
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer:  12 Datum:  15 oktober 2019  
 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.  

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V., ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 12051433,statutair 
gevestigd te Weert; correspondentieadres: Postbus 2, 6000 AA 
Weert; vestigingsadres: Wilhelminasingel 41, 6001 GP Weert.  

  
Faillissementsnummer C/04/14/1 F  
Datum uitspraak 7 januari 2014 
  
Curator Mw. mr. E.J.M. Stals 
Rechter-commissaris Mr. M.M. Vanhommerig  
  
Activiteiten onderneming Projectontwikkeling en projectmanagement t.b.v. de 

bouwnijverheid, verhandelen van bouwprojecten, beleggen in, 
beheren en exploiteren van registergoederen.  

Omzetgegevens 2011: bruto omzetresultaat -/- € 676.535,-  
2012: (voorlopige jaarcijfers) bruto marge -/- € 290.340,-  

Personeel gemiddeld aantal Geen werknemers in loondienst.  
  
Boedelrekening Het boedelrekeningnummer is NL15ABNA 062.80.05.547.  
Gerealiseerd actief € 4.051.231,55 
Actief per verslagdatum € 3.697.544,46 
  
Verslagperiode 1 februari 2019 tot en met 30 september 2019 
Bestede uren in verslagperiode 21 uur en 30 minuten    
Bestede uren Totaal 1008  uur en  55 minuten  

 
WIJZINGINGEN / AANVULLINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG WORDEN 
HIERNA VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.  
 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V. is opgericht bij akte van 
29 juli 2003; als aandeelhouder trad op Van der Looy Groep II B.V. 
De aandelen zijn op 6 juli 2004 vervreemd aan de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Looy Groep 
III B.V. (LPM). De aandelen van LPM III B.V. worden gehouden door 
de Stichting Administratiekantoor Van der Looy Concern. De 
holding R.H.A. van der Looy B.V. en holding E.L.C. van der Looy B.V. 
zijn bestuurders van de stichting. De vennootschap is in het leven 
geroepen ten behoeve van het project Lloydpier te Rotterdam; dit 
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project bestaat uit circa 700 woningen, circa 5000 m2 commerciële 
ruimten  van circa 900 bouwkundige parkeerplaatsen. Het project 
zal worden gerealiseerd in de koopsfeer en deels in de huursfeer en 
zal in zes fases (A t/m F) gebouwd worden. Fase A en B van het 
project Lloydpier zijn opgeleverd; fase C verkeerde in de 
ontwikkelingsfase ten tijde van het faillissement.   

1.2 Winst en verlies In 2011 is een verlies geleden van € 1.049.062,00; er ontstond 
daardoor een negatief eigen vermogen. Uit de voorlopige cijfers 
over 2012 blijkt dat er in 2012 een verlies geweest is van € 
1.418.987,00, waardoor het eigen vermogen -/- € 2.388.713,00 
werd.  

1.3  Balanstotaal 2011: € 33.609.814,00 
2012: € 28.265.529,00 

1.4 Lopende procedures - Gemeente Rotterdam 
Rechtbank Limburg, rolnummer C04/12531/13/272 

- Van Hees en Bollemeijer  
Rechtbank Rotterdam, rolnummer 442116/HA ZA 14-54 

- WCG v.d. Werf Vastgoed B.V.,  
Rechtbank Rotterdam, rolnummer C/10/427217. 
 

Zowel de gemeente Rotterdam als Woonbron als de vier 
Verenigingen van Eigenaren alsook WCG vd Werf Vastgoed B.V. 
hebben conservatoir beslag gelegd op al het aanwezige onroerend 
goed; door de vier Verenigingen van Eigenaren is executoriaal 
beslag gelegd op de appartementen. Vanwege het faillissement zijn 
deze beslagen van rechtswege komen te vervallen.    
 
Verslag 2 
Er wordt verwezen naar 9.1 van het verslag. 

1.5  Verzekeringen De gefailleerde vennootschap is eigenaar van 78 onverkochte 
appartementen; volgens mededeling van de directie zijn deze 
appartementen via de VvE verzekerd ter zake opstal e.d.  

1.6 Huur n.v.t. 
1.7  Oorzaak faillissement De gefailleerde vennootschap heeft in april 2004 met de gemeente 

Rotterdam een raamovereenkomst gesloten betreffende het 
project Lloydpier; dit betreft de bouw van circa 700 woningen, circa 
5000 m2 commerciële ruimten en circa 900 bouwkundige 
parkeerplaatsen. De Lloydpier maakt deel uit van het Lloydkwartier, 
een nieuwe wijk, die gebouwd wordt in het oude havengebied van 
de voormalige deelgemeente Delfshaven in Rotterdam; vanaf de 
Lloydpier vertrokken destijds de passagiersschepen van de 
Koninklijke Rotterdamse Lloyd naar Nederlands-Indië. De woningen 
zouden worden gerealiseerd in de koopsfeer en in de huursfeer. 
Het project zou in zes fases (A t/m F) gerealiseerd worden.  
 
In december 2006 is gestart met de bouwfase A. De fasen  A en B 
zijn afgerond; de fase C is blijven steken in de ontwikkelingsfase. 
Fase A is opgedeeld in fase A1, A2 en A3 waarvan A1 geheel 
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verkocht is; fase B is opgedeeld in B1, B2, B3 en B4; B3 en B4 zijn 
geheel  verkocht. De blokken A2 en A3 zijn voor 50% verkocht, blok 
B1 is voor 35% verkocht en blok B2 is voor 74% verkocht. 78 
appartementen zijn thans nog niet verkocht. Bij de start van de 
bouw deel B waren nog niet alle appartementen verkocht; de 
verwachting was destijds gerechtvaardigd dat de verkoop vlot zou 
verlopen, gelet op de snelheid waarmee de eerdere verkoop van de 
appartementen gegaan was. Enkele maanden voordat de crisis in 
2008 uitbrak werd met de bouw gestart. Door de crisis klapte de 
verkoop in; de crisis is  hardnekkig  gebleken en er zijn 
betalingsproblemen ontstaan. Deze betalingsproblemen hebben 
zich o.a. geuit in de achterstand in de betaling van de bijdrage aan 
de vier  Verenigingen van Eigenaars; deze Verenigingen hebben 
gezamenlijk het faillissement aangevraagd.  
 
