
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 12  Datum:  16 juni 2021 
 
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 Van der 

Looy Projektontwikkeling B.V., ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 13032327, statutair gevestigd te     
(6001 GP) Weert,  vestigingsadres  Wilhelminasingel  41 / 
correspondentieadres:  Postbus 2, (6000 AA) Weert. 

  
Faillissementsnummer C/03/15/214 F 
Datum uitspraak 2 juni 2015 
  
Rechter-commissaris mr. J. Schreurs – van de Langemheen  
Curator mr. E.J.M. Stals 
  
Activiteiten onderneming SBI-code:68204: verhuur van onroerend goed ( niet van 

woonruimte), Projectontwikkeling en projectmanagement ten 
behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of doen 
verhandelen van bouwprojecten, alsmede het beleggen in, alsmede 
het beheren en exploiteren van registergoederen. 

Omzetgegevens 2011: € 5.766.72,-- ( voor aftrek kosten) 
2012: € 1.144.816,--( voor aftrek kosten) 
2013:  €  3.043,-- 
2014: niet bekend ( de jaarcijfers zijn nog niet opgemaakt) 

Personeel gemiddeld aantal Geen personeelsleden in dienst 
  
Boedelrekening NL47ABNA0410876194 
Gerealiseerd actief € 166.864,82 
Actief per verslagdatum € 112.313,26 
  
Verslagperiode 1 oktober 2020 tot en met 31 mei 2021 
Bestede uren in verslagperiode 11 uur en 35 minuten 
Bestede uren Totaal 170 uur en 40 minuten 

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

 
1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde 

vennootschap is Van der Looy Projektmanagement B.V.  
Deze vennootschap is failliet verklaard op 26 mei 2015. 
Het faillissement van Van der Looy Projektmanagement B.V. is 
uitgesproken op eigen aangifte. 
Van der Looy Projektmanagement B.V. is 100 % dochter van LPM I 
(voorheen genoemd Van der Looy Groep).  
De aandelen in LPM I B.V. worden gehouden door de stichting 
administratiekantoor Van der Looy Concern, waarvan als 
bestuurders optreden de heren R.H.A. van der Looy en E.L.C. van 
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der Looy. 
1.2 Winst en verlies 2011: -/-  € 622.491,-- 

2012:        € 296.640,-- 
2013:  -/-  €   15.536,-- 
 2014: verlies/ niet bekend 

1.3  Balanstotaal 2011:  € 1.727.672,-- 
2012:  € 1.634.782,-- 
2013:  € 1.323.224,-- 
 2014: niet exact bekend 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing 
1.5  Verzekeringen Niet van toepassing 
1.6 Huur Niet van toepassing 
1.7  Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door de ING-bank. 

De ING Bank voornoemd heeft ook het faillissement aangevraagd 
van Van der Looy Projektmanagement B.V. (was reeds gefailleerd) 
en LPM I B.V.  
Het faillissementsverzoek ten aanzien van Platanenhof B.V. is ter 
zitting ingetrokken.  
De ING Bank heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan LPM I B.V., Van 
der Looy Projektontwikkeling B.V. en Van der Looy 
Projektmanagement B.V.  De kredietofferte van 16 mei 2011 is 
vernieuwd tot het bedrag van € 453.780,22. Daarnaast heeft de ING 
ook andere vennootschappen binnen het concern gefinancierd. 
Sinds april 2011 zijn de dossiers van kredietnemers ondergebracht 
bij de afdeling Intensief Beheer bij de ING Bank. Vanaf 2012 kon de 
gefailleerde vennootschap (en de overige vennootschappen, 
betrokken bij het kredietarrangement), niet meer aan haar 
verplichtingen voldoen. 
De bank heeft meermalen gezocht naar oplossingen met de 
kredietnemers, doch uiteindelijk is een en ander niet gelukt. 
Per 10 maart 2015 bedroeg de direct opeisbare vordering van de 
ING Bank op de kredietnemers € 492.632,31. 
Tot kort voor het faillissement is nog getracht om tot een regeling 
te komen, waarbij ook andere partijen betrokken waren, zulks 
vanwege een geschil tussen Van der Looy Projektmanagement B.V. 
en Propertize B.V. ( de rechtsopvolger van de SNS-bank na de 
herstructuereing) ten aanzien van een samenwerking in een Duits 
project. 
De beoogde regeling kon evenwel geen doorgang vinden. 
Daardoor kwam er geen extra geldstroom vrij om aan de bestaande 
financieringsverplichtingen en de eventuele nieuwe regeling met de 
ING-bank  te kunnen voldoen.  

