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VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN  
JOS LEMMENS GROEP 

 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Jos Lemmens Management B.V. 

(hierna ook te noemen: “JLM”), statutair gevestigd te 
Amsterdam. 

Faillissementsnummer : F09/608, F09/609, F09/607, F10/261 en F10/262 
Datum uitspraak : 29 juli 2009 
Uitgesproken op : eigen aangifte (omzetting surseance van betaling) 
Curator : mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., 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 : de bedrijfsomschrijving luidt: het financieren van 

ondernemingen en vennootschappen 
Omzetgegevens : in onderzoek 
Personeel gemiddeld aantal : 3 
 
Datum verslag : 11 maart 2011 
Verslagperiode : 7 oktober 2010 – 10 maart 2011 
 
Bestede uren in verslagperiode : 120,9 uren 
Bestede uren totaal : 826,3 uren 
 
Saldo faillissementsrekening     : Jos Lemmens Management B.V.       EUR    16.598,22 
   Euroveste Rheinfelden N.V.               nihil 
  Nordhausen Vastgoed N.V.       EUR  238.116,81 
  Trebbiano B.V.                 nihil 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.       EUR         190,67 
 
ALGEMENE INLEIDING 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te 
Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. Vanwege de bijzondere 
omstandigheden, de complexiteit en de verwevenheid in de faillissementen van Jos Lemmens 
Management B.V. en haar dochtervennootschappen geschiedt de verslaglegging 
geconsolideerd. Vooralsnog worden de faillissementen financieel separaat afgewikkeld. 
 
Dit verslag heeft te gelden als het openbare verslag van de volgende vennootschappen: 
 
Naam  Faill.datum  Faill.nr   KvK. Nr 
 
Jos Lemmens Management B.V. 29-07-2009 F09/608 33233321 

Euroveste Rheinfelden N.V. 29-07-2009 F09/609 34223560 

Nordhausen Vastgoed N.V. 29-09-2009 F09/607 34207530 

Trebbiano B.V. 06-04-2010 F10/261 34173685 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V. 06-04-2010 F10/262 34198534   
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1. INVENTARISATIE 
 
1.1 Directie en organisatie 

Zie verslag 1.  
 
Onderstaand een beknopte weergave van relevante ontwikkelingen. 
 
Nordhausen Vastgoed N.V. 
Nordhausen Vastgoed N.V. is commanditair vennoot van een commanditaire 
vennootschap naar Duits recht geheten Euroveste GmbH & Co Berlin Weissensee KG. 
Deze commanditaire vennootschap heeft een winkelcentrum te München ontwikkeld. 
De bouw van het project is gefinancierd door SNS Property Finance B.V. Gedeelten 
van het project zouden reeds worden verhuurd, waarbij SNS Property Finance B.V. uit 
hoofde van verpanding aanspraak maakt op de huurpenningen. De verwachting is dat 
na verkoop van het project sprake zal zijn van een restschuld aan SNS Property 
Finance B.V. 
 
Onder een Duitse notaris bevindt zich nog een bedrag ad EUR 50.000,= in het kader 
van de afwikkeling van een koopovereenkomst van onroerend goed in 2006. Met de 
Duitse advocaat van de koper wordt overleg gevoerd over de (vermeende) aanspraken 
van partijen op het depot.  
 
Euroveste Rheinfelden N.V. 
In deze verslagperiode zijn er geen relevante ontwikkelingen met betrekking tot 
Euroveste Rheinfelden N.V. 
 
Offenburg Vastgoed B.V. 

De afwikkeling van de koopovereenkomst die werd gesloten door Euroveste GmbH & 
Co. Offenburg KG is naar de curator heeft vernomen inmiddels vergevorderd; de 
leveringshandelingen naar Duits recht zijn evenwel nog niet volledig voltooid.  
 