De directie heeft aangegeven dat zij getracht heeft met de banken, 
die bij de financiering van het project betrokken waren te komen 
tot afspraken, waarbij de directie voor ogen stond om te opteren 
voor langdurige verhuur van de appartementen. Partijen zijn niet 
tot definitieve regelingen dienaangaande kunnen komen.       
 
Onder 1.4 is aangegeven dat door een groot aantal partijen 
conservatoire beslagen gelegd zijn op alle eigendommen van de 
thans gefailleerde vennootschap. Een en ander bemoeilijkte in hoge 
mate de verkoop; er is getracht om met beslagleggende partijen te 
komen tot overeenstemming in dier voege dat een gedeelte van de 
opbrengst (in verhouding) uitgekeerd zou worden aan 
beslagleggende partijen. Dit is niet altijd gelukt.   

 Werkzaamheden Overleg directie/correspondentie.  

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
n.v.t. 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement n.v.t. 
2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 
3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 78 appartementen, commerciële ruimten en  parkeerplaatsen 
3.2  Verkoopopbrengst Verkoop appartementen  

 
Door de FGH Bank was een openbare verkoop aangezegd, die zou 
plaats vinden op 30 januari 2013. Deze openbare verkoop is 
geannuleerd. De FGH Bank heeft besloten om over te gaan tot het 
uitponden van de appartementen, waarop zij een hypothecaire 
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zekerheid heeft. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met de 
FGH Bank. Een en ander heeft er in geresulteerd dat er afspraken 
gemaakt zijn met betrekking tot het verkooptraject; door de FGH 
Bank is daarbij Ooms Makelaardij Woningen B.V. ingeschakeld. De 
afspraken tussen bank en curator liggen vast in een overeenkomst; 
bij verkoop wordt er door de FGH Bank een boedelbijdrage betaalt.  
De rechter-commissaris heeft goedkeuring hieraan verleend.  
 
Verslag 3 
In de verslagperiode zijn 14 appartementen met de daarbij 
behorende bergingen en parkeerplaatsen verkocht en een tweetal 
“losse” parkeerplaatsen. De appartementen waarop een 
hypothecaire zekerheid rust van de ABN AMRO Bank zijn nog niet 
verkocht.   
 
Verslag 4 
In de verslagperiode zijn 22 appartementen verkocht, waarvan er 
zeven nog geleverd dienen te worden; twee appartementen zijn 
verkocht onder voorbehoud van financiering en op een 
appartement is een optie gegeven. Daarnaast zijn de 10 verhuurde 
appartementen inmiddels ook verkocht. Het vorenstaande houdt in 
dat nagenoeg alle appartementen, waar de FGH Bank de 
hypothecaire zekerheid op had gevestigd verkocht zijn c.q. in de 
komende periode verkocht en geleverd zullen gaan worden.  
 
De appartementen waarop een hypothecaire zekerheid rust van de 
ABN AMRO Bank zijn nog niet verkocht.  Het was de bedoeling om 
deze appartementen in een verkoop te verkopen; de kopende partij 
heeft zich teruggetrokken. Deze appartementen zullen eveneens 
apart verkocht gaan worden. Hierover zullen nog definitieve 
afspraken gemaakt dienen te worden met de ABN AMRO Bank.  
 
Verslag 5 
In de verslagperiode zijn alle appartementen, waarop de FGH Bank 
een hypothecaire zekerheid op gevestigd heeft verkocht;  de 
leveringen dienen nog deels in 2016 plaats te vinden.  Er zijn nog 
een aantal commerciële ruimtes die niet verkocht zijn.  Ook zijn er 
een aantal parkeerplaatsen nog niet verkocht. Er heeft zich wel een 
kandidaat-koper gemeld voor een aantal parkeerplaatsen; 
daarnaast zijn er ook nog een aantal bergingen die nog niet 
verkocht zijn.   
 
Met de ABN AMRO Bank zijn afspraken gemaakt met betrekking tot 
het uitponden van de appartementen in de 
appartementscomplexen Bodega en Duavista. Er is aansluiting 
gezocht bij de eerder gemaakte afspraken rondom de verkoop van 
de zogenaamde FGH appartementen zowel qua werkwijze als qua 
(financiële) afwikkeling.  De verkoop van de appartementen is in 
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december 2015 opgestart. Er blijkt veel belangstelling te zijn.  
 
Verslag 6: 
De resterende parkeerplaatsen, berging  en motorparkeerplaatsen 
worden verkocht. De koopovereenkomst is nagenoeg afgerond. De 
levering zal in september 2016 of zoveel eerder als mogelijk 
plaatsvinden. Daarna zal met de FGH nog een financiële afwikkeling 
gemaakt moeten worden in verband met een aantal afrekeningen, 
waarbij – hetgeen nadien geconstateerd is – onjuiste inhoudingen 
gepleegd zijn. Dit aan partijen bekend. 
De verkoop van de appartementen aan de Kratonkade verloopt 
voorspoedig; er zijn nog een beperkt aantal appartementen in de 
verkoop. 
 
Verslag 7: 
In de verslagperiode is het laatste appartement, dat onder de FGH 
hypotheek viel verkocht; ook de resterende parkeerplaatsen zijn 
intussen verkocht.  
 
De verkoop van de appartementen aan de Kratonkade, waarop de 
ABN AMRO een hypothecaire zekerheid heeft verloopt eveneens 
voorspoedig. Er zijn nog een beperkt aantal appartementen niet 
verkocht. Naar verwachting zal een en ander in de eerste maanden 
van 2017 afgerond gaan worden. 
 
Verslag 8: 
De FGH Bank heeft besloten om ook de commerciële ruimtes, 
waarop eveneens nog een hypothecaire zekerheid rust, te gaan 
verkopen; een van de commerciële ruimtes is verhuurd, de andere 
commerciële ruimte is niet verhuurd. 
De verkoop van de appartementen aan de Kratonkade verloopt 
succesvol; er zijn nog een tweetal appartementen die niet verkocht 
zijn.  
 
Het streven is er op gericht (zowel van de FGH Bank als van de ABN 
Amro Bank) om een en ander in de komende maanden definitief te 
gaan afronden. 
 
