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FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 12  Datum:  14 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 LPM I B.V.  
  
Faillissementsnummer C/03/15/213 F  
Datum uitspraak 2 juni 2015  
  
Rechter-commissaris Mr. M.M. Vanhommerig 
Curator Mr. E.J.M. Stals  
  
Activiteiten onderneming SBI Code: 6420-financiële  holdings, verkrijging, beheer, exploitatie 

en vervreemding van vermogenswaarde, met name onroerende 
zaken, effecten, roerende zaken en geldmiddelen, opbouwen van 
een pensioenvoorzieningen, projectontwikkeling en 
projectmanagement tbv de bouwnijverheid, verhandelen en doen 
verhandelen van bouwprojecten.  

Omzetgegevens 2012: € 435.000,- 
2013: nihil  
2014: nihil 

Personeel gemiddeld aantal 0 
  
Boedelrekening NL22ABNA0410361283 

 
Gerealiseerd actief € 47.253,79 
Actief per verslagdatum € 24.067,06 
  
Verslagperiode 1 oktober 2020 tot en met 31 mei 2021 
Bestede uren in verslagperiode 18 uren en 5 minuten 
Bestede uren Totaal 95 uren en 25 minuten 

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

 
1.1 Directie en organisatie De aandelen van LPM I B.V. worden gehouden door de Stichting 

Administratiekantoor Van der Looy Concern; de heer R.H.A. van der 
Looy en de heer E.L.C. van der Looy zijn beide bestuurders van de 
gefailleerde vennootschap.  
Volgens het organogram zijn de directieleden ook de feitelijk 
leidinggevenden.  

1.2 Winst en verlies In 2012 werd een verlies geleden van € 18.962.392,-.  
In 2013 werd een verlies geleden van € 1.518.832,-.  
 
De cijfers over 2014 zijn nog niet opgemaakt.  

1.3  Balanstotaal In 2012 bedraagt het € 699.512,-. 
In 2013 bedraagt het € 792.205,-. 
De cijfers over 2014 zijn nog niet opgemaakt 
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De vennootschappen binnen de groep Van der Looy 
Projectmanagement B.V. en LPM Beleggingen West B.V. zijn aan te 
merken als verbonden partijen.  
De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreffen 
deelnemingen, waar invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële  beleid kan worden uitgeoefend; de deelnemingen 
worden opgenomen tegen netto vermogenswaarde, doch 
deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarden 
geworden gewaardeerd voor € 1,-. Voor zover noodzakelijk wordt 
rekening gehouden met een voorziening.  
 
De deelneming in Van der Looy Projektmanagement B.V. heeft in 
2012 een sterke negatieve waardeontwikkeling doorgemaakt 
waardoor aandelen op € 1,- gewaardeerd zijn.  
De deelneming in LPM Beleggingen West B.V. is in 2012 en 2013 
positief gewaardeerd.  
 
Het negatieve vermogen is in 2013 verder  gestegen van -/-  
€ 134.683,31 (2012) naar -/- € 14.987.163,00.  
 

1.4 Lopende procedures Door de belastingdienst is tegen LPM I B.V. een naheffingsaanslag  
Vpb opgelegd groot € 1.830.288,00. Hierover loopt een procedure 
bij het Gerechtshof. 
Ook loopt er een procedure bij de rechtbank Limburg, locatie 
Roermond in verband met een geschil tussen de gemeente Almelo 
en de gefailleerde vennootschap; het betreft de vordering ter zake 
verschuldigde leges  

1.5  Verzekeringen n.v.t. 
1.6 Huur n.v.t. 
1.7  Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door de INGbank. 

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 
/hunverplichtingen 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. 
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en Propertize N.V. ( rechtsopvolger SNSbank). ten aanzien van een 
samenwerking  en financiering in een Duits project. De beoogde 
regeling kon evenwel geen doorgang vinden. 
Daardoor kwam er geen extra geldstroom vrij om aan de bestaande 
en eventuele nieuwe financieringsverplichtingen te kunnen 
voldoen. 

 Werkzaamheden Overleg directie/ opstellen besprekingsverslagen 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Alhoewel in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld 
stond dat er één personeelslid is, heeft de directie aangegeven dat 
er  thans geen personeelsleden in dienst zijn. In 2012 en 2013 
waren er wel diverse personeelsleden in dienst; deze 
personeelsleden zijn mede vanwege de malaise in de branche 
vertrokken.  

