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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 Van der Looy Projectmanagement B.V.,  ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 13025570,. statutair gevestigd te 
(6001 GP) Weert,  vestigingsadres  Wilhelminasingel 41 / 
correspondentieadres Postbus 2, (6000 AA) Weert.  

  
Faillissementsnummer C/03/15/200 F 
Datum uitspraak 26 mei  2015 
  
Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig 
Curator Mw. mr. E.J.M. Stals  
  
Activiteiten onderneming SBI-code: 4110-Projectontwikkeling 

De projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de 
bouwnijverheid, het verhandelen of doen verhandelen van 
bouwprojecten. 

Omzetgegevens In de systematiek van de jaarrekening staat vermeld dat indien het 
waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale 
projectopbrengsten zullen overschrijden de te verwachten verliezen 
onmiddellijk in de winst – en verliesrekening verwerkt worden. Dit 
is in 2012 (ook) het geval geweest.  
 
Omzet 2012: 
 -/- € 517.558,- (zulks in verband met mutatiewaarde onderhanden 
projecten); in 2012 is er een verlies geleden van  € 14.684.386,- 
Omzet 2013:  
€ 13.503,-; in 2013 is er een verlies  van € 2.277.028,- 
 
Omzet 2014: 
De omzetgegevens over 2014 zijn nog niet geheel administratief 
verwerkt.  Ook in 2014 is een verlies geleden. 

Personeel gemiddeld aantal In 2015 waren er 7 personeelsleden in dienst. 
  
Boedelrekening NL98ABNA0579530825 
Gerealiseerd actief € 64.927,94 
Actief per verslagdatum € 13.216,67 
  
Verslagperiode 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020 
Bestede uren in verslagperiode 13 uren en 10 minuten 
Bestede uren Totaal 169 uren en 45 minuten 

 
(De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 
weergegeven.) 
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1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie De directie wordt gevormd door  LPM I B.V; LPM I BV is tevens enig 

aandeelhouder; de aandelen van deze vennootschap ( ingeschreven 
onder nummer 13037545  KvK)  worden gehouden door de 
Stichting Administratiekantoor Van der Looy Concern; de heren 
E.L.C. van der Looy en R.H.A. van der Looy zijn directeur van deze 
stichting alsook samen met de heer P.M.A. Jacobs, bestuurder. 

1.2 Winst en verlies Er is al meerdere jaren sprake van een verliessituatie. 
De activa worden gevormd door de deelnemingen in de 
groepsmaatschappijen.  
Per 31 december 2013 bedroeg de waarde van deze deelnemingen 
in totaal € 508.850,-. De deelnemingen in groepsmaatschappijen 
betreffen deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend. De 
deelnemingen worden opgenomen tegen de netto 
vermogenswaarde; deelnemingen met een negatieve netto 
vermogenswaarde worden gewaardeerd voor € 1,-. De balans laat 
zien dat van de 5 deelnemingen er 3 op een waarde van € 1,- 
gewaardeerd zijn per ultimo 31 december 2013.  
 
Zoals aangegeven onder de omzetgegevens  was er in 2012 een 
verlies van  € 14.684.386,- en droeg het verlies in 2013  
€ 2.277.028,-.  
Het verlies over 2014 is niet bekend, doch is aanzienlijk. 

1.3  Balanstotaal 2012: € 9.583.527,-; 
2013: € 8.447.210,- 

1.4 Lopende procedures Bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage loopt een procedure onder 
kenmerk 200.127.368 waarbij Van der Looy Projectmanagement 
B.V. als geïntimeerde optreedt en als appellant W.C. van der Werf 
Vastgoed B.V.  
De raadsvrouwe heeft het Gerechtshof geïnformeerd over het 
faillissement dat op 26 mei 2015 uitgesproken is; de zaak stond 
voor beraad partijen. 
Blijkens de rolmededeling is het thans niet geheel duidelijk wat de 
verdere status is.  

1.5  Verzekeringen Er zijn geen lopende verzekeringen. 
1.6 Huur De gefailleerde vennootschap maakt samen met andere 

vennootschappen gebruik van de kantoorlocatie aan de 
Wilhelminasingel 41. Er is geen huurovereenkomst getoond. 
Nagegaan wordt of er een huurovereenkomst is; zo nodig zal deze 
ontbonden worden. 