Verslag 9: 
In de verslagperiode zijn de commerciële ruimtes verkocht, waarop 
ten gunste van de FGH Bank een hypothecaire zekerheid rust.  
De resterende parkeerplaatsen zijn ook verkocht.  
Met betrekking tot de verkoop van de appartementen, waarop de 
ABN AMRO Bank een hypothecaire zekerheid heeft moet 
geconstateerd worden dat deze nog niet allen verkocht zijn. Ook 
zijn er nog een beperkt aantal parkeerplaatsen/bergingen niet 
verkocht. Vanwege het feit dat parkeerplaatsen en bergingen soms 
wel/soms niet eerder gebruikt werden, heeft hiernaar extra 
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onderzoek dienen plaats te vinden in verband met de fiscale 
consequenties. Er is wel veel animo. De verwachting is dat in de 
komende verslagperiode alle appartementen verkocht zullen 
worden.  
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode zijn een aantal parkeerplaatsen notarieel  
geleverd. De verkoop van het (laatste) verhuurde appartement 
heeft ook plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal nog de 
notariële levering moeten plaatsvinden van de laatste 
parkeerplaats.  
 
Er is enige discussie geweest over de afwikkeling van de 
waarborgsom van het verhuurde appartement. Dit is opgelost. Ook 
is er een dispuut geweest met betrekking tot de verleggingsregeling 
ter zake de BTW bij de verkoop van een appartement uit 2017. Een 
en ander is in overleg met de Belastingdienst en de notaris 
praktisch opgelost.  
 
Verslag 11: 
In de verslagperiode is gebleken dat een aantal bergingen en 
parkeerplaatsen (uiteindelijk) niet verkocht zijn. Er is met de banken 
overleg geweest over de wijze waarop een en ander verder vorm 
kan krijgen. Bij de VvE is geïnformeerd, of er belangstelling bestaat 
bij de bestaande eigenaren om deze resterende parkeerplaats(en) 
en bergingen aan te kopen. Hiervoor bleek geen belangstelling te 
zijn. Ook via de makelaar was eerder gebleken, dat er weinig 
belangstelling vanuit de markt is voor losse bergingen; een en ander 
hangt samen met de situering alsook de afmetingen.  
Met betrekking tot de parkeerplaatsen/ bergingen, die onder het 
hypotheekrecht vallen van de ABN AMRO Bank, is 
overeenstemming bereikt met een partij, die interesse heeft. Een 
en ander zal in de komende verslagperiode afgewikkeld worden.  
De FGH Bank heeft nog geen definitief besluit genomen. 
 Een en ander hangt samen met de situering van de parkeerplaats in 
de kelder en de (gedachte) opbrengst. 
 
Verslag 12 
De feitelijke situatie ter plaatse heeft ertoe geleid dat er een 
aantal appartementsrechten (parkeerplaatsen) niet als zodanig in 
gebruik waren c.q. konden worden gebruikt.  In de splitsingsakte 
is destijds ook aangegeven dat ingeval de parkeergarage niet 
verder uitgebouwd zou worden, de functie/aanduiding 
“parkeerplaatsen” komt te vervallen en de betreffende 
perceelsgedeelten aan de VvE dienen te worden overgedragen.  
Met de VvE zijn hierover contacten geweest. Een en ander heeft 
geresulteerd in een overeenkomst, waarbij de VvE deze 
parkeerplaatsen overneemt tegen een symbolische prijs van € 
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1,00. De komende verslagperiode zal de notariële levering 
plaatsvinden. Een en ander is in overleg met de beide banken 
afgestemd. De resterende parkeerplaatsen en bergingen zijn 
verkocht. Ook hier dient de juridische levering nog plaats te 
vinden. Dit zal eveneens binnen enkele weken geschieden.  
 
Depotgelden/waarborgsommen 
 
Geconstateerd is dat enerzijds in verband met de afwikkeling van 
de aankoop van gronden er nog depotgelden onder een notaris 
gehouden worden; hierover is met de wederpartij overleg opgestart 
ten aanzien van het vrijgeven van deze depotgelden. Daarnaast zijn 
depotgelden aangehouden in het kader van de afwikkeling van 
koopovereenkomsten; hierover is overeenstemming bereikt met de 
kopende partijen. In verband met een eerder gelegd beslag zijn 
eveneens gelden in depot gehouden zulks in afwachting van een 
thans lopende procedure. Hierover is nog geen overeenstemming.  
 
Verslag 4 
In het kader van de koopovereenkomst van de percelen grond was 
in overleg met de gemeente Rotterdam een bedrag in depot 
gebleven, een en ander in het kader van de afwikkeling van de 
bestemmingsplanwijziging. Dit heeft enige tijd geduurd. Er was 
discussie met de gemeente Rotterdam of aan de vereisten voldaan 
is. Hierover is overleg geweest en gecorrespondeerd. Inmiddels is 
aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om deze 
kwestie af te wikkelen. Ter zake de overige waarborgsommen is nog 
geen definitief standpunt ingenomen. Dit zal in de komende 
verslagperiode verder afgerond worden.    
 
Verslag 5 
De discussies over de waarborgsommen zijn nog niet allen 
afgerond. Deze hangen enerzijds samen met procedures die (deels) 
afgerond zijn en een B.T.W.-claim.   
 
Verslag 6: 
De afwikkeling van de discussie over de waarborgsommen heeft 
nog niet volledig plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit in de 
komende verslagperiode definitief afgerond worden. 
 
Verslag 7: 
De afwikkeling van de waarborgsommen (B.T.W.-claim) is nog niet 
afgerond. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2017 
afgerond worden.  
 
Verslag 8: 
Aan de FGH Bank is het voorstel gedaan om conform de gevolgde 
bestendige gedragslijn ter zake de btw-heffing / heffing 
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overdrachtsbelasting dit  van toepassing te laten zijn op de 
waarborgsommen. Dit betreft een niet afgedragen btw-deel van 
een koopsom. De bank heeft hierover nog geen standpunt 
ingenomen. 
 
Verslag 9: 
De FGH Bank heeft nog geen reactie gegeven ondanks sommaties 
dienaangaande. 
In de komende verslagperiode zal een en ander afgewikkeld 
moeten zijn.  
 
Verslag 10: 
Inmiddels is het overleg met de FGH Bank hervat. Naar verwachting 
zal dit op korte termijn afgewikkeld worden.  
 
 
Verslag 11: 
In de verslagperiode heeft het overleg met de FGH Bank ertoe 
geleid dat FGH Bank haar aanspraken ter zake de waarborgsom 
heeft laten varen. Inmiddels is het betreffende bedrag overgemaakt 
op de faillissementsrekening.  
 
Vereniging van Eigenaren: 
De gefailleerde vennootschap is als eigenaresse ter zake de niet-
verkochte appartementen betrokken bij een viertal Verenigingen 
van Eigenaren. De lopende zaken van deze vereniging worden mede 
in overleg met de beide hypotheekhouders en de curator 
afgewikkeld.  
 