 Werkzaamheden Overleg directie/bank 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing  

2.2  Aantal in jaar voor faillissement Niet van toepassing 
2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 
 Werkzaamheden Niet van toepassing 
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3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De gefailleerde vennootschap had nog twee projecten in uitvoering: 
het project Stramproy en het project Witham (Echt-Susteren). 
 
Het project  Stramproy betreft de bouw van een aantal 
appartementen met winkelruimten en parkeergarage; alle 
appartementen waren verkocht,maar een drietal appartementen, 
waren  nog niet geleverd, evenals 3 parkeerplaatsen; 2 
parkeerplaatsen zijn nog niet verkocht; de vennootschap is 
daarnaast eigenaresse van een  perceel openbare ruimte; op basis 
van de oorspronkelijke realisatieovereenkomst, dient dit perceel 
teruggeleverd te worden aan de gemeente Weert, die dit reeds 
verzocht heeft.  
Op de niet-verkochte appartementen, parkeerplaatsen en openbare 
ruimte rust een hypothecaire zekerheid, gevestigd ten behoeve van 
een lening ter zake het project Kerkplein te Stramproy aangegaan 
met de FGH-bank; het betreft een bankhypotheek van € 
25.000.000,-; door verkoop van diverse appartementen is het 
openstaande bedrag fors gedaald. De FGH-Bank heeft nog geen 
vordering ingediend.; naar schatting bedraagt het openstaande 
bedrag thans nog € 650.000,-- volgens mededeling van de directie, 
verhoogd met rente en kosten. 
Er is met de FGH overleg gepleegd met betrekking tot de 
afwikkeling van de koopovereenkomsten en de kosten welke in dat 
kader door de FGH betaald zullen moeten worden uit de 
verkoopopbrengst.  
De bank heeft een en ander in overweging genomen. Aan de bank is 
ook een voorstel gedaan ter zake de boedelbijdrage; een en ander 
is nog onderwerp van overleg. 
De kopers hebben in beginsel aangegeven, de koopovereenkomst 
gestand te zullen doen; vanwege rectificaties in de splitsingsakten 
kon het notariële transport nog niet eerder plaatsvinden.  
De gemeente Weert is dienovereenkomstig bericht. 
 
Verslag 2 
In de verslagperiode heeft de levering van de hiervoor genoemde 
appartementen plaatsgevonden. Met de FGH Bank zijn afspraken 
gemaakt met betrekking tot de kosten die betaald dienen te 
worden in verband met de verkopen. De boedelbijdrage bedraagt 
per verkoop € 2.500,00 exclusief B.T.W.  
 
Er zijn nog een tweetal parkeerplaatsen niet verkocht. In de 
komende verslagperiode zullen deze verkocht moeten gaan 
worden.  
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Verslag 3 
De twee parkeerplaatsen zijn nog niet verkocht. Een en ander zal in 
overleg met de VVE afgerond gaan worden.  
 
Verslag 4 
De parkeerplaatsen zijn nog niet verkocht. In de komende 
verslagperiode zal dit zijn beslag krijgen. 
 
Verslag 6 
In de verslagperiode zijn de parkeerplaatsen aangeboden aan de 
VvE Torenveste. Onduidelijk was of er voorwaarden waren 
opgenomen in de splitsingsakte op basis waarvan eerst een 
aanbieding zou dienen plaats te vinden aan de overige eigenaren. 
Een en ander is nog in behandeling.  
 
Verslag 7 
Gebleken is dat er vanuit de VvE Torenveste c.q. de bestaande 
eigenaren geen belangstelling is voor de resterende 
parkeerplaatsen. Onderzocht wordt of er andere potentiele kopers 
zijn.  
 
Verslag 8 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de FGH Bank ter zake deze 
parkeerplaats vanwege het feit dat de bank nog een hypothecaire 
zekerheid heeft. De optie, om over te gaan tot veilen, zou voor de 
bank niet erg aantrekkelijk zijn.  
Er heeft zich een koper gemeld. Er heeft overleg plaatsgevonden. 
Een en ander heeft geresulteerd in een overeenkomst. Deze 
overeenkomst zal in de volgende verslagperiode geconcretiseerd 
worden. 
 
