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EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN 

VALBONNE REAL ESTATE B.V. 

 

 

Gegevens onderneming : Valbonne Real Estate B.V. (de “Vennootschap”), statutair 
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het adres 
Beckeringhstraat 36, 3762 EX Soest 

Faillissementsnummer : 11/669 F 
Datum uitspraak : 9 november 2011 
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. C.M. Degenaar 
 
Activiteiten onderneming : beleggingsinstelling in vaste activa 
Personeel gemiddeld aantal : nihil 
 
Datum verslag : 3 januari 2012 
Verslagperiode : 9 november 2011 – 2 januari 2012 
 
Bestede uren in surseanceperiode : 138,2 uren 
Bestede uren in verslagperiode : 35,6 uren 
Bestede uren totaal : 173,8 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 668.185,= 
 

 

 

ALGEMENE INLEIDING 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009. 

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. 
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1. INVENTARISATIE 

1.1 Organisatie en directie 

De Vennootschap is opgericht bij notariële akte van 10 juli 1998. 

 

Negentig (90) procent van het geplaatst aandelenkapitaal in de Vennootschap wordt gehouden 

door het naar Canadees recht opgerichte Homco Realty Fund (68) Limited Partnership 

(“Homco 68”). The General Partner van Homco 68 is Homburg L.P. Management Incorporated. 

De uiteindelijke zeggenschap in deze vennootschap berust bij de heer R. Homburg.  

 

De ‘limited partnership units’ in Homco 68 werden tot 31 december 2010 gehouden door 

Homburg Invest Inc (“HII”). Ten aanzien van HII en enkele dochterondernemingen is in 

september 2011 op grond van de Canadese ‘Companies Creditors Arrangement Act’ (“CCAA”) 

een gerechtelijk bewindvoerder (‘monitor’) aangesteld. 

 

Vanaf 31 december 2010 worden de limited partnership units in Homco 68 gehouden door de 

besloten vennootschap In Effectu B.V. Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van deze vennootschap is de heer J.C. Westermeijer. 

Tien (10) procent van het geplaatst aandelenkapitaal in de Vennootschap wordt gehouden door 

het naar Antilliaans recht opgerichte Hofer Corporation N.V. 

 

De enig en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de Vennootschap is sinds 22 juli 2011 

Valbonne Management B.V. (Valbonne Management), voorheen geheten Homburg Trust 

Services B.V. De enig en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Valbonne Management is 

sinds 25 juni 2007 de heer H.R. Kranenberg. 

 

De Vennootschap is een zogenaamd special purpose vehicle. Zij ontplooit geen andere 

bedrijfsactiviteiten dan het in eigendom houden en exploiteren van één vastgoedobject, welke is 

gelegen aan de Fürther Strasse in Neurenberg, Duitsland (het “Vastgoed”). Het Vastgoed is 

een groot complex met een oppervlakte van ca. 250.000 m². Het Vastgoed deed voorheen 

dienst als distributiecentrum van de voormalig huurder Quelle, een van de grootste 

postorderbedrijven van Duitsland. Het Vastgoed is gerealiseerd met inachtneming van het 

eisenpakket van de voormalig huurder en aldus specifiek ontwikkeld en ingericht ten behoeve 

van deze huurder.  
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Ingevolge het faillissement van Quelle in 2009 staat het complex sedertdien grotendeels leeg. 

Slechts een beperkt aantal m2 meters wordt thans verhuurd als kantoorruimte. 

 

1.2  Winst en verlies 

Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekeningen van de Vennootschap bedroeg het 

nettoresultaat over: 

 

2008: winst van EUR 6.405.127,-- 

2009: verlies van EUR 88.826.018,-- 

2010: verlies van EUR 4.402.609,-- 

 

1.3 Balanstotaal 

Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekeningen van de Vennootschap bedroeg het 

balanstotaal per: 

 

2008: EUR 146.148.274,-- 

2009: EUR 18.427.275,-- 

2010: EUR 16.884.695,-- 

 

In september 2009 is de voormalige (Duitse) huurder van het Vastgoed (Quelle), gefailleerd. 

