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VIERDE 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 : 13/11/669 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. N.A.J. Purcell 
Activiteiten onderneming : beleggingsinstelling in vaste activa 
Personeel gemiddeld aantal : nihil 
 
Datum verslag : 11 maart 2013 
Verslagperiode : 22 oktober 2012 – 6 maart 2013 
 
Bestede uren in surseanceperiode : 138,2 uren 
Bestede uren in verslagperiode : 94,3 uren 
Bestede uren faillissement totaal : 418,9 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 585,559,53 
 

 

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. 270.000 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 kantoor- en winkelruimte. 

 

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 zeer substantieel 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 beperkt aantal m² (inmiddels 25.000m² op een totaal van 

circa 270.000m²) van het Vastgoed is verhuurd. De huurpenningen staan evenwel onder 

controle van de Duitse dwangbeheerder (zwangsverwalter) die op verzoek van de 

hypotheekhouder door de Duitse rechter is aangesteld.  

De Duitse dwangbeheerder heeft in oktober 2012 aan het Amtsgericht Nürnberg verslag 

uitgebracht over het door hem gevoerde beheer over de periode 19 september 2011 t/m 18 

september 2012. Daaruit volgt dat een bedrag aan huur van EUR 1.192.829 aan huur werd 
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ontvangen. De huur volstaat echter niet om alle beheerskosten, verzekeringen et cetera  te 

voldoen. De hypotheekhouder heeft om die reden over genoemde periode een voorschot ten 

behoeve van de beheerskosten voldaan van EUR 918.000. 

 

De Vennootschap huurt zelf geen registergoederen. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Zie het eerste openbare verslag. 

 

2. PERSONEEL 

De Vennootschap heeft geen personeel in dienst (gehad). 

 

3. ACTIVA 

Het voornaamste activum van de Vennootschap is 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 en voldoening van de 

instandhoudingskosten van het Vastgoed. 

 

Met de hypotheekhouders is met machtiging van de rechter-commissaris een Memorandum of 

Understanding (‘MoU”) overeengekomen, dat ertoe strekt om te komen tot een zo spoedig 

mogelijke onderhandse verkoop van het Vastgoed. De curator verleent uit hoofde daarvan 

zoveel mogelijk zijn medewerking aan het verkoopproces, hoewel de vertegenwoordigers van 

de hypotheekhouders het voortouw hebben genomen in het inventariseren van potentiële 

kopers en het aangaan van besprekingen met deze partijen. Er werd in het kader van de MoU 

overeenstemming bereikt omtrent een aan de boedel toekomende boedelbijdrage bij een 

onderhandse verkoop van het Vastgoed.  

 

De omvang van het Vastgoedcomplex, de bestuursrechtelijke complicaties die spelen en de 

actuele marktomstandigheden zijn er debet aan dat het verkoopproces moeizaam verloopt. Om 

die reden is ook in overweging genomen om enerzijds de gebouwen en anderzijds het 

aangrenzende parkeerterrein separaat op de markt te brengen. 
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De looptijd van de MoU werd in augustus 2012 verlengd met zes (6) maanden.  

 

Medio 2012 heeft zich een serieuze potentiële koper gemeld waarmee een LOI is aangegaan. 

De potentiële koper is aangevangen met een (boeken)onderzoek (‘due diligence’-onderzoek) 

ten aanzien van het Vastgoed. Dit (boeken)onderzoek is vooralsnog niet afgerond omdat de 

potentiële koper vreest dat fiscale risico’s bestaan met betrekking tot door de Duitse fiscus terug 

te vorderen omzetbelasting. De curator stelt hem ter beschikking staande relevante 

administratie en gegevens zoveel als mogelijk ter beschikking en assisteert ook overigens bij 

oplossen van deze (met name) fiscale problematiek. 

 

Parallel aan het boekenonderzoek zijn de hypotheekhouders en de potentiële koper in 

onderhandeling getreden over de voorwaarden en condities van de voorgenomen verkoop.  

Een eerste concept van de koopovereenkomst werd eind 2012 ook aan de curator voorgelegd 

en daarover heeft een uitvoerige bespreking in Frankfurt plaatsgehad. De (advocaten van de) 

hypotheekhouders en de potentiële kopers hebben mede naar aanleiding daarvan de 

onderhandelingen over de inhoud van de koopovereenkomst voortgezet. Gelet op het verloop 

van de onderhandelingen wordt er inmiddels rekening mee gehouden dat binnen afzienbare 

termijn algehele en finale overeenstemming kan worden bereikt. 

 

4. DEBITEUREN 

 De voornaamste debiteur van de Vennootschap is aandeelhouder Homco 68, althans haar 

voormalige moeder HII. Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekening over 2010 heeft de 

Vennootschap een vordering (related party receivable) op Homco 68 van EUR 30.759.375,--. 

Deze vordering is opgeëist maar betaling van de zijde van Homco 68 is uitgebleven. In 

december 2010 is een overeenkomst opgesteld tussen de Vennootschap en Homco 68 waarin 

de vordering (met terugwerkende kracht) is gekwalificeerd als geldlening met een opeisbaarheid 

in 2019. De curator onderzoekt de achtergronden en rechtsgeldigheid van deze overeenkomst. 