De koopsom die resteert naar aflossing van de Duitse hypotheekbank komt toe aan de 
Stichting Obligatiehouders Offenburg Vastgoed, ten gunste waarvan een tweede 
hypotheekrecht werd gevestigd.  
Naar verwachting zal door de Stichting Obligatiehouders Offenburg Vastgoed aan de 
obligatiehouders circa 30 % van hun oorspronkelijke inleg kunnen worden uitgekeerd. 
 
Na afwikkeling van de transactie zal de curator voorbereidingen treffen om Offenburg 
Vastgoed B.V. vanuit faillissement te liquideren. 
 
Jena Postcarré I B.V. en Jena Postcarré II B.V. 

De koper van het onroerend goed van Euroveste GmbH & Co. Offenburg KG heeft 
tevens het onroerend goed van Euroveste GmbH & Co. Jena KG gekocht. Ook hier 
geldt dat de leveringshandelingen vergevorderd zijn maar nog niet volledig voltooid.  
De curator begrijpt van Stichting Obligatiehouders Jena Postcarré, ten gunste waarvan 
een tweede hypotheekrecht werd gevestigd, dat aan de obligatiehouders ongeveer 
50 % van hun oorspronkelijke inleg zal kunnen worden uitgekeerd. 
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De aandelen van Jena Postcarré I B.V. worden gehouden door JLM. Na de afwikkeling 
van de transactie zal de curator voorbereidingen treffen om deze vennootschap vanuit 
faillissement te liquideren. 
 
Voor Jena Postcarré II B.V. geldt dat JLM alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is en 
dat de aandelen worden gehouden door Belfin International B.V. en Compaenen 
Vastgoed B.V. De curator van JLM zal met de aandeelhouders in overleg treden 
omtrent de afwikkeling van de Jena Postcarré II B.V. 
 
Erfurt am Hirschgarten B.V. 

Erfurt am Hirschgarten B.V. is partij bij een Duitse CV. De actuele juridische en 
feitelijke status is onduidelijk. Aan de verzoeken van de curator om nadere inlichtingen 
is geen gehoor gegeven. De curator overlegt met de vertegenwoordigers van de 
obligatiehouders over de te ondernemen stappen. 
 
Gelsenkirchen Vastgoed N.V. 

De koper van het onroerend goed van Offenburg en Jena heeft tevens het onroerend 
goed van Gelsenkirchen Vastgoed N.V. aangekocht. Ook hier dienen nog enkele 
formaliteiten ten aanzien van de levering te worden afgewikkeld.  
Daarnaast speelt dat nog sprake is van vorderingen van de Duitse fiscus, die deels hun 
grondslag hebben in ambtshalve aanslagen. De Duitse fiscus heeft haar 
vorderingsrechten uitgeoefend onder het eerste hypotheekrecht van de bank. In 
overleg met de Stichting Obligatiehouders Gelsenkirchen Vastgoed is aan een Duitse 
fiscalist instructie verleend om te onderzoeken in hoeverre de ambtshalve aanslagen 
verminderd kunnen worden. In dat geval zal een hogere restopbrengst voor de 
Stichting Obligatiehouders Gelsenkirchen Vastgoed, als tweede hypotheekhouder, 
resteren. 
 
Met de verkoopopbrengst zal naar verwachting aan de obligatiehouders meer dan 
50 % van hun oorspronkelijk inleg kunnen worden uitgekeerd.  
 
Trebbiano B.V. 

Ook de afwikkeling van de koopovereenkomst, met name de levering, lijkt nog enige 
tijd in beslag te nemen. In het voorgaande verslag is reeds aangegeven dat de verkoop 
niet zal resulteren in een surplus en dat er geen vooruitzichten zijn op enige uitkering 
aan crediteuren (waaronder begrepen de obligatiehouders). 
 
Düsseldorf Vastgoed B.V. 

De aandeelhouders van Düsseldorf Vastgoed B.V. hebben inmiddels ingestemd met 
het doen van eigen aangifte tot faillietverklaring. De curator treft daartoe de nodige 
voorbereidingen. 
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Overige Nederlandse entiteiten 

 
Südfastgoed I B.V. 

