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1. Inleiding
1.1Wijze van verslagleggen
Voor u liggen de openbare faillissementsverslagen ex artikel 73a Fw in de
faillissementen van diverse vennootschappen van het 'Lips-Concern' die worden
behandeld door mr. J.E. Stadig en/of mr. Ph.W. Schreurs (hierna: "Curatoren"). Het
'Lips-Concern' bestaat uit circa 150 vennootschappen en andere rechtspersonen.
Hiervan zijn 110 rechtspersonen failliet verklaard (bijlage 1A), Curatoren
behandelen daarvan 72 faillissementen (bijlage 1B).1 Het is ondoenlijk en onnodig
om de informatie van alle faillissementen van het Lips-Concern te vervatten in één
allesomvattend verslag. Anderzijds is het ook ondoenlijk en onnodig om in alle
faillissementen een volledig verslag op te stellen conform het RECOFA-model.
Het is om deze reden dat de rechter-commissaris bij aanvang van deze serie van
faillissementen heeft ingestemd met verslaglegging op een van het RECOFA-model
afwijkende wijze. Curatoren hebben sindsdien op efficiënte wijze periodiek verslag
gedaan van de werkzaamheden in de faillissementen door middel van zgn.
staakverslagen. In totaal zijn (in de meeste faillissementen2) een negental
staakverslagen ingediend.
In een aanzienlijk deel van de faillissementen is liquidatie van activa inmiddels
uitgevoerd en afgerond. Het voornaamste openstaande punt in de meeste
faillissementen, is het rechtmatigheidsonderzoek. Deze kwestie wordt faillissement
overstijgend behandeld en hierover kan slechts beperkt openbaar verslag worden
gedaan. Om pragmatische redenen en met instemming van de rechter-commissaris
zijn diverse faillissementen in administratieve slaaptoestand gebracht. In deze
faillissementen wordt nog slechts zeer summier verslag afgelegd. Dit verslag ziet
zodoende inhoudelijk met name nog op de actieve faillissementen (bijlage 1C),
maar is een verslag in alle faillissementen.
Curatoren wensen in de nog actieve faillissementen eveneens op efficiënte wijze
invulling te geven aan de verplichting tot het afleggen van verslag. Curatoren
hebben om die reden het model van het onderhavige verslag opgesteld. De rechtercommissaris heeft ingestemd met dit nieuwe model van het verslag. In dit verslag
wordt nog slechts melding gemaakt van actuele kwesties in lopende
faillissementen. Voor de overige (historische) informatie wordt verwezen naar de
oude staakverslagen.

1

Curatoren behandelen ook het faillissement van de heer G.F.J. Lips. Mr. Ph. W. Schreurs is tevens

medecurator in het faillissement van mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld.
2

Niet in alle faillissementen zijn negen staakverslagen ingediend, nu bepaalde faillissementen later zijn