1.7  Oorzaak faillissement Het betreft een eigen aangifte. De directie geeft aan dat door het 
uitbreken van de kredietcrisis, gevolgd door de economische crisis 
de vennootschap vanaf eind 2008 direct geconfronteerd werd met 
tegenvallende opbrengsten en een duidelijk zeer terughoudende 
opstelling van diverse bancaire instellingen; hierop is de oorzaak 
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van het onderhavige faillissement terug te voeren. Door de 
veranderde afzetmarkt kwamen alle in ontwikkeling zijnde 
projecten tot stilstand en ontstond er een afzetprobleem bij de in 
realisatie zijnde projecten.  
Omdat het stopzetten van de in realisatie zijnde projecten geen 
optie was, is er in samenspraak met de financiers voor gekozen om 
de projecten wel af te bouwen. De leegstand die ontstond na 
realisatie veroorzaakte een probleem bij de aflossing van de 
financiering. Ter voorkoming van het verder oplopen van 
renteachterstanden werden verkopen/afzet alleen nog maar 
gerealiseerd met forse discounts, waardoor de bij aanvang beoogde 
opbrengsten niet werden gerealiseerd. De economische crisis had 
mede tot gevolg dat ook partnerbanken werden genationaliseerd; 
daardoor kwam de bedrijfsvoering verder onder druk, omdat door 
o.a. het niet nakomen van afspraken of het opleggen van 
wijzigingen van gemaakte afspraken zo was de discussie over de 
terugbetaling van ingebracht eigen vermogen in een joint venture, 
met de moedermaatschappij van Van der Looy Projektmanagement 
B.V. een zeer forse aderlating; de andere belanghebbende in deze 
joint venture (een bancaire instelling) stelde zich namelijk op het 
standpunt dat er van een betaalverplichting inzake de terugbetaling 
van het eigen vermogen geen sprake was mede vanwege het slecht 
renderen van het project.  
Omdat er geen bereidheid meer was om aanvullende 
managementvergoeding te financieren wegens doorloop van de 
diverse projecten kwam het geheel steeds sterker op de schouders 
van de thans gefailleerde vennootschap te wegen. 
Daardoor kon de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen 
voldoen. Met een aantal crediteuren is overleg gevoerd om te 
bezien of er bereidheid was om tot een betalingsregeling te komen. 
Er kon evenwel geen algeheel crediteurenakkoord gerealiseerd 
worden terwijl er geen mogelijkheden waren om op een andere 
wijze extern kapitaal in te brengen. De overige vorderingen en 
bezittingen werden niet voldoende geacht om enig 
toekomstperspectief te hebben.  

 Werkzaamheden Overleg directie, bestuderen diverse overeenkomsten/bancaire 
stukken, jaarcijfers, correspondentie.  

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
7 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 7 
2.3 Datum ontslagaanzegging 27 mei 2015. In overleg met het UWV is een gemeenschappelijke 

intake georganiseerd en zijn de benodigde formulieren ingevuld.  
 Werkzaamheden Overleg directie/correspondentie rechter-

commissaris/correspondentie personeelsleden/overleg personeel 
en UWV. 
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3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Ten behoeve van het project “Kerkplein” in Stramproy lag er een 
overeenkomst tussen Van der Looy Projektmanagement B.V. en 
Van der Looy Projektontwikkeling B.V. alsook de gemeente Weert. 
Het openbaar gebied diende overgedragen te worden aan de 
gemeente voor een symbolisch bedrag van € 5,00.  
Het project is afgewikkeld door Van der Looy Projektontwikkeling 
B.V. Het perceel openbare ruimte is eigendom gebleven van Van 
der Looy Projektmanagement B.V. De gemeente Weert heeft 
aangegeven dat zij het perceel openbaar gebied aan zich geleverd  
wensen te krijgen. De gemeente heeft naast de koopsom van € 5,00 
een boedelbijdrage betaald van € 2.000,00 inclusief btw.  
 
Verslag 3 
In deze verslapperiode heeft de verkoop plaatsgevonden van het 
perceel openbare ruimte. Een en ander zoals hiervoor omschreven.  
 