Het volledig geplaatste aandelenkapitaal van deze vennootschap wordt gehouden door 
JLM. Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder is de besloten vennootschap Van der 
Gevel & Partners B.V.  
 
Südfastgoed I B.V. is beherend vennoot van de volgende (Nederlandse) 
commanditaire vennootschappen: 
 

- C.V. Amstelveen Touwslagerij 
In haar hoedanigheid van beherend vennoot is Südfastgoed I B.V. eigenaresse 
van het registergoed staande en gelegen te Amstelveen aan het adres 
Touwslagerij 9. De curator is in overleg met de overige vennoten over de 
overdracht en waarde van de participatie.  

 
- C.V. Apeldoorn Sutton  

In haar hoedanigheid van beherend vennoot is Südfastgoed I B.V. eigenaresse 
van het registergoed staande en gelegen te Apeldoorn aan het adres Sutton 7. 
Volgens de jaarrekening 2008 is bij de C.V. sprake van een renderende exploitatie 
(winst 2008: EUR 17.387,-). 

 
- C.V. Venlo Noorderpoort  

In haar hoedanigheid van beherend vennoot is Südfastgoed I B.V. eigenaresse 
van het registergoed staande en gelegen te Venlo aan het adres Noorderpoort 45 
(resultaat 2008 onbekend). 

 
- C.V. Nieuwegein Newtonbaan  

In haar hoedanigheid van beherend vennoot is Südfastgoed I B.V. eigenaresse 
van het registergoed staande en gelegen te Nieuwegein aan het adres 
Newtonbaan 7A. Volgens de jaarrekening 2008 is bij de C.V. sprake van een licht 
negatieve exploitatie (verlies 2008: EUR 4.751,-). 

 
Woodstar Vastgoed B.V. 

JLM is enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van Woodstar 
Vastgoed B.V. Woodstar Vastgoed B.V. is enig beherend vennoot van de 
Commanditaire Vennootschap Woodstar Nieuwegein en is voor 3/35ste deel eigenaar 
van het registergoed staande en gelegen te Nieuwegein aan het adres 
Gelderlandhaven 3. 
 
De curator is in gesprek met de overige vennoten over de verkoop van de participatie 
van Woodstar Vastgoed B.V. De curator overweegt om voorbereidingen treffen 
Woodstar Vastgoed B.V. vanuit faillissement te liquideren. 
 
Dienstencentrum Hanzepoort B.V. 

JLM houdt 30% van het geplaatste aandelenkapitaal van deze vennootschap en is 
tevens alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder. Medebestuurder en (30%) 
aandeelhouder is VSK Investments B.V. Dienstencentrum Hanzepoort B.V. was 
eigenaresse van een registergoed dat in 2007 werd verkocht. Een liquidatie van de 
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vennootschap is nadien uitgebleven in verband met een aanhangige fiscale procedure. 
Deze procedure is geëindigd. De vennootschap zal worden ontbonden en geliquideerd. 
 
Ad Filios Vastgoed B.V. 

JLM is van deze vennootschap enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd 
bestuurder. De vennootschap heeft haar activiteiten inmiddels gestaakt. 
 
E2 Vastgoed B.V. 

De aandelen in E2 Vastgoed B.V. worden gehouden door JLM, Borvad Beheer B.V. 
alsmede een particulier. JLM en Borvad zijn beide voorts alleen en zelfstandig bevoegd 
bestuurders van de vennootschap. De activiteiten van de vennootschap, het beleggen 
in en exploiteren van registergoederen, zijn inmiddels gestaakt. De curator onderzoekt 
of de vennootschap kan worden geliquideerd. Daartoe is de curator in overleg met de 
overige aandeelhouders. 
 
Ebbehout Zaanstad B.V. 

JLM houdt 25% van de aandelen in deze vennootschap. De overige aandelen (75%) 
worden gehouden door Onroerend Goed Beheer- en Beleggingsmaatschappij A. van 
Herk B.V. De vennootschap is eigenaresse van registergoederen staande en gelegen 
te Zaandam (Ebbehout 2 t/m 20 en Grenehout). Met de mede aandeelhouder vindt 
overleg plaats omtrent een eventuele verkoop van het aandelenbelang van JLM. 
 