uitgesproken of eerder zijn afgewikkeld. De verslagen in dit nieuwe model worden in alle gevallen
doorgenummerd vanaf nummer 10.
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1.2 Kostenconsolidatie
Bij aanvang van de faillissementen heeft de rechter-commissaris Curatoren
toegestaan om kostenconsolidatie toe te passen. Dat brengt met zich mee dat de
kosten van vereffening proportioneel worden omgeslagen over de boedels waarin
zich boedelactief bevindt. Dat stemt ook overeen met de intensiteit van
werkzaamheden per faillissement: in boedels waarin zich activa bevinden is tijd en
aandacht aan vereffening daarvan te besteden, in lege boedels zijn de
werkzaamheden doorgaans beperkt tot eenvoudige afwikkelingsactiviteiten. Dit
vormt mede aanleiding om die laatste boedels in administratieve slaaptoestand te
brengen. Voorts is voor de grote hoeveelheid werkzaamheden die boedeloverstijgende belangen betreffen kostenomslag vanwege gemeenschappelijke/
gedeelde belangen gerechtvaardigd.
In dit verband is van belang dat Lips c.a. in processtukken en andere publicaties
gedurig en onverminderd opmerkingen maakt over de omvang van de door
Curatoren verrichte werkzaamheden. Curatoren stellen vast dat deze kosten vrijwel
volledig door toedoen van Lips c.a. zijn ontstaan. Failliet heeft zich vanaf aanvang
van zijn privé faillissement en nadien gevolgde faillissementen in het Lips-Concern
ingespannen om Curatoren zo weinig mogelijk informatie te geven en zoveel
mogelijk tegen te werken. Die strategie is door de heer Lips betiteld als de tactiek
van de "verschroeide aarde".
Bedoelde strategie is mede vormgegeven door het voeren van een grote
hoeveelheid procedures, ook als sprake was van kansloze en/of niet pleitbare
standpunten, dan wel in de vorm van de weigering van failliet medewerking te
geven aan redelijke of normale verzoeken van de zijde van Curatoren, waardoor
Curatoren genoodzaakt zijn hiervan in rechte medewerking af te dwingen. Vrijwel
alle van deze grote hoeveelheid aan procedures zijn door Curatoren gewonnen.
Omdat de heer Lips (c.s.) nog geen wijziging in zijn gedragslijn heeft aangebracht
valt te voorzien dat ook in de toekomst nog procedures zullen moeten volgen.
Curatoren plegen daaromtrent steeds nauw overleg met de rechter-commissaris in
het faillissement en de belangrijkste crediteuren.
1.3 Urenverantwoording; financiële verslagen en rekening en
verantwoording
Bij de onderhavige verslagen worden – in afwijking van de paragrafen 2.2 en 2.4
van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surséances - géén bijlagen
gevoegd. Crediteuren die een rechtmatig belang hebben bij het ontvangen van
nadere informatie kunnen zich rechtstreeks tot curatoren wenden.
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1.4Disclaimer
Voor de goede orde merken Curatoren nog op dat aan dit openbaar verslag geen
rechten kunnen worden ontleend. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staan de curatoren niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 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.
Met vriendelijke groet,
Mr. J.E. Stadig
Mr. Ph.W. Schreurs
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2. Verkorte verslagen in actieve faillissementen
Onderstaand wordt verkort verslag gedaan van de relevante informatie in de nog
actieve faillissementen van rechtspersonen (bijlage 1C). In de privé faillissementen
van de heer G.F.J. Lips (F.01/13/376) en mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld
(F.01/18/244) wordt separaat verslag gedaan op een wijze gebruikelijk zoals in
privé faillissementen.
2.1 BBWV VIII BV (F.01/15/172)
Actuele werkzaamheden
In de afgelopen verslagperiode heeft de levering van de percelen in Heerlen
plaatsgevonden. De opbrengst bedraagt € 38.003,01 en is voldaan op de
boedelrekening. Dit faillissement wordt voorts opengehouden in verband met het
onderzoek naar rechtmatigheid.
De curator tracht als sinds 2015 tot verkoop te komen van een perceel
grond te Kerkrade aan de Begoniastraat 1-Dahliastraat 74-76. De curator
doet thans een laatste poging om gegadigden te vinden.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

2.671,01
3.518.796,98
5.244.321,05

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.2 Berzona BV (F.01/15/305)
Actuele werkzaamheden
Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt
opengehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.
Crediteuren
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Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
12.500.367,02
164.984,88

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.3BO Beheer BV (F.01/15/291)
Actuele werkzaamheden
In dit faillissement worden een groot deel van de concernoverschrijdende
vraagstukken behandeld.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
0,=
1.333.116,53

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.4Burgfonds Invest Bavel BV i.l. (F.01/16/379)
Actuele werkzaamheden
Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt
opengehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
0,=
67.853,=

Verwachte wijze van afwikkeling
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De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.5Burgfonds Invest Westgate BV i.l. (F.01/16/382)
Actuele werkzaamheden
Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt
opengehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
0,=
2.807.389,20

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.6Cerentino BV (F.01/15/334)
Actuele werkzaamheden
In de procedure over de paulianeuze onttrekking van de villa in Knokke heeft de
rechtbank Oost-Brabant een afwijzend vonnis gewezen. Er wordt nog beoordeeld of
hoger beroep wordt ingesteld.
Er is door curatoren hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank. De memorie van grieven is ingediend.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
343.465,95
14.435.475,90