Verslag 4 
In de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met VvE, 
alsook met de ABN AMRO Bank en de FGH Bank. De gefailleerde 
vennootschap is betrokken bij deze VvE. De lopende zaken zijn in 
overleg afgewikkeld.  
 
Verslag 5 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de VvE, alsook met de ABN 
AMRO Bank en de FGH Bank. In verband met het uitponden van de 
appartementen hebben ook de banken er belang bij dat de lopende 
zaken kunnen blijven doorlopen. In het kader van de uitponding is 
met beide banken de afspraak gemaakt, dat de bijdragen aan de 
VvE over de jaren 2014 en 2015 (en voor zover van toepassing 
2016) betaald zullen worden aan de VvE. Dit bevordert ook de 
verkoop, omdat kopers niet met claims van de VvE’s te maken 
krijgen.  
 
Verslag 6: 
De afwikkeling van de bijdrage aan de VvE over 2016 heeft conform 
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het vorenstaande plaatsgevonden c.q. zal plaatsvinden. 
 
Verslag 7: 
Met de VvE zijn in de afgelopen verslagperiode goede contacten 
geweest. Door de gekozen insteek in het kader van de afwikkeling is 
bewerkstelligd dat de diverse VvE zo weinig mogelijk belemmerd 
zijn in hun functioneren, doordat met de respectievelijk 
hypotheekhouders de afspraak gemaakt is dat zij de bijdragen over 
de betreffende kalenderjaren zullen voldoen. 
 
Verslag 8: 
In de verslagperiode is er contact geweest met de VVE’s ter zake de 
betaling van de bijdrage. De uitnodigingen voor vergaderingen zijn 
verzonden. Er zijn machtigingen afgegeven (in overleg met de ABN 
Amro Bank c.q. FGH Bank) ter zake de reikwijdte van deze 
machtiging. 
 
Verslag 9: 
In de verslagperiode is er contact geweest de VVE; de 
besluitvorming heeft doorgang kunnen vinden; de machtigingen zijn 
afgegeven (in overleg met de ABN AMRO Bank c.q. de FHG Bank) 
om tot besluitvorming te kunnen geraken. 
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode heeft er geen contact plaatsgevonden met de 
VvE. 
 
Verslag 11: 
Met de VvE is contact geweest over de afwikkeling van de 
resterende parkeerplaatsen/bergingen. 
 
Verslag 12: 
Met de VvE zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de 
eigendomsoverdracht van de resterende parkeerplaatsen aan de 
VvE. 

3.3 Hoogte hypotheek De hypotheekbedragen zullen moeten worden aangepast gelet op 
de behaalde verkoopresultaten. In het volgende verslag kan een en 
ander weergegeven worden.  De definitieve vordering van de 
banken is thans nog niet bekend. In het volgende verslag zal een en 
ander tot uitdrukking komen.  
 
Verslag 7: 
In de verslagperiode is nog geen definitieve afwikkeling tot stand 
gekomen; de hypotheekbedragen zijn derhalve nog niet aangepast. 
 
Verslag 8: 
De hypotheekbedragen zijn nog niet aangepast.  
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Verslag 9: 
Ondanks verzoeken zijn de hypotheekbedragen nog niet aangepast. 
 
Verslag 10: 
Wederom is een verzoek aan zowel de ABN AMRO Bank als aan de 
FGH Bank gedaan om de totale vordering aan te passen. 
 
Verslag 11: 
Zowel de ABN AMRO Bank, als de FGH Bank heeft de openstaande 
vorderingen aangepast. Dit is verwerkt in het financieel verslag. 
 

3.4 Boedelbijdrage Met FGH Bank is een boedelbijdrage overeengekomen welke 
gerelateerd is aan de werkzaamheden ter zake de verkoop van de 
appartementen met de daarbij behorende berging en 
parkeerplaats. 
 
Verslag 5: 
Met de ABN AMRO Bank is eenzelfde regeling overeengekomen als 
met de FGH Bank.  
 
Verslag 7: 
De afwikkeling van de diverse transacties heeft steeds conform de 
overeengekomen bedragen plaatsgevonden; wanneer er sprake 
was van bijzondere omstandigheden is een ander bedrag 
overeengekomen.  
 
Verslag 8: 
In de verslagperiode is de afspraak gecontinueerd met betrekking 
tot de boedelbijdrages. 
 
Verslag 9: 
In de gemaakte afspraken hebben geen wijzigingen 
plaatsgevonden. 
 
Verslag 10: 
De gemaakte afspraken zijn gecontinueerd.  
 
Verslag 12 
Ter zake verkopen van de resterende parkeerplaatsen/bergingen 
zijn de eerdere afspraken rondom de boedelbijdrage 
gehandhaafd. Ter zakeoverdracht van de “parkeerplaatsen” aan  
de VvE is geen boedelbijdrage overeengekomen.  
De VvE en de boedel zullen beide ieder voor de helft de notariële 
kosten van levering dragen.  
 

 Werkzaamheden (telefonisch) overleg en correspondentie met FGH Bank, ABN 
AMRO Bank/correspondentie rechter-commissaris/overleg 
notaris, makelaarskantoor en kandidaat kopers/opmaken 
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koopovereenkomsten 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving n.v.t. 
3.6 Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 
  Werkzaamheden  

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.v.t. 
3.10 Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.11 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden  
 
Andere activa 

3.12 Beschrijving n.v.t. 
3.13 Verkoopopbrengst n.v.t. 
 werkzaamheden  

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Debiteuren/huren 

 
Volgens de administratie bedraagt het totaal van de 
debiteurenpositie € 86.525,79. Dit dient uitgezocht te worden 
omdat door beslaglegging enerzijds en de door de bank ingeroepen 
vordering (vanwege pandrecht) om aan haar te betalen, dit 
overzicht mogelijk niet geheel correct is.  
 
Verslag 2 
Vanwege de beslaglegging en de verpanding van de bank van de 
huurpenningen was er bij een aantal huurders onduidelijkheid 
ontstaan. Een en ander is uitgezocht en in overleg met FGH Bank 
zijn brieven verzonden aan de huurders. Er bleken ook 
achterstanden te zijn bij de huurders. De achterstanden zijn 
grotendeels ingelost. Er blijken een forsere tweetal 
huurachterstanden te zijn. Aan deze huurders is aangegeven dat er 
een ontruimingsprocedure opgestart zal worden.  
 