Haar curator heeft de huurovereenkomst vervolgens beëindigd. Als gevolg daarvan en gelet op 

de bijzondere aard van het Vastgoed is het Vastgoed enorm afgewaardeerd. 

 

1.4 Verzekeringen 

De kosten in verband met onder meer verzekering van het Vastgoed zijn tot op heden voldaan 

door de hypotheekhouder. 

 

1.5 Huur 

Zie hierboven onder 1.1. Slechts een zeer beperkt aantal m2 van het Vastgoed is thans – 

tijdelijk – verhuurd. De huurstroom bedraagt circa EUR 40.000,-- per maand. De huurpenningen 

staan evenwel onder controle van de Duitse dwangbeheerder die op verzoek van de 

hypotheekhouder door de Duitse rechter is aangesteld. 

 

De Vennootschap huurt zelf geen registergoederen. 
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1.6 Oorzaak faillissement 

Zoals hiervoor in paragraaf 1.2 beschreven, is de voormalige huurder van het Vastgoed 

gefailleerd. Kennelijk mede als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de bijzondere 

aard van het Vastgoed, is geen nieuwe huurder gevonden. Het Vastgoed staat (grotendeels) al 

geruime tijd leeg. Voorwaarde voor het wederom kunnen verhuren van het Vastgoed lijkt een 

algehele herontwikkeling te zijn. Daartoe zijn in het verleden al wel de nodige onderzoeken 

gestart en investeringen gepleegd. Voorts zijn de verkoopmogelijkheden onderzocht. 

 

Van een herontwikkeling is het niet gekomen. Mede omdat daarmee zeer omvangrijke 

investeringen gemoeid zijn en er bestuursrechtelijke problematiek speelt. Sedert 2009 heeft de 

Vennootschap een negatief resultaat geboekt als gevolg van aanzienlijke periodieke 

instandhoudingskosten.  

 

De voornaamste (preferente) crediteuren van de Vennootschap zijn Titan Europe 2006-3 PLC 

(Titan) en ESO Capital UK Limited (ESO). Op grond van een kredietovereenkomst hebben zij 

per 28 oktober 2011 een vordering van EUR 110.482.605,80 op de Vennootschap.  

 

Op een zeker moment zijn bij de hypotheekhouders bezwaren gerezen over de wijze waarop 

door de (vertegenwoordigers van de) Vennootschap uitvoering werd gegeven aan de 

herontwikkeling althans verkoop van het Vastgoed. De hypotheekhouders waren van oordeel 

dat niet op juiste wijze met haar belangen als zekerheidsgerechtigden werd omgegaan. 

 

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat op 29 juni 2011 een verzoekschrift strekkende tot 

faillietverklaring van de Vennootschap is ingediend. Bij beschikking van 3 augustus 2011 heeft 

de rechtbank Amsterdam dit verzoek afgewezen. Tegen deze beschikking werd hoger beroep 

ingesteld. De mondelinge behandeling van het hoger beroep zou plaatsvinden op 20 september 

2011. De mondelinge behandeling heeft geen doorgang gevonden omdat het bestuur van de 

Vennootschap op 19 september 2011 surseance van betaling heeft aangevraagd en deze is 

verleend.  

 

Tijdens de surseance periode is onderzocht of mogelijkheden bestonden om een akkoord aan 

de crediteuren aan te bieden. Gebleken is evenwel dat van de zijde van het Homburg concern 

geen bereidheid bestond daartoe financiering te verstrekken terwijl ook overigens geen 

vooruitzichten leken te bestaan op het verkrijgen van afdoende financiële middelen ter 

financiering van een akkoord. 
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Op verzoek van de bestuurder van de Vennootschap en de bewindvoerder is op 9 november 

2011 de verleende voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig 

uitspreken van het faillissement van de Vennootschap. 

 

2. PERSONEEL 

De Vennootschap heeft geen personeel in dienst. 

