
 

 

 

 

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN 

EUROVESTE RHEINFELDEN N.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de naamloze vennootschap EuroVeste Rheinfelden N.V., 

statutair gevestigd te Amsterdam en voorheen 
kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres De 
Lairessestraat 154. 

Faillissementsnummer : 09/609 F 
Datum uitspraak : 29 juli 2009 
Uitgesproken op : eigen aangifte: omzetting van (voorlopige) surseance van 

betaling 
Curator : mr. T. Steffens (Fort Advocaten, Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,        
e-mail: steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 
 
Activiteiten onderneming : het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, het 

uitgeven van obligatieleningen ten behoeve van beleggingen 
van de vennootschap, het met inachtneming van de wet en 
de daarvoor vereiste vergunningen interesseren en 
acquireren van professionele en particuliere beleggers voor 
het beleggen van vermogen in onroerende zaken en andere 
registergoederen in binnen- en buitenland. 

Omzetgegevens : in onderzoek 
Personeel gemiddeld aantal : 0 
 
Datum verslag : 29 september 2009 
Verslagperiode : 29 juli 2009 – 28 september 
Bestede uren in verslagperiode : 3,8 uren 
Bestede uren totaal : 3,8 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : nihil 
 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor 
faillissementen en surseances van betaling.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover 
daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Met toestemming van de rechter-commissaris zullen vanaf het vierde verslag de verslagen 
steeds na een periode van 6 maanden worden gedeponeerd. 
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Aan dit verslag is een tussentijds financieel verslag gehecht, met daarbij tevens een overzicht 
van mutaties op de faillissementsrekening en kopie van een actueel bankafschrift, tenzij 
omstandigheden het achterwege laten van deze bescheiden rechtvaardigen. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten te 
Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator.  
 
1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van EuroVeste 
Rheinfelden N.V. is de besloten vennootschap Jos Lemmens Management B.V. 
(hierna: “JLM”).  
 
JLM is eveneens bij vonnis van 29 juli 2009 in staat van faillissement verklaard met 
benoeming van mr. M.L.D. Akkaya tot rechter-commissaris en met aanstelling van     
mr. T. Steffens als curator. In het faillissement van JLM is separaat een openbaar 
verslag uitgebracht.  
 
In het onderhavige verslag wordt slechts ingegaan op specifieke feiten en 
omstandigheden met betrekking tot EuroVeste Rheinfelden N.V. Voor informatie met 
betrekking tot JLM en haar overige dochtervennootschappen wordt verwezen naar het 
openbare verslag van JLM. 
 

1.2  Winst en verlies 
In onderzoek. 
 

1.3 Balanstotaal 
In onderzoek. 
 

1.4 Verzekeringen 
De aard en omvang van afgesloten verzekeringen worden geïnventariseerd en waar 
opportuun beëindigd. 
 

1.5 Huur 
De vennootschap beschikte niet over zelfstandige kantoor- of bedrijfsruimte. 
 

1.6 Oorzaak faillissement 
In onderzoek. 
 
In mei 2005 is op naam van EuroVeste Rheinfelden N.V. i.o. een prospectus 
verschenen waarin een obligatielening tot een bedrag van EUR 6 miljoen wordt 
uitgeschreven. Het prospectus vermeldt dat de obligatielening zal worden aangewend 
om te participeren in het commanditair kapitaal van DBVI GmbH & Rheinfelden KG. 
Deze KG zou in 2004 onroerend goed, te weten het ‘Fachmarktzentrum 
Rheinfelden/Baden, hebben verworven. De obligatielening zou een looptijd hebben van 
zes (6) jaar en op 30 juni 2011 worden afgelost tegen een aflossingskoers van 110%. 
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In mei 2007 heeft EuroVeste Rheinfelden N.V. ingestemd met een (voortijdige) verkoop 
van het door DBVI GmbH & Rheinfelden KG gehouden onroerend goed onder de 
voorwaarde dat uit de verkoopopbrengst van het onroerend goed, de totale 
commanditaire inbreng ad EUR 6 miljoen vermeerderd met een bedrag van 
EUR 600.000 aan EuroVeste Rheinfelden N.V. zou worden voldaan. 
 
Het onroerend goed is voor zover de curator thans heeft kunnen vaststellen ook 
daadwerkelijk verkocht. Door of namens DBVI GmbH & Rheinfelden KG is een betaling 
gedaan tot een bedrag van EUR 6,595.036, welk bedrag is bijgeschreven op een van 
de bankrekeningen van aandeelhouder en bestuurder JLM. 
 
Aan de obligatiehouders is (eerst) bij brief van 17 juni 2008 bericht dat DBVI GmbH & 
Rheinfelden KG het door haar gehouden onroerend goed had verkocht. Daarbij is 
voorts aan de obligatiehouders bericht: “EuroVeste Rheinfelden N.V. heeft na de verkoop 
van het “Fachmarktzentrum Rheinfelden/Baden” de uit hoofde van de obligatielening aan 
EuroVeste Vastgoed N.V. verstrekte gelden onder beheer van De Lemmens Groep 
ondergebracht bij een zusterfonds, welke eveneens onder beheer staat van De Lemmens 

Groep. De Lemmens Groep heeft hiervoor voldoende garanties afgegeven.” 
 