Verslag 4 
In de verslagperiode hebben verdere besprekingen plaatsgevonden 
met betrekking tot het project Leigraaf. Dit is nog niet afgerond. Dit 
geldt eveneens voor de VOF constructie waarbij Propertize B.v. 
betrokken is. In de komende verslagperiode zal een en ander 
definitief afgerond gaan worden.  
 
Verslag 5 
De gefailleerde vennootschap is 100% eigenaar van de 
vennootschappen Ontwikkelingmaatschappij Sittard B.V., 
Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V., Nerja I B.V.; de gefailleerde 
vennootschap is voor 50% eigenaar van de VOF 
Ontwikkelingsmaatschappij Maartenspoort VOF. In de periode 
voorafgaande aan het faillissement zijn de aandelen in Van der Looy 
Projectmanagement Deutschland GmbH verkocht. Ook andere 
vennootschappen zijn verkocht zowel de prijs van de aandelen als 
ook de wijze waarop de betaling plaatsgevonden heeft is punt van 
onderzoek.  
 
Het eerder genoemde project Leigraaf valt onder Van der Looy 
Project Ontwikkeling B.V. LPM-BFP Holding VOF is 50% eigendom 
van LPM I B.V. (voorheen Van der Looy Vastgoed B.V.). in de 
komende verslagperiode wordt een en ander verder uitgezocht. 
 
Verslag 6 
In de verslagperiode is verder onderzoek gedaan naar de 
grondposities van Ontwikkelingsmaatschappij Sittard B.V., 
Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. en Nerja I B.V. Verder is 
onderzoek gedaan naar eerdere transacties die plaatsgevonden 
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hebben. Een en ander is in kaart gebracht en er zijn acties uitgezet 
om te komen tot verkoop van (rest) percelen.  
 
Verslag 7 
De grondpositie van Ontwikkelingsmaatschappij Sittard B.V. is in 
kaart gebracht. Deels heeft de grondpositie te maken met destijds 
niet correct gemaakte intekeningen van de eigendom/niet 
doorgevoerde correcties. Op een locatie blijkt een gedeelte van een 
rotonde te liggen. Er is thans overleg om te bezien of in hoeverre dit 
gecorrigeerd kan worden door de gronden over te dragen aan de 
gemeente. Ander perceel is verkocht; er is een boedelbijdrage van € 
1.000,00. Met betrekking tot de overige percelen zijn er nog geen 
verdere verkoopresultaten.  
 
Ter zake het project Leigraaf zijn de ontwikkelrechten 
ondergebracht bij de gefailleerde vennootschap. Er hebben 
besprekingen plaatsgevonden ter zake de overname van deze 
ontwikkelrechten. Een en ander is nagenoeg afgerond. De 
overeenkomst is opgemaakt, doch niet geheel afgerond.  
  
Verslag 8 
Overleg met de gemeente Sittard-Geleen en de notaris heeft ertoe 
geleid, dat er geen overdracht van de gronden behoeft plaats te 
vinden; er kan volstaan worden met een rectificatieakte. Deze 
rectificatieakte wordt opgemaakt in de komende verslagperiode. 
 
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een perceel in de 
gemeente Echt, groot 50 m2 (restperceel), welk perceel in het kader 
van de verkaveling destijds “overgebleven” is. Het betreft openbaar 
groen.  
 
De gefailleerde vennootschap  daarnaast ook is eigenaar van een 
restperceel in verband met een project in Almelo, groot 72 m2 
(ambt Almelo, N4381). De gemeente Almelo heeft aangegeven 
geen belangstelling te hebben voor dit perceel.  
 
Een dochtervennootschap van de gefailleerde vennootschap, Nerja 
I B.V., is eigenaresse van twee restpercelen, gelegen in de 
gemeente Echt en de gemeente Zutphen, groot 10 m2 
respectievelijk 8 m2.  
 