 

3. ACTIVA 

Het voornaamste activum van de Vennootschap is het Vastgoed. Met de hypotheekhouders is 

met machtiging van de rechter-commissaris een Memorandum of Understanding 

overeengekomen; gedurende zekere periode zal gezamenlijk getracht worden tot een 

onderhandse verkoop van het Vastgoed te komen. De curator zal waar mogelijk zoveel mogelijk 

zijn medewerking verlenen, terwijl de vertegenwoordigers van de hypotheekhouders het 

voortouw zullen nemen in het inventariseren van potentiële kopers en het aangaan van 

besprekingen met deze partijen. Voorts werd overeenstemming bereikt omtrent een aan de 

boedel toekomende boedelbijdrage bij een onderhandse verkoop van het Vastgoed. 

 

Op verzoek van de hypotheekhouders is door het ‘Amtsgericht Nürnberg’ op 20 september 

2011 een ‘Zwangverwaltungsverfahren’ uitgesproken. Als dwangbeheerder over het Vastgoed is 

de Duitse advocaat mr. H. Schorisch (kantoorhoudende te 90411 Neurenberg aan het adres 

Nordostpark 12) benoemd. Ingevolge het uitspreken van het ‘Zwangsverwaltungsverfahren’ is 

de dwangbeheerder onder meer belast met de inning van huurpenningen. 

 

4. DEBITEUREN 

De voornaamste debiteur van de Vennootschap is aandeelhouder Homco 68. Volgens de 

ongeauditeerde conceptjaarrekening over 2010 heeft de Vennootschap een vordering (related 

party receivable) op Homco 68 van EUR 30.759.375,--. Deze geldlening is opgeëist maar 

betaling van de zijde van Homco 68 is uitgebleven. 

 

Tijdens de surseance periode zijn bij beschikking door de Belastingdienst de aanslagen 

vennootschapsbelasting over de jaren 2006 (vermindering EUR 608.632), 2007 (vermindering 

EUR 251.848) en 2008 (vermindering EUR 313.692) verminderd als gevolg van het 

vastgestelde verlies over het jaar 2009. In verband met deze verminderingen is door de 

Belastingdienst een bedrag van EUR 668.185,= uitbetaald. De curator heeft evenwel 

vastgesteld dat de Belastingdienst genoemd bedrag op dan wel na datum faillissement heeft 
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overgemaakt op een bankrekening ten name van HII (zie hoofdstuk 1.1.). Gelet op de voorheen 

bestaande vennootschapsrechtelijke structuur en de omstandigheid dat de Vennootschap zelf 

niet over een bankrekening in Nederland beschikte is in het verleden de instructie verleend aan 

de Belastingdienst eventuele restituties op vorenbedoelde bankrekening over te maken. Naar 

het zich laat aanzien is deze instructie niet herroepen, althans niet door de Belastingdienst 

verwerkt. 

 

Nadat de curator van deze omstandigheden had kennisgenomen heeft de curator mede onder 

verwijzing naar het bepaalde in artikel 240/52 Fw het standpunt ingenomen dat geen sprake is 

van een bevrijdende betaling aan de boedel en heeft aangedrongen op betaling aan de boedel. 

Naar aanleiding van de berichten van de curator is de Belastingdienst jegens HII overgegaan tot 

terugvordering van de aan HII gedane (onverschuldigde) betalingen. Op 28 december 2011 

werd door de Belastingdienst het bedrag ad EUR 668.185,= alsnog bijgeschreven op de 

faillissementsrekening. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

Het Vastgoed is gefinancierd met een in december 2005 door Credit Suisse verstrekte lening 

van in hoofdsom EUR 110.000.000,--. In 2006 en 2007 is deze lening in twee delen (van ca. 

EUR 95.000.000,-- en ca. EUR 15.000.000,--) verkocht aan respectievelijk Titan and ESO. 