Voornoemde vordering is namelijk terug te voeren op een betaling op 13 januari 2006, waarbij 

sprake is geweest van een rechtstreekse telefonische overboeking van EUR 20.000.000 door 

de Vennootschap aan HII (destijds ‘limited partner’ van Homco 68). Onduidelijk is derhalve 

voorshands dat en waarom de vordering is verwerkt als een vordering op Homco 68. 

Voorshands valt niet uit te sluiten dat de vordering altijd en tot op heden een vordering op HII is 

geweest, en niet een vordering op Homco 68.  
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De vordering is daarom tevens bij de gerechtelijk bewindvoerder (‘monitor’) van HII in Canada 

ingediend. De curator begrijpt dat Homco 68 de vordering eveneens bij de monitor heeft 

ingediend. 

 

Op 5 februari 2013 heeft de gerechtelijk bewindvoerder van HII zijn ‘nineteenth report to the 

court submitted by Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. in its capacity as monitor’ 

gepubliceerd. Hieruit blijkt niet dat voornoemde door de curator ingediende vordering is of zal 

worden erkend. De curator heeft de monitor herhaaldelijk verzocht hem te informeren omtrent 

de status van de vordering. Vooralsnog heeft de curator echter niets vernomen van de monitor. 

 

Voor de achtergronden van het thans aanwezige saldo op de faillissementsrekening wordt 

verwezen naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

Gebleken is dat op een bankrekening ten name van de vennootschap bij Commerzbank een 

creditsaldo werd aangehouden. Titan en ESO (zie hierna onder hoofdstuk 5) hebben uit hoofde 

van de ‘account pledge agreement’ aanspraak gemaakt op dit saldo. Op basis van advies van 

een Duitse advocaat is gebleken dat Titan en ESO inderdaad een rechtmatige aanspraak op dit 

saldo hebben. 

 

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 
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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).  

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

De feitelijke activiteiten van de Vennootschap zijn beperkt en bestaan uitsluitend uit de verhuur 

van het Vastgoed. Deze activiteiten worden onder verantwoordelijkheid van de Duitse 

dwangbeheerder uitgeoefend. 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. De curator beschikt nog altijd niet over de volledige administratie van Valbonne 

hoewel opnieuw aanvullend bescheiden aan de curator zijn overhandigd. Het bestuur van 

Valbonne heeft aangegeven inmiddels ook over een belangrijk deel van de digitale administratie 

te beschikken. Kennelijk maakt van de digitale kopie tevens deel uit administraties die 

betrekking hebben op andere vennootschappen dan Valbonne.  

Aan afgifte van de digitale administratie wordt om die reden de voorwaarde verbonden dat de 

curator zich op voorhand verbindt tot geheimhouding van al die bescheiden die geen betrekking 

hebben op Valbonne. De curator is daartoe bereid indien en voor zover hij niet op enige wijze 

wordt beperkt in het gebruik van administratieve bescheiden die relevant zijn in het kader van 

de behandeling van het faillissement van Valbonne. Het bestuur heeft geweigerd inzage te 

verstrekken in correspondentie met (voormalige) rechtskundige adviseurs omdat de curator in 

de visie van het bestuur geen aanspraak op heeft. De curator deelt deze visie niet en in elk 

geval niet voor zover het betreft correspondentie en documentatie aan de hand waarvan 

rechten en verplichtingen van Valbonne kunnen worden vastgesteld. Het hier onder meer om de 

totstandkoming van de (vermeende) geldlening tussen Valbonne en Homco 68.  

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

2009: 3 maart 2011 (derhalve niet tijdig) 

2008: 8 december 2009 

2007: niet gedeponeerd 

2006: 22 december 2008 (derhalve niet tijdig) 
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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.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

EUR 733.153,80 (Stadt Nürnberg: voorlopig erkend, de aard en achtergronden van de 

vorderingen zijn in onderzoek).  

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

EUR 252.275,--. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

Niet van toepassing. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld. 
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8.5 Concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben zich 8 concurrente crediteuren gemeld.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

EUR 759.459,95 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkeling van dit faillissement 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 nog de nodige tijd gemoeid zijn. Over de 

termijn van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 

 

10.2 Plan van aanpak 

In gezamenlijk overleg met de hypotheekhouders zal getracht worden de verkoop van het 

Vastgoed te realiseren.  

 

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

EUR 30 miljoen op Homco 68, althans HII geïnd kan worden. De curator zal verder nader 

onderzoek doen naar de inhoud en achtergronden van enkele rechtshandelingen die op het 

niveau Homco 68 en HII hebben plaatsgehad. Niet uitgesloten wordt dat deze 

rechtshandelingen de verhaalspositie van de Vennootschap jegens Homco 68 en/of HII hebben 

aangetast en dat aldus deze rechtshandelingen nadelig zijn geweest voor de Vennootschap.  

 

De administratie van de Vennootschap zal nader worden onderzocht. De crediteurenposities 

zullen zoveel als mogelijk worden geïnventariseerd en gedocumenteerd. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 
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Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam 

11 maart 2013. 

 

 

 

T. Steffens,  

curator 