De appartementen zijn verhuurd met toestemming (FGH Bank) en 
zonder toestemming (ABN AMRO Bank). De huurpenningen vloeien 
in de boedel. In totaal is er een bedrag van € 70.704,61 betaald. 
 
Verslag 3 
De inning van de openstaande huurtermijnen verloopt moeizaam. 
Er is een betalingsregeling getroffen met een van de huurders, die 
niet correct nagekomen wordt. Aan deze huurder is aangegeven dat 
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de ontruimingsprocedure opgestart wordt. Met betrekking tot de 
andere huurder wordt de ontruimingsprocedure opgestart. Er is 
daarnaast sprake van een openstaande huur van een zakelijk 
verhuurd onroerend pand. Ter zake deze debiteuren worden 
verdere incassomaatregelen getroffen. De huurpenningen worden 
op de boedelrekening voldaan. In de verslaperiode hebben een 
tweetal huurders de huur opgezegd. De betreffende 
appartementen zijn ontruimd. De afwikkeling van de overige 
huurovereenkomsten is verder correct verlopen.  In dit kader dient 
verder opgemerkt te worden, dat er door een tweetal huurders 
klachten geuit zijn met betrekking tot het gehuurde. Met 
toestemming van de rechter-commissaris is een commerciële 
ruimte op instigatie van de hypotheekhouder verhuurd.  
 
 
Verslag 4 
Met betrekking tot de inning van de openstaande huurtermijnen 
heeft de huurder met de grootste huurachterstand een groot 
gedeelte ingelopen. Geconstateerd is echter dat de huurbetalingen 
niet allen ingelopen zijn; er zijn weer nieuwe achterstanden 
ontstaan. De verhuurde appartementen zijn verkocht aan een 
beleggingsmaatschappij, zulks met respectering van de bestaande 
huurovereenkomsten. Ter zake de achterstallige huurpenningen is 
met de nieuwe eigenaar de afspraak gemaakt dat deze 
huurachterstanden niet overgenomen worden vanuit de boedel. De 
boedel dient dus zelf deze achterstallige huur moeten innen. De 
betreffende huurder is nogmaals gesommeerd. Er zullen verdere 
incassomaatregelen getroffen worden. In de verslagperiode heeft 
ook een derde huurder de huur opgezegd. De ontruiming heeft 
echter plaatsgevonden nadat het appartement verkocht en 
geleverd is aan de nieuwe koper.  
 
Verslag 6: 
In de verslagperiode is een procedure opgestart tegen een huurder, 
die een behoorlijke huurachterstand opgebouwd had. 
De procedure is gevoerd bij het kantongerecht in Rotterdam. 
Uiteindelijk is er een regeling overeengekomen. De ontruiming van 
het gehuurde heeft plaatsgevonden.  
 
Ter zake een appartement aan de Kratonkade dat verhuurd was en 
er ook een huurachterstand ontstaan is eveneens een procedure 
opgestart. Met de gebruiker van het appartement zijn afspraken 
gemaakt en deze heeft het appartement verlaten. De procedure 
met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst is 
opgestart waarbij de complicerende factor was dat de huurder een 
onbekende woon- of verblijfplaats had in Nederland. Wanneer deze 
procedure afgewikkeld is zal het pand ter beschikking gesteld 
worden aan de ABN AMRO Bank voor de verkoop. Met voornoemde 
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bank zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de bijdrage in de 
kosten van de onderhavige procedure. 
 
Een huurder van een appartement aan de Kratonkade heeft de huur 
opgezegd en het appartement ter beschikking gesteld aan de 
boedel. Aan deze huurder is de waarborgsom conform afspraak 
uitbetaald.  
 
Verslag 7: 
In deze verslagperiode heeft de kantonrechter rechtbank 
Rotterdam de huurovereenkomst ontbonden van de huurder, die 
een onbekende woon of verblijfplaats had in Nederland. De formele 
ontruiming heeft eveneens plaatsgevonden; het appartement is 
inmiddels voor de verkoop beschikbaar gekomen.  
 
Op dit moment wordt nog één appartement (woning) verhuurd.  
 
Verslag 8: 
De commerciële ruimte wordt verhuurd en één appartement 
(woning met parkeerplaats) wordt verhuurd; de huurprijs is 
geïndexeerd. 
 
Verslag 9: 
Een commerciële ruimte die verhuurd werd is geveild in overleg 
met de bank en na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris is de door de huurder betaalde waarborgsom aan de 
nieuwe eigenaar doorgestort; de huurovereenkomst is tijdens het 
faillissement afgesloten. Met betrekking tot de niet verhuurde 
commerciële ruimte heeft een onderhandse verkoop 
plaatsgevonden. 
 
Klachten huurders  
 
De geuite klachten door de huurders zijn ter kennis gebracht van de 
nieuwe eigenaar.  
 
Verslag 5: 
In overleg met de VvE zijn de klachten ter kennis gebracht van de 
bank, die het hypotheekrecht heeft op de betreffende 
appartementen. Een en ander is afgewikkeld. 
 
Verslag 6: 
In de verslagperiode hebben er werkzaamheden plaatsgevonden 
vanwege terechte klachten van een huurder. Een en ander is door 
de boedel betaald.  
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Verhuur commerciële ruimte 
 
Ter zake de commerciële ruimte aan de Kratonkade is in overleg 
met de FGH Bank een regeling getroffen ten aanzien van een aantal 
zaken die niet in orde bleken te zijn; er is een korting op de 
huurprijs verleend door de FGH Bank en daarnaast zullen deze 
kosten ook voor rekening van de FGH Bank komen.  
 
Verslag 5 
In de verslagperiode is de huur van een commerciële ruimte 
opgezegd; de ontruiming heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze 
huurder had huurachterstanden. Partijen verschillen hierover van 
mening. Er is met toestemming van de rechter-commissaris een 
procedure opgestart. 
Een huurder van een appartement heeft een grote huurachterstand 
opgelopen. Ook hier is een procedure opgestart met toestemming 
van de rechter-commissaris.  
 
Verslag 7: 
In de verslagperiode is de procedure, die opgestart was, met een 
regeling afgerond. De huurder van deze commerciële ruimte heeft 
het pand ontruimd en ter beschikking gesteld van de boedel; de 
overeengekomen huurpenningen zijn voldaan.  
Eén commerciële ruimte wordt thans verhuurd. Er is belangstelling 
voor een andere commerciële ruimte, doch dit heeft nog niet geleid 
tot een daadwerkelijke huurovereenkomst. 
 