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 0 
2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 
 Werkzaamheden Overleg directie 

 
3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 
3.2  Verkoopopbrengst n.v.t. 
3.3 Hoogte hypotheek n.vt. 
3.4 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 
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 De vennootschap heeft deelnemingen in groepsmaatschappijen . 
 In Van der Looy Projektmanagement B.V. is sprake van deelneming 
die op € 1,00 gewaardeerd is; dit was reeds in 2012 en 2013 het 
geval. 
 De deelneming in LPM Beleggingen West B.V. was in 2012 
gewaardeerd op € 32.258,00, in 2013 op € 64.481,00.  
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Dit dient verder uitgezocht te worden.   
LPM I B.V. participeert voor 50% in LPM-BFP Holding VOF (KVK 
3105357). Dit betreft een samenwerkingsverband met Propertize 
B.V.. 
LPM I heeft aandelen in de vennootschap LPM-BFP Holding  GmbH 
gehad. 
Deze aandelen zijn kort voor het faillissement verkocht. Een en 
ander dient verder uitgezocht te worden.  
 
Verslag 2: 
In het onderzoek met betrekking tot de verkoop van deze aandelen 
is nog niet afgerond.  
 
Verslag 3: 
Met Propertize B.V. heeft overleg plaatsgevonden met betrekking 
tot het afwikkeling van de VOF. 
Hierover bestaat nog geen overeenstemming. Er zijn een aantal 
varianten besproken. In de komende verslagperiode zal een en 
ander afgerond gaan worden.  
 
In verslag 1 is abusievelijk opgenomen dat LPM I aandelen in de 
vennootschap LPM-BFP Holding GmbH heeft. Door Van der Looy 
Projectmanagement B.V. zijn de aandelen van Van der Looy 
Projectmanagement Deutschland GmbH verkocht aan LPM VI. 
Het misverstand is ontstaan door dat in diverse stukken de 
afkorting LPM ook gebruikt werd voor Van der Looy 
Projectmanagement B.V. 
 
Verslag 4: 
Met Propertize B.V. is nog geen definitieve afspraak gemaakt met 
betrekking tot de afwikkeling van de VOF LPM-BFP Holding VOF 
(KvK 3105357).  
 
Verslag 5: 
In de verslagperiode is verder onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen de verschillende vennootschappen, de onderliggende 
rekening courant posities en de waardering. Een en ander is nog 
niet afgerond.  
 
Verslag 6: 
In de verslagperiode is (opnieuw) overleg met Propertize B.V. 
geweest met betrekking tot de afwikkeling van de VOF waarin LPM I 
B.V. participeert (voor 50%). Deze VOF is aandeelhouder van LPM-
BFP Holding GmbH; op haar beurt is deze vennootschap 100% 
eigenaar van Reitzenstein GmbH een ontwikkelingsproject in 
Grevenbroich (Duitsland). Deze vennootschap op haar beurt was 
voorheen weer aandeelhouder van onderliggende project 
vennootschappen. Deze project-vennootschappen zijn verkocht in 
2013. De Duitse vennootschappen als ook LPM I en Van der Looy 
Projektmanagement B.V., Van der Looy Projektontwikkelings 
maatschappij (en andere aanverwante vennootschappen) zijn 
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betrokken in de financiering die voorheen de SNS Bank, thans 
Propertize B.V. aangegaan was. Er zijn over en weer zekerheden en 
borgstellingen geëist/gegeven. Een en ander is thans nog in 
onderzoek.    
 
Verslag 7: 
In de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met  
Propertize B.V. met betrekking tot de afwikkeling van de VOF, 
waarin de gefailleerde vennootschap voor 50% participeert. De 
bank heeft aanvankelijk aangegeven bereid te zijn een 
boedelvergoeding te voldoen c.q. haar aandelen in de VOF, die op 
haar beurt aandeelhouder is van LPM-BFP Holding GmbH te 
verkopen aan een potentiele kandidaat. Deze eventuele verkoop 
hangt samen met het feit dat de positie van LPM-BFP Holding 
GmbH in relatie tot de dochtervennootschap Reitzenstein GmbH 
niet goed in te schatten is; een en ander hangt samen met het feit 
dat er enerzijds mogelijk activa te realiseren zijn binnen deze 
vennootschap vanwege procedures/claims; anderzijds zijn er fiscale 
vorderingen in Duitsland. De positie van deze vennootschap in zijn 
totaliteit hangt hier sterk mee samen.  
 
Over een en ander loopt nog overleg.  
 