Er zijn afspraken gemaakt met een derde partij, die bereid is om 
deze restpercelen aan te kopen tegen een symbolische prijs, 
waarbij de kosten van overdracht voor rekening komen van de 
kopende partij.  
Een en ander zal in de komende verslagperiode afgewikkeld 
worden. 
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Verslag 9 
 
Gebleken is dat er een aantal “restpercelen”zijn, die eigendom  zijn 
van de gefailleerde vennootschap en de dochtervennootschap 
Nerja I B.V. welke restpercelen als omschrijving hebben 
‘groenstrook”/”parkeer”/”bedrijvigheid’ blijkens de kadastrale 
gegevens; het betreft restpercelen, die destijds niet bij de 
afwikkeling van de diverse projecten in de ( finale) 
toedeling/afwikkeling betrokken zijn; deze percelen zijn vanwege 
de omvang, ligging en publiekrechtelijke bestemming nagenoeg 
onverkoopbaar; een van de percelen is aan de gemeente 
aangeboden, doch deze had geen belangstelling; een aan de 
gefailleerde vennootschap heeft zich bereid verklaard om deze 
restpercelen aan te kopen tegen een symbolische waarde van € 
1,00 per perceel, derhalve in casu € 3,00.  
De overeenkomst is opgesteld met toestemming van de rechter-
commissaris. De notaris welke de notariële levering dient te 
verzorgen en die door de kopende partij aangezocht is heeft een en 
ander nog niet afgerond. Dit zal naar verwachting binnen enkele 
weken geschieden.  
 
Verslag 10 
 
In de verslagperiode zijn de restpercelen overgedragen; deze 
restpercelen hadden geen economische waarde en zijn voor een 
symbolisch bedrag overgenomen (zie vorige verslag). De kosten 
met betrekking tot de notariële akte zijn voor rekening van de 
kopende partij gekomen. 
 
In de verslagperiode heeft ook een wijziging in de Kamer van 
Koophandel plaatsgevonden; de gefailleerde vennootschap stond 
nog geregistreerd als bestuurder van Heerenlaak B.V.; na een 
besluit van de ava is dit gewijzigd. 

3.2  Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage € 2.000,00 
 Werkzaamheden Overleg directie/rechter-commissaris/opstellen 

overeenkomst/contact notaris.  
  Afwikkelen overeenkomst/contact notaris 

 
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 n.v.t. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving De onderhanden projecten hadden per 31 december 2012 geen 
waarde meer. De deelnemingen in groepsmaatschappijen 
bedroegen per 31 december 2013 € 508.850,00. Onderzocht wordt 
of en in hoeverre deze deelnemingen thans  liquide gemaakt 
kunnen worden ten behoeve van de boedel.   

3.10 Verkoopopbrengst  
3.11 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  
 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Met de directie is overleg geweest betreffende de verkoop van de 
handelsnamen/domeinnaam/ (mobiele) 
telefoonnummers/intellectuele en industriële eigendomsrechten 
tekeningen e.d. /goodwill en know how. De aanwezige 
kantoorartikelen en ICT voorzieningen. Deze zijn verkocht aan LPM 
Development B.V. voor een bedrag van € 20.000,00 exclusief B.T.W. 
 
Verslag 2  
In de verslagperiode heeft de uitwerking van de overeenkomst 
plaatsgevonden alsook de betaling van het bedrag van € 24.500,00. 
De failliete vennootschap heeft contracten afgesloten met andere 
partijen met betrekking tot de ontwikkeling van andere 
ontwikkelgebieden. Er is onderzoek verricht naar de inhoud van 
deze overeenkomsten en de aanspraken die hieruit mogelijk nog 
resulteren.  Het betreft in casu de positie welke betrekking heeft op 
het ontwikkelgebied de Leigraaf.  
Een en ander is nog in onderzoek. Daarnaast heeft de gefailleerde 
vennootschap ook samenwerkingsverbanden gesloten met andere 
vennootschappen in een vof-constructie, waarbij Propertize B.V. 
betrokken is. Hierover loopt overleg. Een en ander is onderzocht en 
in kaart gebracht. 
 
Verslag 3  
Ter zake de ontwikkeling van andere gebieden, waarin de 
gefailleerde vennootschap betrokken is hebben verdere 
besprekingen plaatsgevonden doch hierover is thans nog geen 
duidelijkheid. Met Propertize B.V. heeft overleg plaatsgevonden ter 
zake de afwikkeling van de positie van de gefailleerde vennootschap  
binnen de VOF constructie.  Het betreft de afwikkeling van een 
project in Duitsland. Een en ander is nog verder in bespreking.  
 