Verslag 8: 
De huurovereenkomst met de huurder hield in dat er een 
indexering van de huurprijs zou plaatsvinden ingaande 1 december 
2016. Een en ander is met de huurder gecommuniceerd.  
 
Verslag 9: 
De huurovereenkomst met de huurder is vanwege de veiling 
voortgezet door de nieuwe eigenaar. De waarborgsom is aan deze 
nieuwe eigenaar doorgestort. 
 
Verhuur parkeerplaatsen: 
 
Verslag 5: 
Door de gefailleerde vennootschap werden ook parkeerplaatsen 
verhuurd aan huurders/eigenaren van appartementen in de 
Lloydtoren. De eigenaar van deze appartementen heeft de 
huurpenningen ter zake deze parkeerplaatsen geïnd. 
Er heeft overleg plaatsgevonden met betrekking tot de afwikkeling 
van de huurpenningen over de periode vanaf faillissementsdatum. 
Dit is in goed onderling overleg geschied. De betreffende eigenaar 
heeft aangegeven belangstelling te hebben om deze 
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parkeerplaatsen te kopen. Hierover zijn gesprekken gaande met de 
FGH Bank.   
 
Verslag 6: 
De afwikkeling van de huurpenningen heeft plaatsgevonden tot en 
met december 2015. Er zal nog een afwikkeling moeten 
plaatsvinden tot de datum waarop de levering plaatsvindt van de 
parkeerplaatsen, berging en motorparkeerplaatsen. Voor zover de 
boedel gelden geïnd heeft zal er verrekening moeten plaatsvinden 
met betrekking tot de door boedel verhuurde parkeerplaatsen. 
 
Verslag 7: 
De huurpenningen die geïnd zijn door Nerja Wonen Lloydpier B.V. 
zijn over de periode tot en met 21 november 2016 berekend.  
De afwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden, doch zal na het 
verkrijgen toestemming van de rechter-commissaris ook 
daadwerkelijk betaald worden. 
 
Verslag 8:  
De huurpenningen die door Nerja Wonen Lloydpier B.V. geïnd zijn, 
zijn aan de boedel afgedragen. Een en ander na verkregen 
toestemming van de rechter-commissaris. 
 
Verslag 9: 
In de verslagperiode zijn werkzaamheden verricht om achterstallige 
huurpenningen geïnd te krijgen. 
Er loopt nu een betalingsregeling.  
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode zijn nog niet alle achterstallige huurpenningen 
geïnd. Zo nodig zal een procedure opgestart worden. 
 
Verslag 11: 
Er is nog geen definitieve overeenstemming met betrekking tot de 
afwikkeling van de vierde termijn/waarborgsom. De ex-huurder is 
een laatste termijn gegeven. De bewuste huurder heeft ondanks 
beloftes de erkende vordering evenmin betaald; een allerlaatste 
termijn om te betalen is gegund; bij niet-betaling volgt een 
dagvaardingsprocedure, waarbij aanspraak gemaakt wordt op de 
contractuele boet van 10% en de overige kosten, een en ander 
conform het huurcontract. 
 
Verslag 12: 
Inmiddels is een termijn betaald; er resteert nog een laatste 
huurtermijn; aangezegd is dat de dagvaarding uitgebracht gaat 
worden, zoals omschreven bij verslag 12. 

4.2 Opbrengst tot heden In de verslagperiode is er een definitieve regeling tot stand 
gekomen en geëffectueerd tussen ABN AMRO en de BAM. De 
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sleutels zijn ter beschikking gesteld aan de curator. Ter zake de 
verrichte werkzaamheden in het onderzoek naar de 
retentierechten/bijwonen zitting is een boedelbijdrage 
overeengekomen.  
 
Uit het voorstaande blijkt dat er maandelijks nog huurpenningen 
genoten worden door de boedel, een en ander  in afwachting van 
de definitieve verkoop van het verhuurde appartement en de 
commerciële ruimte. 
 
Verslag 9: 
Er vindt thans nog de verhuur plaats van een appartement.  
 

4.3 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden Overleg directie/correspondentie debiteur. 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De ABN AMRO heeft een vordering ingediend van € 7.255.483,32. 

Door de FGH is nog geen vordering ingediend.  
5.2 Leasecontracten n.v.t. 
5.3 Beschrijving zekerheden Beide banken hebben het recht van hypotheek gevestigd op de 

appartementen te weten in blok B (ABN AMRO) c.q. blok A (FGH-
Bank); daarnaast hebben beide banken nog andere zekerheden 
bedongen.  

5.4 Separistenpositie De FGH Bank had als hypotheekhouder van de appartementen, 
waarop zij het recht van hypotheek heeft, de veiling  aangezegd aan 
de gefailleerde vennootschap; deze veiling is verschoven naar 30 
januari 2014. De bank heeft thans de veiling wederom opgeschort. 
Er zal in overleg met de curator een onderhandse verkoop van de 
betreffende appartementen gaan plaatsvinden. 
 
Verslag 5 
Met de ABN AMRO Bank is overleg geweest over het uitponden van 
de appartementen. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen 
hierover vermeld is onder 3.2.  
 
Verslag 6: 
Zoals aangegeven onder 3.2 en 4.1 verloopt de verkoop van de 
appartementen op dezelfde wijze als eerder de appartementen 
waarop door de FGH een recht van hypotheek gevestigd was.  
In overleg met de bank is een procedure opgestart tegen een 
huurder met een hoge huurachterstand. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar hetgeen hierover onder 4.1 opgemerkt is. 
 
Verslag 7: 
Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hierboven onder 4.1 
opgemerkt is als ook onder 3.2 
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Verslag 8: 
De FGH Bank heeft aangegeven dat zij, met betrekking tot de 
verkoop van de commerciële ruimte, streeft naar een spoedige 
verkoop en indien een en ander niet te realiseren is op korte 
termijn, een veiling overweegt. Hetgeen hierboven beschreven is 
onder 4.1 en 3.2 wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. 
 
Verslag 9: 
In de verslagperiode heeft de FGH Bank als separatist een veiling 
gehouden. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hierboven onder 4.1 
en 3.2 gesteld is. 
De ABN AMRO Bank heeft niet aangegeven dat zij voornemens is 
om het laatste (verhuurde) appartement te gaan veilen. 
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode was kort sprake van het feit dat de ABN AMRO 
Bank voornemens zou zijn om het laatste verhuurde appartement 
te gaan veilen; dit is evenwel niet doorgegaan.   