Verslag 8: 
Het overleg met Propertize B.V. c.q. de eventuele kandidaat-koper  
heeft nog niet tot overeenstemming geleid. De fiscale vorderingen 
in Duitsland betreffende LPM-BFP Holding GmbH en dochter-
vennootschap Reitzenstein GmbH hebben geleid tot bezwaar-
procedures van deze vennootschappen. Door Reitzenstein GmbH 
worden nog werkzaamheden ter zake de infrastructuur voor de 
stad Düsseldorf uitgevoerd.  
Een en ander zal in de komende verslagperiode mogelijk een 
definitief karakter gaan krijgen. 
 
Verslag 9: 
Het overleg met Propertize B.V. c.q. de  kandidaat-koper  heeft tot 
overeenstemming geleid, welke weliswaar met enige 
voorbehouden omgeven is. In dit kader zijn er ook afspraken 
gemaakt ter zake de boedelvergoeding welke aan LPM I toekomt.  
Een en ander zal in de komende verslagperiode definitief 
uitgewerkt en afgerond worden. In dit kader is ook van de kopende 
partij een boedelbijdrage gevraagd.  
Ook dit zal in  de komende periode verder afgerond gaan worden. 
 
Verslag 10: 
Na overleg is er een definitieve regeling tot stand gekomen tussen 
Propertize B.V. en de kandidaat-koper; onderdeel van deze regeling 
is een door Propertize te betalen boedelvergoeding. Het bedrag van 
€ 12.500,- is inmiddels door Propertize B.V. betaald. Ook de 
kopende partij zal een boedelbijdrage gaan betalen. Dit is nog niet 
geëffectueerd, maar zal in de komende verslagperiode verder 
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afgerond gaan worden. 
 
De gefailleerde vennootschap is voor 100% eigenaar van de 
besloten vennootschap  Beleggingen West B.V;  naar verwachting 
zal deze vennootschap geliquideerd gaan worden. 
LPM I B.V. is voor 100% aandeelhouder van Van der Looy 
Projectmanagement B.V. Deze vennootschap is gefailleerd.  
 
Nadat er duidelijk omtrent de verdere afwikkeling van LPM 
Beleggingen West B.V. zullen de werkzaamheden in de komende 
periode verder afgerond worden. 
 
Verslag 11: 
In de verslagperiode heeft de ondertekening en effectuering van de 
overeenkomst van overdracht van het belang in de VOF LPM-BFP 
Holding onverwacht niet plaatsgevonden. Debet hieraan waren de 
ontwikkelingen met betrekking tot Garthenstadt Reitzenstein 
GmbH; de VOF houdt de aandelen in de rechtspersoon LPM-BFP 
Holding GmbH, die op haar beurt de aandelen houdt in de 
rechtspersoon Garthenstadt Reitzenstein GmbH.  
 
Het faillissement van deze vennootschappen is aangevraagd bij het 
Ambtsgericht; er is een curator benoemd.  
 
Terzake de overeengekomen boedelvergoeding is in relatie tot het 
vorenstaande dezerzijds bedongen dat deze vergoeding door een 
van de gelieerde vennootschappen voldaan dient te worden.  
 
Een en ander zal in de komende periode verder afgerond worden.  
 
Met betrekking tot de liquidatie van de besloten vennootschap 
Beleggingen West B.V. is overleg gezocht met de andere participant 
in de commanditaire vennootschap Gulden Kruis C.V., 
aandeelhouder van genoemde vennootschap. Een en ander zal naar 
verwachting erin resulteren dat in de komende verslagperiode 
genoemde vennootschap geliquideerd zal worden; tussen partijen 
dient een en ander echter nog schriftelijk vastgelegd te worden.  
 
Ook de liquidatie van andere samenwerkingsverbanden 
(Maartenspoort VOF met de VOF  Garthenstadt Reitzenstein  die in 
stand is gebleven) dient verder beoordeeld en afgewikkeld te 
worden.  
 
Verslag 12: 
In de verslagperiode is de boedelbijdrage van € 15.125,00 betaald. 
 
In de verslagperiode is de besloten vennootschap Beleggingen 
West B.V. geliquideerd; het samenwerkingsverband Gulden Kruis 
CV is beëindigd.   
Het samenwerkingsverband met Maartenspoort VOF is blijkens 
onderzoek geëindigd vanwege de faillissementssituatie.  De 
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overeenkomst betreffende Gartenstadt Reitzenstein is eveneens 
afgewikkeld.  
Daarmede zijn alle activa van de gefailleerde vennootschap 
geliquideerd/te gelde gemaakt. 
 