Verslag 9 
In de verslagperiode is de overeenkomst getekend en heeft de bank 
ook formeel haar medewerking gegeven. De door de koper 
aangezochte notaris heeft de notariële akte nog niet opgemaakt; 
een en ander zal naar verwachting binnen enkele weken 
geconcretiseerd worden. De parkeerplaatsen zijn verkocht voor € 
2.500,- waarop de boedelbijdrage in mindering gebracht dient te 
worden. 
 
Verslag 10 
In de verslagperiode is de notariële akte getransporteerd. 
Er was nog een hypothecaire zekerheid. Met de bank zijn afspraken 
gemaakt – zoals ook in verwante faillissementen – terzake de 
boedelbijdrage en de positie van de VVE. Een en ander heeft 
geresulteerd in een afdracht aan de hypotheekhouder groot € 
814,48 en de betaling aan de VVE van € 858,02. 
 
In het project Hof van Witham is de eerste fase uitgevoerd; de 
tweede fase is niet uitgevoerd; de gefailleerde vennootschap is 
eigenaar van 12 bouwkavels met een totale grootte 3.078m2 en een 
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perceel groot 1Ha 34 aren en 55 centiaren, dat in het project als 
(mede) centraal terrein omschreven staat. 
Door de ABN AMRO Bank is een financiering verstrekt , waarvan 
staat thans nog openstaat een bedrag van circa € 900.000,-- 
verhoogd met rente en kosten. 
Vanuit de markt is er belangstelling voor deze percelen grond. Met 
de ABN AMRO is overleg over de eventuele verkoop van de 
percelen onderhands, danwel  verkoop via een veiling. 
De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven bij de verdere 
verkoop betrokken te willen blijven, zulks met het oog op de 
invulling van het centrale gedeelte in het project. 
 
Verslag 2 
In overleg met de ABN AMRO Bank zijn er besprekingen gevoerd 
met geïnteresseerden.  Ook met de gemeente Echt-Susteren vindt 
overleg plaats. Getracht wordt om te komen tot een onderhandse 
verkoop van de bouwkavels en het centrale terrein.  
 
Verslag 3:  
Er hebben diverse besprekingen plaatsgevonden met 
geïnteresseerden en de gemeente Echt-Susteren. Uiteindelijk is er 
een definitieve overeenstemming tot stand gekomen. Voor de 
kopende partij was het van belang, dat ook de gemeente Echt-
Susteren hieraan haar medewerking zou geven; de bestaande 
exploitatieovereenkomst is beëindigd en met de koper is een 
nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten. De levering heeft 
plaatsgevonden op 12 februari 2016.  
Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen, welke mede 
ook ziet op de overdracht van de rechten uit de vergunning.  
 
Verslag 4 
In de verslagperiode heeft er een verdere uitwisseling met de 
kopende partij plaatsgevonden ten aanzien van onderliggende 
stukken. 
 
Verslag 6 
Door een derde partij is informatie opgevraagd met betrekking tot 
de afwikkeling van dit project mede in relatie tot de eerdere 
afspraken welke er lagen met de gemeente en projectontwikkelaar.  
 
Project Leigraaf 
 
Verslag 2 
De gefailleerde heeft ook een belang in het project Leigraaf. Een en 
ander is in onderzoek.  
 
Verslag 3:  
Met betrekking tot dit project hebben er verdere besprekingen 
plaatsgevonden. Het project Leigraaf is nog niet definitief voor wat 
betreft het bestemmingsplan, waarin het gebied gelegen is. Er zijn 
in dit kader wel nieuwe ontwikkelingen te verwachten.  
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Verslag 4 
In de verslagperiode hebben er besprekingen plaatsgevonden met 
derden. Een en ander is nog niet in een afrondingsfase. 
 
Verslag 5 
In de verslagperiode heeft er nog geen afronding plaatsgevonden. 
Een en ander hangt mede samen met de status van het 
bestemmingsplan. 
 
Verslag 6 
Het bestemmingsplan is nog niet definitief. Wel zijn er inmiddels 
verkennende gesprekken met betrekking tot de verdere 
ontwikkelingen. 
 
Verslag 7 
Formeel behoren de rechten uit de realisatieovereenkomst toe aan 
Van der Looy Projectmanagement B.V. In het verslag van deze 
vennootschap is verder op het project ingegaan.  
 