Verslag 8 
In de verslagperiode is het samenwerkingsverband met Propertize 
B.V. ter zake de afwikkeling van de positie van de gefailleerde 
vennootschap binnen de V.O.F.-constructie (project Duitsland) weer 
opgepakt. Een en ander is nog in bespreking. 
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Verslag 9 
Het samenwerkingsverband met Propertize B.V. ter zake de 
afwikkeling van de positie van de gefailleerde vennootschappen 
binnen de V.O.F.-constructie (project Duitsland) is in de 
verslagperiode verder besproken en zal naar verwachting in de 
komende verslagperiode definitief afgerond gaan worden.  
 
Verslag 10 
Het samenwerkingsverband met Propertize B.V. is beëindigd; een 
en ander is verwoord in het faillissementsverslag van LPM I 
(moedermaatschappij).  Kortheidshalve wordt verwezen naar dit 
verslag.  

3.13 Verkoopopbrengst  
 werkzaamheden  

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens de concept cijfers zou er een debiteurenportefeuille zijn 

van € 28.278,00; het betreft twee vorderingen op andere 
vennootschappen binnen het Van der Looy concern. De bank 
weigerde om deze facturen te betalen. Onderzocht moet worden of 
een en ander nog inbaar is. Op dit moment is niet duidelijk of er 
sprake is van een verpande vordering. 
 
Verslag 4 
In de komende verslagperiode zal deze post afgerond dienen te 
gaan worden.  
 
Verslag 5 
In de verslagperiode is het onderzoek nog niet afgerond. 
 
Verslag 6 
In de verslagperiode is verder onderzoek gedaan naar de 
grondposities van Ontwikkelingsmaatschappij Sittard B.V., 
Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V. en Nerja I B.V. Verder is 
onderzoek gedaan naar eerdere transacties die plaatsgevonden 
hebben. Een en ander is in kaart gebracht en er zijn acties uitgezet 
om te komen tot verkoop van (rest) percelen.  
 
Verslag 7 
De conclusie is dat de vorderingen als niet inbaar beschouwd 
moeten worden.  

4.2 Opbrengst tot heden  
4.3 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden   
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5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De ING heeft op Van der Looy Projektmanagement B.V. groot een 

vordering  € 608.013,80. Het betreft een compte-joint en mede-
aansprakelijkheidsovereenkomst tussen LPM I B.V., Van der Looy 
Projektmanagement B.V. en Van der Looy Projektontwikkeling B.V. 
Inmiddels zijn deze vennootschappen alle drie failliet verklaard. Na 
saldering van de diverse saldi resteert er een totale vordering van 
€ 501.923,28, welke op basis van de hoofdelijkheidsbepalingen in 
ieder  van de hiervoor genoemde  vennootschappen/ faillisse-
menten ingediend wordt. 
 
Verslag 7 
De ABN AMRO Bank heeft het creditsaldo op een van de 
bankrekeningen op verzoek van uw curator overgemaakt naar de 
faillissementsrekening. Het betreft een bedrag van € 825,40. Dit is 
aan het boedelactief toegevoegd.  

5.2 Leasecontracten De gefailleerde vennootschap had een leasecontract betreffende 
een auto. Dit leasecontract is beëindigd. Er is ook sprake van een 
beëindigd leasecontract ten aanzien van een Ricoh apparaat. Dit 
wordt teruggegeven.  

5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 
5.4 Separistenpositie n.v.t. 
5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 
5.7 Reclamerechten n.v.t. 
5.8 Retentierechten n.v.t. 
 Werkzaamheden Overleg correspondentie bank/ leasemaatschappijen 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

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

 
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 administratie van de gefailleerde vennootschap is bijgehouden. 
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7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeerd op 30 januari 
2015. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Bij de jaarstukken van 2013 is een controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant overgelegd. De externe accountant stelt 
zich op het standpunt dat de verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor het oordeel te 
geven, welk oordeel omvat dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de grote en samenstelling van het vermogen van de thans 
gefailleerde vennootschap per 31 december 2013. In de 
accountantsverklaring wordt benadrukt dat de vennootschap een 
netto verlies geleden heeft van € 2.277.000,00 en dat per 31 
december 2013 de kortlopende schulden volgens de 
geconsolideerde balans van de vennootschap de totale activa 
overstegen met € 9.501.000,00, welke condities duiden op het 
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond 
waarvan gerede twijfel bestaat over de 
continuïteitsveronderstelling van de vennootschap.  