Verwachte wijze van afwikkeling
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De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.7LCG Finance I BV (F.01/15/288)
Actuele werkzaamheden
LCG FI heeft vorderingen - onder meer uit hoofde van borgtocht - op de twee
partijen die naast WGSS Germany BV ("WGSS") participeren in het vermogen van
Duisburg Waterfront GmbH. De betreffende garanten zijn niet-liquide, onder meer
nu één garant failliet is. Deze kwestie wordt gemonitord om te bezien of de
perspectieven nog wijzigen. Het is niet de verwachting dat LCG FI een uitdeling zal
ontvangen.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

EUR 0,EUR 0,EUR 3.996.594,85

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.8LCG International BV (F.01/15/206)
Actuele werkzaamheden
LCG International BV ("LCG International") was aandeelhouder van LCG Canada
Financial Products 1 BV en daarmee indirect Goldenwest Property Ltd. LCG
International is door deze transacties (waarschijnlijk) benadeeld, doordat daarmee
de zogenaamde "Qualico-claim" (de facto) aan haar vermogen is onttrokken. Het
strafrechtelijke traject en anderszins wordt gemonitord om te bezien of deze
benadeling nog kan worden geredresseerd.
Verslag 11. Per 23 april 2021 is mr. P.R. Dekker q.q. gedefungeerd als
(mede)curator van LCG International.
Crediteuren
Boedel
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Preferente
Concurrente

EUR 0,EUR 4.464.192,93

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.9Lips Development Holding BV (F.01/15/303)
Actuele werkzaamheden
Lips Development Holding BV ("LDH") houdt de aandelen in een aantal
vennootschappen, welke vennootschappen tevens weer aandelen houden in andere
vennootschappen. Met uitzondering van OHRE 6 zijn deze vennootschappen failliet
of ontbonden. LDH heeft een vordering op OHRE 6, welke te zijner tijd (deels) kan
worden voldaan tijdens de vereffening van ORHRE 6. Het is thans wachten op de
vereffening van OHRE 6.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

EUR 0,EUR 0,EUR 19.199.830,81

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.10

Lips Greenfield BV i.l. (F.01/16/290)

Actuele werkzaamheden
Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt
opengehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.
Crediteuren
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Boedel
Preferente
Concurrente

0,=
0,=
9.319.951,86

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.11

Lips Redevelopment BV (F.01/15/300)

Actuele werkzaamheden
Lips Redevelopment BV houdt de aandelen in een aantal vennootschappen. Met
uitzondering van OHRE 6 zijn deze vennootschappen failliet of ontbonden. OHRE 6
houdt certificaten in CV Trom, feitelijk De Hallen te Amsterdam. Deze certificaten
zullen, rekening houdende met de statutaire voorwaarden, op een geëigend
moment te gelde worden gemaakt. OHRE6 wordt in dat kader ordentelijk beheerd.
Na het te gelde maken van de certificaten zal OHRE 6 worden vereffend.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

EUR 0,EUR 65,- (betwiste)
EUR 1.796,-

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
2.12

WGSS Germany BV (F.01/15/205)

Actuele werkzaamheden
WGSS is voor 1/3 aandeelhouder van een Duitse GmbH, te weten Duisburg
Waterfront GmbH ("Waterfront"). Twee andere Duitse partijen zijn eveneens voor
1/3 aandeelhouder van Waterfront. Via de joint venture probeerden de partners
een ontwikkeling te realiseren in het (voormalige) havengebied van Duisburg. Deze
ontwikkeling is niet (nauwelijks) van de grond gekomen. De afwikkeling van het
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faillissement Waterfront wordt gemonitord. Het is niet de verwachting dat WGSS
een uitdeling zal ontvangen.
Crediteuren
Boedel
Preferente
Concurrente

EUR 0,EUR 65,- (betwist)
EUR 4.086.610,85

Verwachte wijze van afwikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op
welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende
inlichtingenplicht.
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3. Bijlagen
Bijlage

Inhoud

Bijlage 1A

Volledige lijst Lips-faillissementen

Bijlage 1B

Bijlage 2A

Lips-faillissementen in behandeling van mrs. Stadig en
Schreurs
Actieve Lips-faillissementen in behandeling van mrs. Stadig en
Schreurs
Legenda kleurcodes organigrammen

Bijlage 2B

Organigram Stak Castle Capital

Bijlage 2C

Organigram Lips Group

Bijlage 2D

Organigram mevrouw Van Sluisveld

Bijlage 2E

Organigram Structuur Stichting 5 Musketiers

Bijlage 1C
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