Partum Properties B.V. 

De aandelen in Partum Properties B.V. worden elk voor 50% gehouden door JLM en 
Borvad Beheer B.V.  De vennootschap zou geen activiteiten meer ontplooien. Op last 
van de Belastingdienst zouden de aandeelhouders gehouden zijn tot een zo spoedig 
mogelijke liquidatie van de vennootschap. JLM zou een schuld aan Partum Properties 
B.V. hebben tot een bedrag van EUR 860.000,-. Behoudens deze vordering op JLM 
zou de vennootschap niet meer over activa beschikken. De curator onderzoekt of de 
vennootschap kan worden geliquideerd. Daartoe is de curator in overleg met de andere 
aandeelhouder. 
 
René Vastgoed B.V. 

JLM is enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van deze 
vennootschap. De vennootschap heeft haar activiteiten (beleggen in en ontwikkelen 
van vastgoedprojecten) inmiddels gestaakt. De curator onderzoekt de mogelijkheden 
van het ontbinden en liquideren van de vennootschap. 
  
Immorendita Vastgoed Fondsen N.V. 

Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Immorendita Vastgoed Fondsen. 
Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurders van de vennootschap zijn JLM en Klaas 
Vlaanderen Management B.V. De vennootschap heeft haar activiteiten inmiddels 
gestaakt. Volgens de medebestuurder is sprake van een schuld van JLM van circa 
EUR 50.000,- terwijl voorts sprake zou zijn van een schuld van Ad Filios B.V. aan de 
vennootschap van circa EUR 110.000,-. Behoudens deze vorderingen op JLM en Ad 
Filios B.V. zou de vennootschap niet meer over activa beschikken.  
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Immorendita Vastgoed B.V. 

De aandelen in deze vennootschap worden bij helfte gehouden door JLM en Borvad 
B.V. De vennootschap fungeerde in het verleden als beheerder van 
vastgoedmaatschappen. De vennootschap heeft haar activiteiten inmiddels gestaakt. 
Volgens medeaandeelhouder Borvad B.V. is sprake van een schuld van JLM aan de 
vennootschap van EUR 279.000,-. Behoudens deze vordering op JLM zou de 
vennootschap niet meer over activa beschikken. In samenspraak met de andere 
aandeelhouder onderzoekt de curator de mogelijkheden van liquidatie van de 
vennootschap. 
 
B.V. Monumentenbezit Vittoria 

JLM is enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van deze 
vennootschap. De vennootschap was eigenaresse van het voormalig kantoorpand van 
JLM aan de Lairessestraat te Amsterdam. Volgens de heer Lemmens worden door de 
vennootschap thans geen activiteiten meer ontplooid. De curator onderzoekt of de 
vennootschap kan worden geliquideerd. 
 
Buitenlandse entiteiten 

JLM houdt 100% aandelenbelangen in de Duitse vennootschappen Euroveste GmbH 

en Euroveste Immobilien Verwaltungs GmbH (voorheen geheten: Lemmens 
Entwickelungs- und Verwaltungs GmbH). Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder 
(‘geschäftsführer’) van Euroveste GmbH en Euroveste Immobilien Verwaltungs GmbH 
is de heer J.W. Lemmens. Genoemde vennootschappen zijn (inmiddels) onder meer 
betrokken als beherend vennoot van een aantal van de Duitse C.V.’s waarin door de 
hierboven omschreven ‘fondsen’ is geïnvesteerd. Het ontbreekt de curator aan een 
adequaat inzicht in het beleid en de (financiële) gang van zaken binnen deze 
vennootschappen aangezien van de zijde de heer Lemmens geen verslag meer wordt 
gedaan omtrent de ontwikkelingen binnen deze vennootschappen. 
 