De gefailleerde vennootschap heeft ook geen aandelen meer in 
andere vennootschappen. 
 

3.13 Verkoopopbrengst n.v.t. 
 werkzaamheden Uitzoeken administratie/overleg directie/ Propertize NV. 

 
Verslag 2: 
Uitzoeken administratie / overleg directie.  
 
Verslag 3: 
Overleg Propertize B.V. Onderzoek aandelen. 

 
4 Debiteuren   

 
4.1 Omvang debiteuren Er zijn geen externe debiteuren/ onderzocht dient te worden hoe 

de onderlinge rekening-courantposities zijn ultimo datum 
faillissement. 
 
Verslag 2: 
In de verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de rekening 
courant posities.  
Er zal verder onderzoek noodzakelijk zijn, mede vanwege de 
complexiteit ten aanzien van de fiscale componenten.  
 
Verslag 3: 
Het onderzoek naar de rekening-courantposities is nog niet 
afgerond. 
 
Verslag 5: 
Het onderzoek van de rekening-courantpositie houdt mede verband 
met waarderingen en de onderlinge verrekeningen. Een en ander is 
nog niet afgerond.  
 
Verslag 6: 
Het onderzoek van de rekening-courantpositie is nog niet afgerond. 
 
Verslag 7: 
Het onderzoek van de rekening-courantpositie c.q. de mate waarin 
deze eventuele debiteuren te incasseren zijn wordt arbitrair geacht, 
mede in verband met waardering en onderlinge verrekeningen.   
 
Verslag 8: 
De inschatting is dat de rekening-courantpositie geen te incasseren 
debiteuren oplevert.   
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Verslag 12. 
In de verslagperiode bleek dat er beslag gelegd was onder een 
voormalige huurder en door een deurwaarder gelden geïnd 
waren; in overleg met de andere beslaglegger, die de betreffende 
woning aangekocht had en als mede-eiser beslag gelegd had zij 
afspraken gemaakt ter zake de verdeling van de geinde 
huurpenningen. .  
 

4.2 Opbrengst tot heden n.v.t. 
4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden  Overleg directie/ uitzoeken administratie 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De ING heeft een lening verstrekt aan Van der Looy 

Projektmanagement B.V. en heeft thans een vordering groot 
€ 608.013,80; het betreft een compte-joint en mede-
aansprakelijkheidsovereenkomst waarbij ook LPM I B.V. en Van der 
Looy Projektontwikkeling B.V. betrokken zijn.  
Inmiddels zijn deze vennootschappen allen gefailleerd.  
Na saldering van de diverse saldi resteert er een totale vordering 
van € 501.923,28, die op basis van de hoofdelijkheidsbepalingen in 
de overeenkomst in het faillissement van ieder van de hiervoor 
genoemde vennootschappen ingediend wordt.  

5.2 Leasecontracten n.v.t. 
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 directie en bank  

 
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  
6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden  

 
7 Rechtmatigheid    
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7.1 Boekhoudplicht De administratie van de gefailleerde vennootschap is bijgehouden.  
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over het boekjaar 2013 is gedeponeerd op 30 

januari 2015. 
 
Verslag 2:  
De jaarstukken over 2014 zijn niet definitief vastgesteld. De 
conceptcijfers zijn wel beschikbaar.  
Een en ander dient als basis voor verder onderzoek.  
 
Verslag 3: 
Na het gereedkomen van de jaarstukken over 2014 zou een en 
verder uitgezocht en uitgewerkt worden.  
 
Verslag 4:  
In de verslagperiode is nog geen verder onderzoek gedaan naar de 
jaarcijfers 2014. 
 
Verslag 5:  
De jaarcijfers 2014 zijn nog niet definitief vastgesteld.  
 
Verslag 6:  
De jaarstukken van LPM-BFB Holding GmbH en Reitzenstein GmbH 
zijn in concept vastgesteld 2015; ook de concept cijfers over 2016 
komen beschikbaar.  
 
Verslag 7:  
De concept jaarcijfers over 2016 zijn inmiddels beschikbaar. Het is 
op dit moment nog onduidelijk hoe een en ander zijn vertaalslag 
krijgt ten aanzien van de (fiscale) positie(s) van de diverse 
vennootschappen. 