Losse percelen 
Gebleken uit kadastrale recherche is dat de vennootschap nog 
eigenaar is van een perceel groot 50 m2 gelegen in de gemeente 
Echt, welk perceel na de realisering destijds  van de 
projectwerkzaamheden eigendom is gebleven van de gefailleerde 
vennootschap en destijds feitelijk niet in de verdere verdeling van 
de percelen grond betrokken is en (mogelijk) bij derden in gebruik 
is.  
Dit perceel is verkocht tegen een symbolische waarde van € 1,-.  
De verkoop maakt deel uit van de verkoop van een aantal “losse 
percelen”die resteren in een aantal projecten. 
 
Verslag 10 
Bovengenoemd perceel is verkocht aan de partij die ook de 
parkeerplaatsen project Stramproy aangekocht heeft. Een en ander 
is een zelfde notariële akte opgenomen. 
 

3.2  Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst is na de kosten (de boedelbijdrage en de 
BTW) betaald aan de hypotheekhouder.  

3.3 Hoogte hypotheek De bank dient nog een gecorrigeerde nota in te dienen. 

3.4 Boedelbijdrage € 27.000,- exclusief btw  
 Werkzaamheden Overleg directie/FGH Bank/correspondentie 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. 
3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 
3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 
  Werkzaamheden Niet van toepassing. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Het onderhanden werk c.q. de voorraden staan in de administratie 
geboekt, doch zijn hierboven reeds omschreven bij de activa. 

3.10 Verkoopopbrengst - 
3.11 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 
 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Door Van der Looy Projectmanagement B.V. zijn de aandelen van 
Van der Looy Projectmanagement Deutschland GmbH verkocht aan 
LPM VI. Deze verkoop heeft kort voor de faillissementsdatum 
plaatsgevonden. Een en ander dient nog verder uitgezocht te 
worden.  
 
Verslag 4 
In de verslagperiode heeft nog geen verder onderzoek 
plaatsgevonden naar deze verkoop. Dit zal in de komende 
verslagperiode verder onderzocht gaan worden.  
 
Verslag 5 
In de verslagperiode is een aanvang met het onderzoek gemaakt. 
Dit is nog afgerond.  
 
Verslag 6 
Het onderzoek is nog niet afgerond c.q. er zijn geen definitieve 
conclusies getrokken.  
 
Verslag 7 
Het onderzoek is in een afrondende fase. Er is nog geen  definitieve 
conclusies getrokken.  
 
Verslag 8 
In het onderzoek worden mede betrokken de activiteiten, die door 
de inmiddels ook gefailleerde moedermaatschappij LPM I BV in 
Duitsland verder gerealiseerd zijn, alsook de gemaakte afspraken 
rondom de financiering met Propertize en de daaraan verbonden 
voorwaarden en condities. Een en ander zal in de volgende 
verslagronde definitief afgerond gaan worden.  
 
Verslag 9 
Gestreefd wordt naar een afwikkeling van deze kwestie middels een 
regeling. Dit zal in het faillissementsverslag van LPM I BV verder 
afgewikkeld worden.  
 
Verslag 10 
Ter zake bovengenoemde kwestie is een regeling getroffen. Dit is 
verantwoord in het faillissementsverslag van LPM I BV 
 
Verslag 11 
De gefailleerde vennootschap heeft een vordering op de CV 
Roosevelt Belegging; deze CV heeft een negatief eigen vermogen. 
Roosevelt Beheer B.V. heeft aangegeven de vordering uit hoofde 
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van de lening over te willen nemen tegen een bedrag van € 2.500,- 
middels een cessie, zonder enige garantie van de gegoedheid. Het 
overeengekomen bedrag is inmiddels betaald op de 
faillissementsrekening.   

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 
 werkzaamheden Niet van toepassing 

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Er zijn geen (externe) debiteuren; wel zijn er (mogelijk) nog 

rekening-courantposities met andere vennootschappen binnen de 
groep. Bekeken zal moeten worden of en in hoeverre deze te innen 
zijn. 
 
Verslag 2 
In de verslagperiode heeft er geen verder onderzoek 
plaatsgevonden naar de afwikkeling van de mogelijke rekening 
courant posities met andere vennootschappen binnen de groep. 
 
Verslag 3:  
In de verslagperiode heeft er nog geen verder onderzoek 
plaatsgevonden ter zake de voornoemde rekening courant posities 
binnen de Van der Looy Groep.  
Dit zal in de komende verslagperiode nader aan de orde komen.  
 
