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Naam onderneming  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap Development Corporation 

IJsselmonde B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te (6001 GP) Weert aan de Wilhelminasingel 41, 

correspondentieadres Postbus 2, 6000 AA Weert, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

12051434  

Activiteiten onderneming Projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve 

van bouwnijverheid, verhandelen van bouwprojecten, 

beleggen in, beheren en exploiteren van registergoederen 

(SBI-code: 4110: projectontwikkeling). 

 

 

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

    

2016 € 0,00 -/-  

€ 288.561,00 

-/- 

€ 7.072.864,00 
 

Toelichting financiële gegevens De vennootschap is al enkele jaren in feite niet meer actief. 

Het verlies wordt gevormd door met name de bancaire 

verplichtingen die doorlopen. 

Personeel gemiddeld aantal Geen personeelsleden in dienst  

Boedelsaldo € 152,74 

  

Verslagperiode 1 oktober 2019 tot en met 28 februari 2020 

Bestede uren in verslagperiode 3 uur en 10 minuten  

Toelichting bestede uren  In de verslagperiode hebben de werkzaamheden 

betrekking gehad op het afwikkelen van het 

rechtmatigheidsonderzoek.  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Development Corporation IJsselmonde B.V. is opgericht in 

2003. Binnen deze vennootschap zou uitvoering gegeven 

worden aan het “Masterplan Hart”, een 

ontwikkelingsprogramma van 7 plandelen, opgedeeld in 

fase I, II en III, welke samenhingen met de revitalisering 

en uitbreiding van winkelcentrum “De Keizerswaard” te 

Rotterdam. Fase I is afgerond. Voor fase II en III is ook een 

financiering verkregen.  

Aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap was 

destijds LPM/BFP Holding B.V. waarvan de aandeelhouders 
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waren enerzijds Van der Looij Projectmanagement B.V., 

anderzijds SNS PF Property Finance B.V.  

Fase I van het project is uitgevoerd, daarna kwamen door 

de crisis fase II en III niet meer van de grond. 

De gefailleerde vennootschap kon niet meer aan haar 

verplichtingen voldoen; ook de problemen bij SNS Reaal 

dwongen de bank ertoe alle activiteiten door te lichten. 

Daardoor heeft SNS PF Property Finance B.V. haar aandelen 

verkocht in LPM/BFP Holding B.V. Daarnaast werden in het 

kader van de herstructurering enerzijds en het liquide 

maken van het vastgoed anderzijds de gerealiseerde 

appartementen, winkels, e.d. verkocht, aan een nieuw 

opgerichte vennootschap hetgeen vast ligt in een notariële 

akte (21 mei 2012) en overgedragen aan DCIJ, gebouw 1 

B.V. Deze vennootschap heeft het onroerend goed 

verkocht, waarbij de bank vooraf een algemene volmacht 

van de eigenaar voldongen had.  

Binnen Development Corporation IJsselmonde B.V. bleven 

de plannen voor deel II en III staan. 

Deze zijn echter niet meer uitgevoerd, mede vanwege het 

feit dat inmiddels de gemeente Rotterdam de overeenkomst 

tot samenwerking opgezegd had de crisis en de 

beperkingen voortvloeiende uit de situatie ter plaatse.  

 

 Lopende procedures Gefailleerde vennootschap is betrokken in een procedure 

welke bij het Gerechtshof Den Haag loopt als gedaagde 

partij.  

De zaak staat voor het wijzen van arrest en wel op 18 

september a.s.  
 Verzekeringen n.v.t. 

  
 Huur n.v.t. 

 

 

 Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door een van de 

schuldeisers. 

 

 

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

  

2.3 Datum ontslagaanzegging  

 

 
 Werkzaamheden  
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3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Er zijn geen onroerende zaken in eigendom. 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Er zijn geen bedrijfsmiddelen. 

 Bodemvoorrecht fiscus   
 Werkzaamheden  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad  

 

Er zijn geen voorraden.  

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Er zijn geen andere activa.  

 werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren 
 

 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Uit de aangereikte informatie zou afgeleid moeten worden 

dat er een lening bij de bank openstaat van € 

2.790.000,00. Een en ander wordt geverifieerd. 

   
 Leasecontracten n.v.t. 

 

 Beschrijving zekerheden De gefailleerde vennootschap heeft samen alle andere 

vennootschappen welke binnen de Van der Looy Groep 

werkzaam zijn/actief zijn/waren met SNS Corporate Finance 
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B.V. in 2011 overeengekomen een overkomst gesloten 

waarbij er een totale herfinanciering is en tevens partijen 

zich over en weer verbonden hebben tot elkaar terzake de 

schulden die er zijn aan de bank.  

 

 Separistenpositie   
 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 

 

 

 

 Retentierechten n.v.t. 

 Reclamerechten n.v.t.  

 Boedelbijdragen n.v.t. 

 Werkzaamheden Onderzoek documentatie/overleg directie  

 

Verslag 4 

In verband met het project Centrumplan” Hart van 

IJsselmonde Rotterdam fase I,” plandeel 1i   d.d. januari 

2011 heeft de gefailleerde vennootschap opdracht gegeven 

aan HKL Bouw, gevestigd te Amsterdam om de afbouw te 

realiseren, waarbij door NV Nationale borg-maatschappij 

gevestigd te Amsterdam een borgtocht verleend is tot een 

bedrag van maximaal € 1.650.000,-; deze fase is in 2012 

afgerond; in de overeenkomst van borgtocht stond vermeld 

dat de borgtocht automatisch komt te vervallen zes 

maanden na het moment van oplevering. Er waren geen 

opleveringsgebreken; later is het onroerend goed 

vervreemd.  

Een en ander is inmiddels gecontroleerd. De restant 

garantie groot € 134.000,- is daardoor komen te vervallen.  