1.2  Winst en verlies 
Volgens gepubliceerde voorlopige jaarrekeningen bedroeg de onverdeelde winst van 
JLM over 
 
2007: EUR    150.000,- 
2006: EUR 2.585.626,- 
2005: EUR    384.388,- 
2004: EUR 1.574.773,- 
 

1.3 Balanstotaal 
In de jaarrekening zijn de financiële gegevens van Jos Lemmens Management B.V. en 
een aantal groepsmaatschappijen geconsolideerd.  
Uit de beschikbare voorlopige jaarrekeningen volgt dat de volgende vennootschappen 
tot de groep behoorden: 
 
2005 
Offenburg Vastgoed B.V., Sudfastgoed I B.V., B.V. Monumentenbezit Vittoria, 
QWoodstar Vastgoed B.V., Ebbehout Zaanstad B.V., Ad Filios Vastgoed B.V., Partum 
Properties B.V. 
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2006 
Gelsenkirchen Vastgoed N.V., Westersluis Vastgoed N.V., Nordhausen Vastgoed N.V., 
Jena Postcarre B.V., Offenburg Vastgoed B.V., Erfurt am Hirschgarten B.V., Düsseldorf 
Vastgoed B.V. en EuroVeste Rheinfelden N.V.  
 
De juistheid van de gegevens heeft de curator in onderzoek. Cijfers over het jaar 2008 
zijn niet beschikbaar. Uit de beperkte administratie wordt gekomen tot de volgende 
balanstotalen   
 
2007: EUR   5.002.725 
2006: EUR   7.323.479 
2005: EUR   5.434.876 
2004: EUR   5.447.037 

 
1.4 Lopende procedures 

Zie hoofdstuk 9 van dit verslag. 
 

1.5 Verzekeringen 
Afgewikkeld; verzekeringen zijn zoveel mogelijk beëindigd. 
 

1.6 Huur 
Afgewikkeld, zie verslag 1 en 2. 
 

1.7 Oorzaak faillissement 
Zie verslag 1. Overigens in onderzoek. 
 

 
2. PERSONEEL 
 
 Afgewikkeld, zie verslag 1 en 2. 
 
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving 

Zie hiervoor onder 1.1 voor een overzicht van de (indirect) gehouden 
vastgoedportefeuille. 
 
JLM is eigenaar van de onverdeelde helft van een registergoed (terrein: nieuwbouw 
bedrijvigheid) staande en gelegen te Kerkrade aan de Klarenanstalerweg, kadastraal 
bekend bij gemeente Kerkrade, sectie A, nummer 5368, oppervlakte 26 are en 75 
centiare. Mede-eigenaar is de besloten vennootschap Onroerend Goed Beheer- en 
Beleggingsmaatschappij A. van Herk B.V. Met laatstgenoemde en haar enig 
aandeelhouder A. van Herk bestaan de nodige geschillen en zijn gerechtelijke 
procedures aanhangig, waartoe verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.  
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De curator tracht in overleg met de raadsman van A. van Herk B.V. tot een verkoop 
van de grond te komen. Daartoe is het registergoed inmiddels getaxeerd. Thans is de 
curator in onderhandeling over de verkoopprijs. 
 

3.2 Verkoopopbrengst 
Nog niet bekend. 

 
3.3 Hoogte hypotheek 

Niet van toepassing. 
 

3.4 Boedelbijdrage 
Niet van toepassing. 

 
 Bedrijfsmiddelen 
3.5 Zie verslag 1 en 2. 
 
 Andere activa 
3.6 Beschrijving 

Zoals hiervoor is beschreven houdt JLM aandelenbelangen in een aantal Nederlandse 
en Duitse rechtspersonen, zie hoofdstuk 1. De curator doet onderzoek naar eventuele 
overige belangen in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen. 

 
4. DEBITEUREN 

 
In onderzoek. 

 
5. BANK / ZEKERHEDEN 
 
 Afgewikkeld, zie verslag 1 en 2. 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 
 
 Afgewikkeld, zie verslag 1 en 2. 
 
 
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. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur 
In onderzoek. 
 