5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend 
5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 
5.7 Reclamerechten n.v.t. 
5.8 Retentierechten Door de aannemer de BAM, is een retentierecht gevestigd vanwege 

een openstaande vordering ter zake de appartementen, waarop de 
ABN AMRO Bank het recht van hypotheek gevestigd heeft. De ABN 
AMRO Bank betwist het retentierecht c.q. de hoogte van het 
retentierecht.  De curator is met beiden in overleg getreden.  
 
Verslag 2 
Met zowel de aannemer als de bank heeft er overleg 
plaatsgevonden en heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de 
feiten  en omstandigheden die gespeeld hebben bij het vestigen 
van het retentierecht; de bevindingen van de curator zijn aan 
partijen medegedeeld. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden 
om te bezien of er in der minne een oplossing mogelijk is.  
 
Verslag 3  
In de verslagperiode heeft een kort geding plaatsgevonden tussen 
partijen; naar aanleiding van dit kort geding zijn partijen met elkaar 
in overleg getreden en is er een regeling getroffen. Deze regeling 
hield onder andere in dat de aannemer afstand heeft gedaan van 
de gepretendeerde retentierechten. De ABN AMRO bank is 
voornemens om de appartementen te gaan verkopen. In het kader 
van de procedure tussen BAM en ABN AMRO bank heeft de curator 
werkzaamheden verricht ter zake het onderzoek naar de 
retentierechten/bijwonen zitting. 
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Verslag 4 
ABN AMRO en BAM hebben een regeling bereikt; de sleutels zijn 
aan de curator ter hand gesteld.  

 Werkzaamheden Overleg ABN AMRO/correspondentie FGH Bank/ABN AMRO Bank.  

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging n.v.t. 
 Werkzaamheden n.v.t. 

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 
6.4 Verantwoording n.v.t. 
6.5 Opbrengst n.v.t. 
6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht De gefailleerde vennootschap heeft – afgaande op een eerste toets 

– aan haar boekhoudplicht voldaan.  
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2011 is op 15 maart 2013 aangeboden aan het 

handelsregister. De jaarrekening over 2012 is nog niet definitief 
vastgesteld. De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 27 
augustus 2013; de jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 23 
augustus 2010; de jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 27 juli 
2009. De jaarrekening over 2007 is gepubliceerd op 13 februari 
2009 en de jaarrekening over 2006 is gepubliceerd op 14 februari 
2008. Niet alle jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven 
gedateerd 13 maart 2013. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de directie van de vennootschap.  

7.4 Stortingsverplichting aandelen n.v.t. gelet op de datum van oprichting 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal in de verdere verslagperiodes nader onderzocht dienen te 

worden.   
 
Verslag 2 
Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek  naar het 
onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.  
 
Verslag 3 
Het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen 
is nog niet afgewikkeld. 
 



            Pagina 19 van 24 
 

Verslag 4 
Het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen 
is nog gaande.  
 
Verslag 5 
Het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen 
is nog niet afgewikkeld.  
 
Verslag 6: 
Het onderzoek is gaande maar nog niet afgewikkeld. 
 
Verslag 7: 
In de verslagperiode is het onderzoek verder voortgezet. De 
verwachting is dat dit in de komende periode afgerond wordt. 
 
Verslag 8: 
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is voortgezet. De 
administratie is daarbij de basis. Een en ander is in onderzoek. Een 
aantal vraagpunten zijn beantwoord en andere vraagpunten staan 
nog open. De verwachting is dat in de komende verslagperiode een 
en ander afgerond wordt.  
 
Verslag 9: 
In de verslagperiode heeft er verder onderzoek plaatsgevonden 
naar de rechtmatigheidsaspecten.  
Deze zijn niet allen beantwoord.  
De administratie is ordelijk; de complexiteit ligt met name in de 
onderlinge verwevenheid met andere vennootschappen. Er zijn 
betalingen gedaan door andere vennootschappen voor de 
gefailleerde en andersom hetgeen verklaard wordt door de eerdere 
beslagleggingen op bestaande bankrekeningen. Naar verwachting 
zal in de komende periode het rechtmatigheidsonderzoek afgerond 
worden. 
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode heeft er verder onderzoek plaatsgevonden 
naar de rechtmatigheidsaspecten. Een en ander is nog niet 
definitief afgerond.   
 
Verslag 11: 
In de verslagperiode is het onderzoek naar de rechtmatigheids-
aspecten nog niet geheel afgerond. Een en ander zal in de komende 
verslagperiode wel definitief afgerond worden.  
 
Verslag 12: 
Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten is nagenoeg 
afgerond.  

7.6 Paulianeus handelen Zie 7.5 
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 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.  
 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen - 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 1.683.027,- 
8.3 Pref. Vord. van het UWV - 
8.4 Andere pref. Crediteuren - 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 16 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 19.234.972,-; het bedrag van de concurrente crediteuren wordt 

vertekend omdat noch de BAM noch de beide banken hun 
vorderingen aangepast hebben. Gelet op het feit dat deze partijen 
ervan uit gaan dat er waarschijnlijk geen uitkering gaat 
plaatsvinden, hebben zij op het verzoek om de vorderingen aan te 
passen, niet gereageerd.  
 
Verslag 11: 
€ 13.867.418,53; de ABN AMRO Bank en de FGH Bank hebben hun 
vordering aangepast. De BAM heeft als schuldeiser de vordering 
nog niet aangepast. Daardoor vindt er een vertekening  van de 
totale schuldenlast plaats. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend 
 Werkzaamheden De crediteuren hebben nadat het faillissement uitgesproken is een 

mailing ontvangen, waarbij zij uitgenodigd zijn om eventuele 
rechten en/of vorderingen aan te geven. 
 
Verslag 4 
Correspondentie crediteuren 
 
Verslag 5 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 6: 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 7: 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 8: 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 9: 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 10: 
Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 11: 
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Correspondentie crediteuren. 
 
Verslag 12: 
Correspondentie crediteuren. 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) - Gemeente Rotterdam  

- Van Hees en Bollemeijer  
- WCG v.d. Werf Vastgoed B.V. 