 

Blijkens de leningsovereenkomst zijn de volgende zekerheden verstrekt door de Vennootschap: 

 

1. een Account Pledge Agreement (Duits recht)  

2. Agreements on the Security Purpose of Mortgages (Duits recht)  

3. Assignment Agreement of Insurance Claims (Duits recht)  

4. Certificates of Mortgage (Duits recht) 

5. Deeds of Mortgage (Duits recht) 

6. Global Assignment Agreement (Duits recht) – 22 december 2005 

 

Daarnaast heeft Homco 68 de volgende derdenzekerheden verstrekt: 

 

7. een door Homco 68 verstrekte Share Pledge (Nederlands recht) – 6 januari 2006 

8. een door Homco 68 aangegane Pledge Receivables Agreement (Security Agent – 

Homco Realty Fund 68 LP) (Nederlands recht).  
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

De feitelijke activiteiten van de Vennootschap zijn uiterst beperkt. Uitsluitend een zeer beperkt 

gedeelte van het Vastgoed wordt thans feitelijk verhuurd. 

De instandhoudings- c.q. beredderingskosten (onderhoud, brandbeveiliging, energiekosten, 

verzekering, etc.) van het Vastgoed bedragen ca. EUR 200.000,-- op maandbasis. Deze kosten 

zijn tot op heden gefinancierd door de hypotheekhouders. 

 

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. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  
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8.1 Boedelvorderingen 

Salaris bewindvoerder & kosten: P.M. 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

Er is nog niet gebleken van vorderingen van de fiscus. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

Niet van toepassing. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Onbekend. 

 

8.5 Concurrente crediteuren 

Volgens de administratie is sprake van 22 concurrente crediteuren met een openstaande 

vordering. De curator zal de bekende crediteuren schriftelijk benaderen en in kennis stellen van 

het faillissement. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Volgens de administratie bedraagt het saldo aan openstaande concurrente crediteuren in totaal 

ca. EUR 1.600.000,--. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkelingen van de te onderscheiden faillissementen bestaat in dit stadium 

nog geen duidelijkheid. 

 

9. PROCEDURES 

Niet van toepassing: er is niet gebleken van (lopende) procedures. 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Met de beheers- en vereffeningshandelingen zal de nodige tijd gemoeid zijn. Over de termijn 

van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 
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10.2 Plan van aanpak 

In gezamenlijk overleg met de hypotheekhouders zal getracht worden tot een zo spoedig 

mogelijke verkoop van het Vastgoed te komen. Gelet op de omvang van het complex zal 

evenwel rekening gehouden moeten worden met een tijdspad van tussen de acht en twaalf 

maanden, mede omdat met een door een kandidaat koper uit te voeren (technisch) onderzoek 

de nodige tijd gemoeid zal zijn. 

 

Daarnaast zal nader onderzocht worden in hoeverre de bestaande vordering van meer dan 30 

miljoen euro op Homco 68 geïnd kan worden. Het bestuur van de Vennootschap heeft in dat 

verband tezamen met de curator (voorheen bewindvoerder) onderzoek gedaan naar de inhoud 

en achtergronden van enkele rechtshandelingen die op het niveau Homco 68 en HII hebben 

plaatsgehad. Niet uitgesloten is dat deze rechtshandelingen de verhaalspositie van de 

Vennootschap jegens Homco 68 hebben aangetast en dat aldus deze rechtshandelingen 

nadelig zijn geweest voor de Vennootschap. De voorlopige bevindingen van voormeld 

onderzoek zijn aan de diverse betrokken partijen en adviseurs voorgelegd. Een inhoudelijke 

reactie is uitgebleven. De komende verslagperiode zal hieraan nadere aandacht worden 

gegeven. Van de zijde van Homco 68 is geen gevolg gegeven aan het betalingsverzoek zodat 

niet aannemelijk is dat Homco 68 vrijwillig voor betaling van de openstaande vordering zal zorg 

dragen. 

 

De administratie van de Vennootschap zal worden onderzocht en daarnaast zal nader 

onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. De 

crediteurenposities zullen zo veel als mogelijk worden geïnventariseerd en gedocumenteerd. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 3 

januari 2012. 

 

 

 

T. Steffens,  

curator 