7.6 Paulianeus handelen 
In onderzoek. 

 
 
8. CREDITEUREN 
 
8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 
 
UWV: EUR 30.719,77 
 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 Jos Lemmens Management B.V. EUR 1.168.813 
 Euroveste Rheinfelden N.V.  EUR        8.757 
 Nordhausen Vastgoed N.V.  EUR    698.000 
 Trebbiano B.V.  EUR      72.478 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.  EUR      18.072 
 

8.3 Preferente vordering van het UWV 
 Jos Lemmens Management B.V. EUR 46.302,88 
 Euroveste Rheinfelden N.V.  Geen 
 Nordhausen Vastgoed N.V.  Geen 
 Trebbiano B.V.  Geen 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.  Geen 
 

8.4 Andere preferente crediteuren 
 Jos Lemmens Management B.V. EUR 6.293,20 (Dhr. J.H. Velzel) 
 Euroveste Rheinfelden N.V.  Geen 
 Nordhausen Vastgoed N.V.  Geen 
 Trebbiano B.V.  Geen 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.  Geen 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 Jos Lemmens Management B.V. 41 
 Euroveste Rheinfelden N.V.  25 
 Nordhausen Vastgoed N.V.  25 
 Trebbiano B.V.  2 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.  1 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 Jos Lemmens Management B.V. EUR 2.725.536,93 
 Euroveste Rheinfelden N.V.  EUR 8.065.396,43 
 Nordhausen Vastgoed N.V.  EUR 1.139.038,63 
 Trebbiano B.V.  EUR 1.637.829,86 

Gelsenkirchen Vastgoed N.V.  EUR           455,18 + PM vordering obligatiehouders 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Op dit moment is niet duidelijk op welke wijze de faillissementen zullen eindigen. 

 
 

9. PROCEDURES 
 
JLM is betrokken bij verschillende procedures, waarvan hieronder een beknopt 
overzicht is opgenomen. Overige entiteiten zijn voor zover bekend niet betrokken bij 
procedures. 

 
1. Rechtbank Amsterdam 

 
 Roldatum:    6 april 2011 (parkeerrol) 
 Zaak/rolnummer:   08-3368 

Stand procedure:   voortprocederen (na comparitie) 
 Wederpartij:    Ebbehout Zaanstad B.V. 
 

Inhoud: Ebbehout Zaanstad B.V. vordert betaling van EUR 769.836,- van JLM in verband met 
de afwikkeling van gezamenlijke vastgoed beleggingen in het verleden. NB! JLM houdt een 25% 
aandelenbelang in Ebbehout Zaanstad B.V. 
 
2. Rechtbank Amsterdam 

 
 Roldatum:    6 april 2011 (parkeerrol) 
 Zaak/rolnummer:   08-3378 

Stand procedure:   voortprocederen (na comparitie) 
 Wederpartij:    Dhr. A. van Herk 
 

Inhoud: A. van Herk vordert betaling van EUR 510.275,- van de heer Lemmens in persoon. 
 

Reconventionele vordering: JLM vordert van Onroerend Goed Beheer- en Beleggingsmij. A. van 
Herk B.V. betaling van EUR 148.750,-. 

 
3. Rechtbank Rotterdam 

 
 Roldatum:    6 april 2011 (parkeerrol) 
 Zaak/rolnummer:   09-734 

Stand procedure:   voortprocederen 
Wederpartij: Onroerend Goed Beheer- en Beleggingsmij. A. van 

Herk B.V. 
 

Inhoud: JLM vordert EUR 294.990,- uit hoofde verkoop van aandelen in Ebbehout Zaanstad 
B.V. 