Verslag 4 
Ongewijzigd ten opzichte van verslag 3.  

4.2 Opbrengst tot heden - 
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 
 Werkzaamheden   

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De ING Bank heeft een vordering op de gefailleerde vennootschap 

groot € 492.632,31; 
De vordering van de FGH-Bank is groot circa € 650.000,-- verhoogd 
met renten en kosten. 
De vordering van de ABN AMRO Bank is groot  circa € 900.000,-- 
verhoogd met renten en kosten. 
 
Verslag 2 
De vordering van de FGH Bank zal aangepast moeten worden in 
verband met de gerealiseerde verkopen. 
 
Verslag 3:  
De vordering van zowel de FGH Bank als de ABN AMRO Bank zal 
aangepast moeten worden.  
 
Verslag 4 
Beide banken hebben de vorderingen nog niet aangepast.  
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Verslag 5 
Vordering nog niet aangepast. 
 
Verslag 6 
Aan de banken is verzocht om de vordering aan te passen. Dit is nog 
niet gebeurd.  
 
Verslag 7 
De vorderingen zijn nog niet aangepast. Hierom is wel verzocht.   
 
Verslag 8 
De vorderingen van de banken zijn nog steeds niet aangepast. 
 
Verslag 9 
De banken hebben de vordering nog niet aangepast. De 
vorderingen zijn nog steeds niet aangepast. 

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing. 
5.3 Beschrijving zekerheden Zoals omschreven onder hoofdstuk 3 hebben de banken een recht 

van hypotheek gevestigd op respectievelijk de onroerende zaken in 
Stramproy en Nieuwstadt. 
Met de banken vindt overleg plaats over het vervolgtraject. 

5.4 Separatistenpositie Er is overleg met de banken om te bezien of zij gebruikmaken van 
hun  separatistenpositie, dan wel in overleg met de curator willen 
komen tot een verkoop van de objecten. 
 
Verslag 2 
Met de FGH Bank is de afspraak gemaakt – zie hierboven onder 3.1 
dat de appartementen onderhans verkocht worden; ook de ABN 
AMRO Bank heeft aangegeven er in beginsel voor te kiezen om de 
gronden in overleg met de curator te willen verkopen.  
 
Verslag 3:  
Zoals hiervoor aangegeven hebben alle banken ervoor gekozen om 
tot een onderhandse verkoop te komen, welke inmiddels 
gerealiseerd is.  
 
 

5.5 Boedelbijdragen Indien besloten wordt tot verkoop in overleg met de curator zal er 
een boedelbijdrage overeengekomen dienen te worden. De banken 
hebben aangegeven hiermee bekend te zijn en dit ook als redelijk te 
beschouwen. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 
5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 
5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Overleg directie/ correspondentie directie/ bank. 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 
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6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 
6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 
6.5 Opbrengst Niet van toepassing. 
6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht De administratie is bijgehouden.  

De jaarcijfers over 2014 zijn nog niet opgemaakt.  
Wel zijn interne stukken beschikbaar, waaruit blijkt dat ook over 
2014 verlies geleden is. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2013 is gepubliceerd op 30 januari 2015. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Bij de jaarstukken over 2013 is geen externe verklaring 

aangetroffen ; deze zal opgevraagd worden. 
Bij andere vennootschappen heeft de externe accountant wel een  
verklaring  overgelegd. 
Dit is een punt van aandacht. 

7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing, gelet op het moment waarop de B.V. opgericht 
is. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals gebruikelijk zal hier verder onderzoek naar gedaan worden. 
 
Verslag 4 
In de verslagperiode is een aanvang gemaakt met dit onderzoek.  
 
Verslag 5 
Het onderzoek is nog niet afgerond. 
 
Verslag 6 
Het rechtmatigheidsonderzoek in zowel het faillissement Van der 
Looy Projectontwikkeling als Van der Looy Projectmanagement en 
LPM I is lopende. Het onderzoek in deze drie faillissementen hangt 
met elkaar samen. Het onderzoek is nog niet afgerond.  
 
Verslag 7 
Het rechtmatigheidsonderzoek is in behandeling, doch nog niet 
afgerond. Naar verwachting zal dit in de komende periode wel 
afgerond gaan worden.  
 