7.4 Stortingsverplichting aandelen De vennootschap is opgericht op 10 juni 1986 waardoor de 
stortingsverplichting niet speelt.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiernaar zal verder onderzoek verricht dienen te worden.  
 
Verslag 2 
In de verslagperiode is er nog geen verder onderzoek verricht naar 
eventueel onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen. Dit zal 
wel nog verder uitgezocht moeten worden. Mede gelet op de 
diverse dwarsverbanden er in concernverband aanwezig zijn.  
 
Verslag 3 
In de verslagperiode is een start gemaakt met het onderzoek.  Dit is 
nog niet afgerond.  
 
Verslag 4 
Het onderzoek is niet zo voortvarend ter hand genomen kunnen 
worden als gedacht. De bedoeling is om dit in de komende 
verslagperiode wel te kunnen doen.   
 
Verslag 5 
In de verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek verder ter 
hand genomen. Een en ander is nog niet afgerond.  
 
Verslag 6 
Het onderzoek terzake de resterende activa heeft plaatsgevonden; 
in het verlengde hiervan is er onderzoek gedaan naar activa 
transacties die zich voorgedaan hebben kort voor het faillissement. 
Deze zijn nog in onderzoek. Ook de positie van de diverse 
vennootschappen, waarvan de gefailleerde vennootschap als 
moedervennootschap 100% aandeelhouder is en de onderlinge 
financiële relaties zijn (deels) in kaart gebracht.  Er zijn nog een 
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aantal vraagpunten. Deze zijn neergelegd bij de directie. In de 
volgende verslagperiode wordt hierop nader teruggekomen.  
 
Verslag 7 
De voorliggende vraagpunten zijn nog niet geheel 
beantwoord/afgerond. Dit vergt nog nader onderzoek. Hierop 
wordt in het volgende verslag teruggekomen.  
 
Verslag 8 
Het nader onderzoek met betrekking tot de vraagpunten is nog niet 
geheel afgerond. Naar verwachting zal het onderzoek in de 
volgende verslagperiode definitief afgerond kunnen worden.  
 
Verslag 9 
Naar verwachting zal het nader onderzoek in de komende 
verslagperiode volledig afgerond worden.  
 
Verslag 10 
In de verslagperiode is het onderzoek nog niet geheel afgerond. 
Dit zal wel in de komende verslagperiode gaan gebeuren.  

7.6 Paulianeus handelen Zie 7.5 
 Werkzaamheden Overleg directie, controle quick scan, controle administratie. 
 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Het UWV heeft een boedelvordering ingediend groot € 49.220,32.  

 

Verslag 7 

De boedelvordering is € 50.662,03 

 

Verslag 9 

De boedelvordering is € 51.777,69 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 805.613,00 (de vorderingen betreffen deels ook de 

vorderingen van de fiscale eenheid Van der Looy Vastgoed 

Groep B.V./Van der Looy en gefailleerde). 
8.3 Pref. Vord. van het UWV € 71.597,94 
8.4 Andere pref. Crediteuren - 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 20 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 848.824,98 (inclusief de vordering van de bank groot 

€ 501.923,28) 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 
 Werkzaamheden Aanschrijven/correspondentie crediteuren/overleg directie. 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) Gerechtshof ’s-Gravenhage, rolnummer 200.127.368. In deze 

procedure heeft een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden. 
Appellant heeft arrest gevraagd  op 21 april 2015. De zaak stond 
wederom ter rolle van 19 mei 2015 voor beraad partijen in verband 



2150692/mr. E.J.M. Stals           Pagina 12 van 14 
 

met het verloop van de faillissementszitting van 12 mei 2015. De 
zaak is daarna ter rolle van 9 juni 2015 wederom voor beraad 
partijen gesteld. Partijen dienen zich nader uit te laten terzake het 
verloop van de faillissementszitting + fourneren voor arrest in 
incident door geïntimeerde. De raadsvrouwe heeft aan het Hof 
kenbaar gemaakt dat op 26 mei 2015 het faillissement uitgesproken 
is. Het Gerechtshof heeft bepaald dat er arrest in het incident 
gewezen wordt. Of zulks in overeenstemming is met de bepaling 
van de Fw is thans niet geheel duidelijk.  
 