 
De procedures onder 1 t/m 3 hangen al dan niet indirect met elkaar samen. De curator is in 
overleg met de raadsman van de heer Van Herk teneinde te bezien of een minnelijke regeling 
kan worden gerealiseerd. 
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4. Rechtbank Amsterdam 
 
 Roldatum:    6 april 2011 (parkeerrol) 
 Zaak/rolnummer:   09/2110 
 Stand procedure:   akte na tussenvonnis 
 Wederpartijen:    Donkervoort Pensioen B.V., Caren B.V., F. Donkervoort 
 

Inhoud: bij dagvaarding van 2 maart 2006 heeft JLM betaling gevorderd van Donkervoort 
Pensioen B.V. van een bedrag in hoofdsom ad EUR 496.632,-. Het geschil kent haar oorsprong 
in een koopovereenkomst uit 1999 met betrekking tot de koop en verkoop van een 
assurantieportefeuille. In 2002 is de assurantieportefeuille terugverkocht. Na verrekening zou 
JLM ter zake de terugverkoop nog aanspraak hebben op betaling van het gevorderde bedrag. 
 
Rechtbank Amsterdam heeft op 7 oktober 2009 een tussenvonnis gewezen. Omtrent een aantal 
deelvragen is daarbij in het voordeel van JLM geoordeeld. Omtrent een aantal andere zaken 
heeft de rechtbank aangegeven een nadere toelichting en/of bewijs van partijen te behoeven. 
De curator heeft contact met de advocaat van Donkervoorts c.s. opgenomen teneinde een 
bespreking te arrangeren. Deze bespreking heeft plaatsgehad. Van de zijde van Donkervoorts 
Pensioen B.V. is aangevoerd dat gebleken is van nadere vorderingen op JLM ter zake waarvan 
bewijsstukken zullen worden toegezonden. De curator is nog in afwachting van een voorstel van 
de zijde van Donkervoort Pensioen B.V. 
 
5. Gerechtshof Amsterdam 
 
Roldatum:    door Gerechtshof nader te bepalen datum 

 Zaak/rolnummer:   BK-09/00048 
 Stand procedure:   mondelinge behandeling na antwoord 
 Wederpartijen:    Belastingdienst Amsterdam 
 

Inhoud: De Belastingdienst is in hoger beroep gekomen tegen de uitspraak van rechtbank 
Haarlem (AWB 07/8339).  
 
De Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd inzake de 
verkrijging van aandelen. JLM heeft beroep ingesteld. De rechtbank Haarlem heeft bij uitspraak 
van 18 december 2008 (AWB 07/8339) de naheffingsaanslag vermindert tot nihil. De 
Belastingdienst is in hoger beroep gekomen tegen de uitspraak van de rechtbank. 
 
De mondelinge behandeling stond geagendeerd voor 11 februari 2011. Nu de rechtsvordering 
van de Belastingdienst ziet op voldoening van een pre-faillissementsvordering verzocht de 
curator het gerechtshof de procedure te schorsen ex artikel 29 Fw. 
 
Uit de administratie van de curator volgt dat de Belastingdienst haar vordering ad EUR 62.515 
op 5 augustus 2009 bij de curator heeft ingediend. 
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10. OVERIG 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Op dit moment valt geen adequate inschatting te geven van de verdere looptijd van dit 
faillissement. 
 

10.2 Plan van aanpak 
In overleg met het bestuur van de verschillende betrokken stichtingen die de belangen 
van de obligatiehouders vertegenwoordigen, zal de afwikkeling van de verkoop van de 
onroerende zaken verder ter hand worden genomen. Ten aanzien van de overige 
deelnemingen zal nader worden onderzocht in hoeverre deze kunnen worden 
geliquideerd dan wel te gelde kunnen worden gemaakt. 
 
De curator zal met de verschillende wederpartijen waarmee juridische procedures 
lopen in overleg treden teneinde de mogelijkheden tot minnelijke regelingen te 
onderzoeken. 
 

10.3 Indiening volgend verslag 
Over zes (6) maanden. 

 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank 
Amsterdam op 11 maart 2011. 
 
 
 
 
 
T. Steffens, 
curator 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
* Tussentijds financieel verslag en kopie van een actueel bankafschrift inzake de 

faillissementen Jos Lemmens Management B.V., Nordhausen Vastgoed N.V.en 
Gelsenkirchen Vastgoed N.V. 

 
* Crediteurenlijsten 