Verslag 8 
In de komende verslagperiode zal het onderzoek afgerond worden. 
Daarbij zijn alsdan ook mede betrokken de ontwikkelingen met 
betrekking tot de vennootschap, die binnen het concern in 
Duitsland betrokken waren, alsook de vennootschap Van der Looy 
Projectmanagement  B.V.en LPM I B.V.   
 
Verslag 9 
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In de verslagperiode is het onderzoek grotendeels afgerond. 
Gestreefd wordt naar een finale afwikkeling 
 
Verslag 10 
In de verslagperiode heeft er nog geen finale afwikkeling 
plaatsgevonden van het verslag. Dit zal in de komende 
verslagperiode gerealiseerd gaan worden. 
 
Verslag 11 
Het rechtmatigheidsonderzoek is nagenoeg afgerond en zal in de 
komende verslagperiode definitief afgerond worden. 
 
Verslag 12 
Het rechtmatigheidsonderzoek heeft niet tot de conclusie geleid, 
dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de bestuurders.  
In de context van het rechtmatigheidsonderzoek dient mede 
betrokken te worden, dat de vennootschap in feite na 2008/2009 
in zwaar (financieel) weer gekomen is als gevolg van de 
kredietcrisis en het effect daarvan op de financieringen en 
deelname in projecten, al dan niet in samenwerking met andere 
martkpartijen/banken.  Bovendien zat de woningmarkt/ 
vastgoedmarkt destijds “op slot” en werden gerealiseerde 
appartementen niet verkocht; er waren onvoldoende /geen 
kopers, ook omdat banken zeer terughoudend waren met 
financieringen. 
Mede als gevolg daarvan zijn projecten niet doorgegaan, 
afgestoten c.q. met verlies verkocht.  
De gefailleerde vennootschap is een 100% dochter van Van der 
Looy Projektmanagement B.V. binnen welke B.V. dit speelde.   
Bij de gefailleerde vennootschap  heeft de verkoop van 
projecten/onroerend goed plaatsgevonden in het kader van het 
faillissement.  
De interne financiële administratie is beoordeeld; de administratie 
is/was goed op orde, zij het dat er geen jaarverslagen meer 
opgemaakt zijn vanaf 2013; dit had te maken met het ontbreken  
van voldoende financiële middelen hiervoor.  

7.6 Paulianeus handelen Zie 7.6 
 Werkzaamheden Quickscan jaarstukken/  administratie. 
 
 
 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Niet van toepassing 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 15.135,53 
8.3 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing 
8.4 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 21 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 515.392,54 (inclusief vordering ING). 

De vorderingen van ABN AMRO Bank en FGH-Bank zijn hierin nog 
niet opgenomen 
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Verslag 2 
€ 1.320.998,-. 
De aangepaste vorderingen van ABN AMRO Bank en FGH Bank zijn 
hierin nog niet opgenomen.  
Opgenomen in de opstelling is wel de vordering van de ING Bank 
vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid betreffende leningen, die 
verstrekt zijn aan andere vennootschappen.   
 
Verslag 4 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de fiscus in verband met de 
positie van de diverse vennootschappen in de onderlinge relaties 
c.q. de regeling welke hierover mogelijk getroffen gaat worden.  
 
Verslag 5 
Er heeft overleg plaatsgevonden met een derde partij, ten laste van 
wie een bankgarantie gesteld was. De bank en de derde partij wilde 
duidelijkheid met betrekking tot deze bankgarantie. Aan de hand 
van de contractstukken is hierover overleg gevoerd en een 
beslissing genomen inhoudende dat er geen aanspraak op deze  
bankgarantie gemaakt kan worden en zal worden.  
 
De fiscus heeft de positie van de diverse vennootschappen in kaart 
gebracht en hierover standpunten ingenomen.  
 
Verslag 7 
€ 1.321.071,75 (de vorderingen van de banken zijn nog niet 
aangepast). 
 
Verslag 8 
€ 1.321.096,10. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  
 Werkzaamheden Aanschrijven/ correspondentie crediteuren 

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 
9.2  Aard procedure Niet van toepassing. 
9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 
 werkzaamheden  

 
10 Overig Correspondentie RC/opstellen verslag/ opstellen crediteurenlijst 

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het onderhavig verslag dient beschouwd te worden als een 
eindverslag.  

10.2  Plan van aanpak  
10.3 Indiening volgend verslag  
 werkzaamheden Overleg directie/verslag rechter-commissaris 
 

Weert, 16 juni 2021 
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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. 
 