Voor zover de curator thans heeft kunnen vaststellen zijn de van DBVI GmbH & 
Rheinfelden KG ontvangen gelden aangewend ter voldoening van verplichtingen van 
JLM en haar gelieerde rechtspersonen. 
 
In de administratie is voorts een overeenkomst van geldlening aangetroffen tot een 
bedrag van EUR 6,6 miljoen tussen EuroVeste Rheinfelden N.V. en Lemmens 
Entwickelungs- und Verwaltungs GmbH. De curator beschikt voorshands evenwel niet 
over bescheiden waaruit een feitelijke betaling tot genoemd bedrag volgt. De 
overeenkomst bevat geen regeling omtrent zekerheden voor terugbetaling van de 
geldlening. 
 
De verwikkelingen rondom EuroVeste Rheinfelden N.V. en het gelieerde Nordhausen 
Vastgoed N.V. heeft in onvrede onder en een kritische houding van de 
obligatiehouders geresulteerd. Het (gewijzigde) bestuur van de Stichting 
Obligatiehouders EuroVeste Rheinfelden heeft namens de stichting uiteindelijk de 
gehele openstaande obligatielening opgeëist. 
 
Bij vonnis van de Voorzieningenrechter te Amsterdam van 22 januari 2009 werd 
EuroVeste Rheinfelden N.V. veroordeeld tot betaling van een bedrag van 
EUR 6 miljoen aan de Stichting Obligatiehouders EuroVeste Rheinfelden.  
 
De curator zal in de komende periode nader onderzoek doen naar de achtergronden 
en oorzaken van het faillissement. 
 

 Werkzaamheden Inventarisatie: 1 uur 
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2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

0. 
 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
0. 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging 
Niet van toepassing. 
 

 Werkzaamheden Personeel: n.v.t. 
 
 
3. ACTIVA 
 
 De curator is voorshands niet bekend met activa van de vennootschap. 
 
 
4. DEBITEUREN 
 
4.1 Omvang debiteuren 

Er lijkt sprake van een aanzienlijke hoeveelheid vorderingen op gelieerde entiteiten, al 
dan niet uit hoofde van geldleningen dan wel rekening-courant verhoudingen. Op dit 
moment ontbreekt het aan een adequaat inzicht daarin. De achtergrond daarvan is 
mede gelegen in het ontbreken van een volledige (digitale) administratie. Voor zover de 
curator thans heeft kunnen vaststellen zou sprake moeten zijn van vorderingen op 
diverse concernvennootschappen. Aan de vennootschap toekomende gelden zijn 
uitgeleend aan diverse tot de Lemmens Groep behorende entiteiten, althans zijn 
aangewend ter voldoening van verplichtingen van diverse tot de Lemmens Groep 
behorende entiteiten. 
 

4.2 Opbrengst 
Niet van toepassing. 
 

4.3 Boedelbijdrage 
Niet van toepassing. 
 

 Werkzaamheden Debiteuren: n.v.t. 
 
 

5. BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1  Vordering van bank(en) 

De vennootschap houdt een rekening aan bij de Rabobank. Er is geen creditsaldo 
aangetroffen. 
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De curator doet onderzoek naar het bestaan van eventuele Duitse bankrekeningen. 
 

5.2 Leasecontracten 
Voor zover bekend geen. 
 

5.3 Beschrijving zekerheden 
Voor zover bekend geen.  

 
5.4 Separatistenpositie 

Voor zover bekend geen. 
 

5.5 Boedelbijdragen 
Voor zover bekend geen. 
 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 
Voor zover bekend geen. 
 

5.7 Reclamerechten 
Voor zover bekend geen. 
 

5.8 Retentierechten 
Voor zover bekend geen. 
 

 Werkzaamheden Bank / Zekerheden: n.v.t. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 
 
 Niet van toepassing. 
 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 
 

7.2 Depot jaarrekeningen 
In onderzoek. 
 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
In onderzoek. 
 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
In onderzoek. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 
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7.6 Paulianeus handelen 

In onderzoek. 
 

Werkzaamheden Rechtmatigheid: n.v.t. 
 
 
8. CREDITEUREN 
 
8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 
 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 
EUR 6.521,00 
 

8.3 Preferente vordering van het UWV 
n.v.t. 
 

8.4 Andere preferente crediteuren 
Geen 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
2 
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
EUR 16.924,85 
 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Op dit moment is niet duidelijk op welke wijze dit faillissement zal eindigen. 
 

 Werkzaamheden Crediteuren:0,3 uren 
 
 
9. PROCEDURES 

 
Voor zover bekend geen. 
 

 Werkzaamheden Procedures: n.v.t. 
 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Omtrent de termijn van afwikkeling van dit faillissement bestaat nog onduidelijkheid. 
 

10.2 Plan van aanpak 
De curator zal voortgaan met de inventarisatie van mogelijke activa en passiva.  
 



 

 

 

7 

 

10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden na de datum van dit verslag. 
 

 Werkzaamheden Overig: 2,5 uren 
 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank 
Amsterdam op 29 september 2009. 
 
 
T. Steffens, 
curator 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
- Crediteurenlijst(en) 
 
Separaat toegezonden 
- Tijdregistratie 
 