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 grootte 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 € 1.518.000,00 over 2013 en dat per 
31 december 2013 de kortlopende schulden volgens de 
geconsolideerde balans van de vennootschap de totale activa 
overstegen met € 11.364.000,00, 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 4 maart 1996, waardoor de 
stortingsverplichting niet speelt.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 8: 
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. 
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Verslag 9: 
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet geheel afgerond. In de 
komende verslagperiode zal het onderzoek verder afgerond 
worden. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat hiervan sprake 
is.  
 
Verslag 12: 
Het verdere rechtmatigheidsonderzoek heeft niet tot de conclusie 
geleid dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de 
bestuurders.  
In de context van het rechtmatigheidsonderzoek dient betrokken 
te worden, dat de vennootschap in feite na 2008/2009 in zwaar 
weer gekomen is als gevolg van de kredietcrisis en het effect 
daarvan op de financieringen en deelname in projecten middels 
vof-constructies van de vastgoedmarkt, waarbij banken betrokken 
waren.  
Als gevolg van de kredietcrisis heeft de overheid staatssteun 
verleend en zijn er voorwaarden opgelegd aan onder andere de 
banken, waarmee gefailleerde vennootschappen samenwerkten. 
In het kader van de (interne) (re)organisatie zijn projecten 
afgestoten c.q. met verlies verkocht, tot welke verkoop 
gefailleerde vennootschap gehouden was op basis van de eerder 
aangegane financieringen en voor de faillissementsdatum 
aangegane nieuwe financieringsafspraken; daarbij was de 
gefailleerde vennootschap in feite met handen en voeten 
gebonden. 

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

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen - 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 2.392.553,00 
8.3 Pref. Vord. van het UWV - 
8.4 Andere pref. Crediteuren - 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 5 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 5.975.944,09 (inclusief de vordering van de bank(en) groot € 

5.000.000,00 c.q. € 501.923,28). 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Thans nog niet bekend. 
 Werkzaamheden Aanschrijven/correspondentie crediteuren/overleg directie.  

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) Procedure 1:  

Bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch loopt een fiscaal geschil. Het 
betreft de naheffingsaanslag VPB groot € 1.830.288,00; het betreft 
een naheffingsaanslag inzake Eudokia, waarbij een aansprakelijk-
stelling  jegens Nationaal Woningbezit tegenover staat (jaarcijfers 
2013). Dit dient nog verder uitgezocht te worden. 
De zaak staat blijkens mededeling van de directie voor arrest.  
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Verslag 2:  
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 oktober 2015 
uitspraak gedaan in de zaak met procedurenummer 14/00227. Kort 
samengevat heeft het Hof het hoger beroep ongegrond verklaard. 
Het geschil heeft betrekking op de verkoop in 2001 van de volledige 
vastgoedportefeuille aan een derde partij als gevolg waarvan een 
herinvesteringsreserve (HIR) gevormd is. De discussie heeft 
gevolgen voor de vaststelling van de Vpb heffing over 2004; het 
gaat in casu over de vraag of de voornoemde investering dient vrij 
te vallen. Er wordt nog overleg gepleegd of het zinvol is om hiervan 
cassatie in te stellen.  
 
De aansprakelijkheid jegens Nationaal Woningbezit wordt verder 
uitgezocht. 
 
Verslag 3: 
De aansprakelijkheid jegens Nationaal Woningbezit B.V. is in 
onderzoek. Er blijkt een fusie te hebben plaatsgevonden. Ook wordt 
onderzocht aan de hand van de mededelingen van de directie of en 
in hoeverre er fouten gemaakt zijn door de partijen die bij deze 
transactie destijds betrokken zijn geweest. 
 
Verslag 4: 
De aansprakelijkheid jegens Nationaal Woningbezit B.V. lijkt lastig 
te worden.  
Ook de aansprakelijkheid van de bij transactie betrokken derden 
lijkt op juridische problemen te stuiten.  
In de komende verslagperiode zal een en ander definitief afgerond 
gaan worden.  
 
Verslag 5: 
Het onderzoek is nog niet definitief afgerond met betrekking tot de 
eventuele  aansprakelijkheid jegens Nationaal Woningbezit B.V.   
 
Verslag 6: 
Naar het zich laat aanzien zijn er geen aansprakelijkheid jegens 
Nationaal Woningbezit B.V. resteren vanwege fusies, 
faillissementen en anderzijds vanwege het destijds niet stuiten van 
verjaringstermijnen. 
 