Door de maatschappij is verzocht om decharge. Na 

verkregen toestemming is deze decharge verleend. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

 Financiële verslaglegging n.v.t. 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving  n.v.t.  

 Verantwoording  n.v.t. 

 Opbrengst  n.v.t. 

 Boedelbijdrage  n.v.t 

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    
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 Boekhoudplicht De administratie is bijgehouden. 

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2016 is tijdig gedeponeerd op 1 

november 2017. 

 

 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Gelet op de datum waarop de vennootschap opgericht is, 

speelt dit niet. 

 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 

In de verslagperiode zijn stukken aangereikt met 

betrekking tot de ontvlechting ( fase 1 en fase 2) van het 

project, de afspraken met de bank ( RFA ( Restucturing 

Framework Agreement) en notariële aktes. 

Dit is thans nog in onderzoek. 

 

Verslag 3 

Het onderzoek zoals hiervoor omschreven is nog niet 

afgerond.  

 

Verslag 4 

Het onderzoek is nog niet afgerond.  

 

Verslag 5 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond; de 

aangereikte stukken met betrekking tot de 

ontvlechting en de financiële stukken zijn onderzocht 

en geven geen aanleiding om te kunnen stellen dat er 

sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

De ontvlechting heeft plaatsgevonden in de periode 

dat er sprake was van een recessie en de banken, 

betrokken bij de financiering ook in zwaar weer 

verkeerden en noodzakelijkerwijs  daardoor de activa 

verkocht dienden te worden in het kader van een 

verdere herstructuering. 

 Paulianeus handelen Nog in onderzoek.  

 Werkzaamheden Overleg directie.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen n.v.t. 

 Pref. Vord. van de fiscus De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van de fiscale 

eenheid Van der Looy Groep II B.V. waartoe mede bevoegd 

de holding DC Development Corporation IJsselmonde B.V., 

de gefailleerde vennootschap en Development Corporation 

IJsselmonde Fase I B.V. Er loopt nog een procedure met 

betrekking tot teruggave B.T.W.; een en ander heeft te 

maken met het feit dat er eerder een integratieheffing 

opgelegd is aangezien er afspraken waren met de 
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toenmalige huurder. Deze zijn nadien gewijzigd omdat de 

huurder koos voor een met BTW belaste verhuur. Een en 

ander had fiscale consequenties.   

 

Verslag 2: 

De kwestie met betrekking tot de teruggave van BTW is nog 

niet afgewikkeld in de verslagperiode. 

 

In de verslagperiode is er nog een aantal malen contact 

geweest met de gemeente Rotterdam en het UWV 

betreffende een huurovereenkomst; dit bleek echter een 

misvatting te zijn van bedoeld instanties.  

 

Verslag 3: 

De belastingdienst heeft bericht, dat het verzoek om 

teruggave geweigerd wordt omdat gebleken is dat het 

geclaimde bedrag reeds bij de behandeling van een 

bezwaarschrift tegen aanslagen omzetbelasting over 2011 

verwerkt was. Een en ander hing samen met het feit dat de 

positie waarop bezwaar gemaakt is (re-integratieheffing 

commerciële ruimte) destijds niet betaald is door de fiscale 

eenheid, waartoe de gefailleerde vennootschap behoorde.  

De integratieheffing 2016 van de huurwoning is destijds uit 

de financiering van Propertize B.V. betaald en op verzoek 

van de financier is de positie van het bezwaar destijds 

doorgezet. Betalingsmoment c.q. verrekenmoment liepen 

niet gelijk.   Het standpunt van de belastingdienst is 

correct.  
 Pref. Vord. van het UWV 

 

 Andere pref. Crediteuren € 219.574,00 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
3  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 41.807,48 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
  

Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) 1. Procedure fiscus (zie boven); 

2. De gefailleerde vennootschap is betrokken in een 

geschil tussen een makelaar en een aantal 

vennootschappen binnen de Van der Looy Groep. 

Deze geschillen hingen samen met betrekking tot 

gemaakte afspraken. De zaak staat thans voor 

arrest.  

Verslag2: 

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 november 2018 

arrest gewezen in het geschil, waarbij de gefailleerde 
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vennootschap samen met twee andere vennootschappen 

alsook de bestuurders in privé gedagvaard was in hoger 

beroep ( Rechtbank Rotterdam vonnissen van 1 oktober 

2014 en 6 januari 2016) terzake de vraag of een eerder 

gesloten overeenkomst terzake  het verwerven en aan de 

man brengen van projecten en het daaraan gekoppelde 

exclusiviteitsovereenkomst geschonden zijn c.q. wie de 

daaruit voortvloeiende schade dient te voldoen. 

Het Gerechtshof heeft een comparitie van partijen bevolen. 

Aan het gerechtshof wordt bericht dat het faillissement is 

uitgesproken, zodat deze procedure van rechtswege 

geschorst zal moeten worden. 

 

Verslag 3 

Aan de advocaat van de twee overige vennootschappen c.q. 

bestuurders is verzocht om aan het Gerechtshof kenbaar te 

maken dat het faillissement uitgesproken is, zodat de 

procedure tegen de gefailleerde vennootschap van 

rechtswege geschorst wordt.  

 

Verslag 4 

Bij brief van 27 februari 2019 is het Gerechtshof in kennis 

gesteld van het faillissement van de gefailleerde 

vennootschap. In deze procedure heeft een comparitie van 

partijen plaatsgevonden op 26 april 2019. Er is geen 

schikking tot stand gekomen. De zaak is verwezen naar de 

rol voor arrest.  

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
eindverslag 

 Plan van aanpak 
 

 Indiening volgend verslag nvt 

 werkzaamheden  

 

 

 

 

 