 
9.2  Aard procedure - Gemeente  Rotterdam, Rechtbank Limburg, rolnummer 

C04/125310/13/272; de gemeente Rotterdam stelt zich op 
het standpunt dat zij een vordering heeft op de gefailleerde 
vennootschap vanwege een verrekening van de 
grondwaarde; bij 33 woningen is een verkoopprijs 
overeengekomen van € 8.550,00 per woning welke 
grondprijs aanzienlijk lager was dan de grondprijs van 
commerciële woningen. Een en ander hield verband met 
zogenaamde Te Woonappartementen; deze zijn nadien niet 
gerealiseerd; de gemeente heeft een korting op deze 
vordering toegepast en uiteindelijk gevorderd een bedrag 
van € 755.504,00.  

- Van Hees en Bollemeijer: rechtbank Rotterdam, rolnummer 
442116/HA ZA 14-54. De eisende partijen zijn kopers van 
een appartement; dit appartement is niet geleverd binnen 
de overeengekomen periode. De eisende partijen hebben 
de opeisbare boete van 10% van de koopsom geëist.   

- WCG v.d. Werf Vastgoed B.V. heeft de gefailleerde 
vennootschap alsmede vijf andere partijen gedagvaard. De 
procedure is aanhangig gemaakt op 17 mei 2013. Het 
rolnummer is 427217/HA ZA 13-663. Eisende partij stelt 
zich op het standpunt dat zij op basis van een 
overeenkomst van exclusiviteit gesloten met een van de 
andere gedaagde partijen gemaakte opdrachten zou 
verkrijgen ten behoeve van een aantal projecten; de 
eisende partij stelt zich op het standpunt dat zij niet voor 
alle bouwfases opdrachten heeft gekregen c.q. een van de 
eisende partijen discussie ontstaan is over de uitleg van 
deze exclusiviteitsovereenkomst hetgeen volgens de 
eisende partij zou inhouden niet alleen het makelen voor 
verkoop maar ook voor huur. De eisende partij stelt dat zij 
door deze schending schade geleden heeft welke zij 
becijferd op een bedrag van € 2.696.725,20. 

9.3 Stand procedure - Gemeente Rotterdam; door de advocaat van de gefailleerde 
vennootschap is aan de rechtbank bericht, dat het 
faillissement uitgesproken is.  

 



            Pagina 22 van 24 
 

Verslag 2 
De advocaat van de gefailleerde vennootschap heeft aan de 
rechtbank bericht in verband met het bepaalde in artikel 27 en 29 
Fw dat Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V. in staat van 
faillissement verklaard is. De Gemeente Rotterdam heeft onder 
verwijzing naar de dagvaarding een vordering ingediend van € 
1.486.424,71. 
 

- Van Hees en Bollemeijer: eisende partijen hebben 
aangegeven dat zij ter rolle van 8 februari 2014 aan de 
rechtbank Rotterdam kenbaar zullen maken dat de 
rechtbank Limburg het faillissement uitgesproken heeft. 
Geconstateerd is dat de dagvaarding weliswaar voor datum 
faillissement plaatsgevonden heeft, doch zulks tegen de 
zitting van 8 januari 2014. De eisende partij is hierop 
geattendeerd.   

 
Verslag 2 
De raadsman van partijen heeft aangegeven schorsing van de 
procedure te vragen; de vordering van € 38.965,72 is ingediend in 
het faillissement. 
 

- WCG v.d. Werf Vastgoed B.V.; de eisende partij heeft aan 
de rechtbank medegedeeld dat het  faillissement 
uitgesproken is.  

 
De zaak is aangehouden.  
 
Verslag 3 
 

- WCG v.d. Werf Vastgoed B.V.; in deze procedure is de 
procedure tegen de gefailleerde vennootschap geschorst 
vanwege het bepaalde in de Fw; de zaak tegen de overige 
eisers is voortgezet.   

 
Verslag 5: 
WCG v.d. Werf Vastgoed B.V.: in deze procedure is in de 
verslagperiode geen uitspraak gedaan. Vooruitlopende op de 
volgende verslagperiode kan aangegeven worden dat bij vonnis van 
6 januari 2016 de rechtbank Rotterdam aangegeven heeft dat de 
procedure tegen Lloydpier B.V. van rechtswege geschorst is. De 
rechtbank heeft in deze zaak vonnis gewezen ter zake de 
vorderingen die ingesteld zijn tegen de andere gedaagden. 
Afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement zal beoordeeld 
moeten worden of en in hoeverre er verder geprocedeerd dient te 
worden.  
 
De eisende partij heeft ook een procedure ingesteld tegen Van der 
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Looy Projektmanagement B.V. in welke procedure bij wege van 
incident gevraagd is om inzage in bescheiden om schade te kunnen 
berekenen als ook een voorschot op deze schade. Het Hof heeft de 
incidentele vorderingen afgewezen. Ook deze procedure is op 
grond van artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. 
 
Verslag 7: 
In de verslagprocedure zijn procedures gevoerd tegen twee 
huurders (commerciële ruimte/woonruimte). Kortheidshalve wordt 
verwezen naar hetgeen hierover vermeld is onder 4.1. 
Inmiddels zijn beide procedures afgerond.  
 
Verslag 8: 
In de verslagperiode zijn door het ministerie 
dwangsomaanzeggingen gedaan in verband met verkopen, waarbij 
geen energielabel beschikbaar was.  
Het ministerie hanteert daarbij een diffuus beleid. Er is meermaals 
contact geweest.  
 
Verslag 9: 
DE dwangsomaanzeggingen gedaan met het niet voorhanden zijn 
van een energielabel bij verkopen zijn na bezwaar ingetrokken.  
 
Verslag 10: 
In de verslagperiode is er wederom discussie ontstaan over boetes 
c.q. dwangsommen in verband met het niet voorhanden hebben 
van het energielabel; een en ander is inmiddels weer opnieuw 
aangekaart.  
 
Verslag 11: 
In de verslagperiode is ook nu weer discussie ontstaan over boetes 
c.q. dwangsommen; een en ander is inmiddels door de Inspectie 
Leefomgeving ingetrokken.  
 
Verslag 12: 
Een bezwaarschrift tegen ten onrechte opgelegde aanslagen WOZ 
is gehonoreerd. 
 

 werkzaamheden Overleg bank, ministerie/correspondentie. 

 
 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend 

10.2  Plan van aanpak - Notariële afwikkeling verkopen parkeerplaats/bergingen; 
- Inning debiteuren?; 
- Afronden onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 
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10.3 Indiening volgend verslag April 2020 
 werkzaamheden  
 

 
 
Weert, 16 oktober 2019 
 
 
 
mr. E.J.M. Stals  
curator 

 
 
 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog 
niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende 
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