Procedure 2:  
Bij de rechtbank Limburg loopt een procedure tussen de gemeente 
Almelo als eiseres en LPM I B.V. als gedaagde; deze zaak staat voor 
vonnis (rolnummer112765/ HAZA 11-622.). Het betreft de vordering 
van de gemeente Almelo terzake legeskosten mede in verband met 
een in deze gemeente gepland ( doch niet doorgegaan) 
bouwproject ( Fortezza). Blijkens mededeling  van de directie staat 
de procedure voor vonnis ( juli 2015). 
 
Verslag 2:  
De zaak is aangehouden tot 25 november 2015. 
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Verslag 3: 
De rechtbank Limburg heeft op 20 januari 2016 uitspraak gedaan in 
de procedure tussen de Gemeente Almelo als eiseres en LPM I B.V. 
als gedaagde. De vorderingen van de Gemeente Almelo zijn 
integraal afgewezen. Bij dit vonnis is de gemeente veroordeeld in 
de kosten tot een totaalbedrag van € 19.584,00. In deze 
verslagperiode is er overleg geweest met de behandeld raadsman. 
De Gemeente Almelo zal deze proceskosten dienen te vergoeden 
aan de boedel.  
 
Verslag 4:  
De gemeente Almelo heeft de proceskostenveroordeling begroot 
ad. € 19.584,-, overgemaakt op de faillissementsrekening.  
 
Procedure 3:  
 
Verslag 2:  
Er liep een geschil tussen LPM I en de fiscus met betrekking tot de 
aangifte en afwikkeling Vpb 2012.  
Partijen hebben hier een regeling bereikt en de procedure bij de 
rechtbank Breda is ingetrokken. De regeling houdt in dat door de 
fiscus op basis van nog nadere aan te vragen gegevens in het 
opvolgend boekjaar hierover een beslissing genomen wordt.  

9.2  Aard procedure Het betreft een fiscaal geschil c.q. een geschil ter zake legeskosten. 
9.3 Stand procedure Zie 9.1 
 werkzaamheden Overleg directie. 

 
Verslag 2:  
Overleg directie/adviseurs/belastingdienst.  
 
Verslag 3: 
Overleg directie/raadslieden/belastingdienst. 
 
Verslag 4:  
Overleg directie/advocaat wederpartij/belastingdienst.  

 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak 1. De debiteurenpositie 2014/2015 dient verder beoordeeld te 
worden.  
2.Daarnaast moet beoordeeld worden hoe verder omgegaan moet 
worden met de deelnemingen. 
3. De afwikkeling van de fiscale procedure c.q. de procedure bij de 
rechtbank Limburg kan mogelijk van belang zijn.   
 
Verslag 2:  

1. De debiteurenpositie 2014 / 2015 dient nader onderzocht 
te worden.  
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2. De positie van de deelnemingen en de eventuele 
afwikkelingen in het kader dient onderzocht en beoordeeld 
te worden.  
 

Verslag 3: 
1. De debiteurenpositie 2014/2015 dient nader onderzocht te 

worden. 
2. De positie van de deelnemingen en de eventuele 

afwikkelingen in het kader dient onderzocht en beoordeeld 
te worden. 

 
Verslag 4:  
De debiteurenpositie zal definitief afgerond moeten gaan worden in 
de komende periode. Dit geldt eveneens ten aanzien van de positie 
van de deelnemingen en de eventuele afwikkelingen die in dit kader 
mogelijk afgerond moeten gaan worden.  
 
Verslag 5:  
Afronding debiteurenpositie/standpuntbepaling ten aanzien van de 
deelneming en eventuele afwikkelingen/overleg directie/opstellen 
verslag. 
 
Verslag 6:  
Afronding debiteurenpositie/beoordeling deelnemingen/verkoop 
aandelen/afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/verder onderzoek 
rechtmatigheid. 
 
Verslag 8:  
Verkoop aandelen/afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/ 
rechtmatigheidsonderzoek. 
 
Verslag 9:  
Afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/rechtmatigheidsonderzoek. 
 
Verslag 10: 
Afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/rechtmatigheidsonderzoek/LPM 
Beleggingen West B.V. afwikkelen.  
 
Verslag 11: 
Afwikkeling LPM-BFP Holding  
Afwikkeling LPM Beleggingen West B.V./ontbinding CV Gulden 
Kruis/opheffing Maartenspoort VOF 
 

10.3 Indiening volgend verslag Het onderhavige verslag is te beschouwen als een eindverslag. Het 
faillissement wordt voorgedragen voor vereenvoudigde opheffing.  

 werkzaamheden Overleg directie/opstellen verslagcontrole/controle financieel 
eindverslag. 

 

Weert, 14 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. 