Verslag 2 
Het Gerechtshof heeft bepaald dat er een tussenarrest gewezen zal 
worden ten aanzien van het incident. Uit het overleg met de 
advocaat blijkt dat het Hof zich blijkbaar op het standpunt heeft 
gesteld dat geïntimeerde reeds voor de faillissementsdatum 
verzocht had om te fourneren op basis van welke handelingen het 
Hof van mening is dat er arrest gewezen dient te worden.  
 
Verslag 3 
Het Gerechtshof heeft uitspraak gedaan waarbij de vordering van 
de eisende partij W.G.C. van der Werff  Vastgoed B.V. afgewezen is; 
het betrof een vordering voor inzage in het dossier ter bepaling van 
de schade en een voorschot op de schadebetaling.  Het Hof heeft 
terzake de hoofdzaak op basis van artikel 29 Fw de procedure 
geschorst. Er heeft geen proceskostenveroordeling  plaatsgevonden 
in afwachting van de verdere gang van zaken rondom de 
bodemprocedure.  
 
Verslag 8 
Geen verdere ontwikkelingen. 

9.2  Aard procedure  
9.3 Stand procedure  
 werkzaamheden  

 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak De debiteurenpositie dient verder beoordeeld te worden. 
Daarnaast moet beoordeeld worden hoe verder omgegaan dient te 
worden met de deelnemingen.  
 
Verslag 2 
De debiteurenpositie dient verder beoordeeld te worden – de 
positie van de gefailleerde vennootschap ter zake de deelneming 
dient verder uitgezocht te worden. Zulks geldt ook voor de 
samenwerkingsverbanden welke aangegaan zijn met derde partijen 
alsook de positie van de gefailleerde vennootschap in het project 
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Leigraaf. 
Vervolgens dient er ook nog verder onderzoek gedaan te worden 
naar de rechtmatigheidsaspecten en het eventueel paulianeus 
handelen. 
 
Verslag 3 

- Verdere afwikkeling debiteurenpositie; 
- Verdere afwikkeling samenwerkingsverbanden (project 

Leigraaf en project Duitsland VOF/ Propertize B.V.); 
- Rechtmatigheidsonderzoek/paulianeus handelen 

 
Verslag 4 

- Verdere afwikkeling debiteurenpositie; 
- Verdere afwikkeling samenwerkingsverbanden (project 

Leigraaf en project Duitsland VOF/ Propertize B.V.); 
- Rechtmatigheidsonderzoek/paulianeus handelen 

 
Verslag 5 

- Verdere afwikkeling debiteurenpositie; 
- Verdere afwikkeling samenwerkingsverbanden; 
- Afwikkeling onderliggende vennootschappen; 
- Rechtmatigheidsonderzoek/paulianeus handelen 

 
Verslag 6 

- Definitief standpunt debiteurenpositie; 
- Verdere afwikkeling samenwerkingsverbanden; 
- Afwikkeling resterende activa (rest) percelen verkoop; 
- Verdere afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek 

 
Verslag 7 

- Afwikkelen debiteurenpositie; 
- Afwikkeling resterende activa (rest) percelen/verkoop; 
- Verdere afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek 

 
Verslag 8 

- Afwikkeling resterende activa (rest) percelen/verkoop; 
- Verdere afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek 

 
Verslag 9 

- Levering (rest)percelen; 
- Verdere afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek 

 
Verslag 10 

- Verdere afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek 
 Indiening volgend verslag Oktober 2020 of zoveel eerder 
 werkzaamheden  
 

Weert, 4 mei 2020  
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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. 
 
 


