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AMEV Nederland BV
t.a.v. de heer P.B.G-van Harten

Postbus 2072
35OO HB UTRECHT

Eindhoven, 25 februari 2005

Betreft: aanspratrrehjkheidsstelling AILev irrzake dossier Hestia/PSL Fir'dhoven

Geachte heer Van Harlen,

Middels onze azngetekende brief varr 28 d.ecemb er 7004hebben wij op zeeÍ correcte wijze

oL* g.ot- bezorgdheid uitgesproken ovcr de continuïteit van ons bedrijf en de goede naam

van Amev. Wij verzochteriom een onderhoud met u te mogen hebben' teneittde deze kwestie

te bosprcken-

Helaas Ínoeten rvij constateren dat u tot op heden niet de. Ínoeite heeft genomen onr enige

reactie te geven. Dit spijt Qns zeer, met name omdxt uw belang hetzelfde is als het onze'

onzebezorgdheidblijktniettenorrrechtegerr'eesttezijn.

Maandag t4 februari jongstlederr heeft de d'irectie van de Hestia Group' de heer M'van den

Berg, het volta[ige pËrrá""t in het bijzijn van-voonnalig directeur van PSL Financiële

aJrTíurgo.p, ae Éeà J.Lindhout, ganfo.meerd over het op handen- ?td" faillissemant'

De heer Van den Berg heeft itieibï uiftoerig uiteengezet welke rol de heer R' Beu:ner va'

Arnev hierin speelt. Dat hierbij werkg.legenieid uofor*t gaat deert hem blijkbaar geenszins'

Onderstaand goven wij enkeie van onze bevindingen weeÍ'

Pensioenen
Namens Amev was uw r,verknemer <Je heeÍ J'Eichner óp ons kantoor gedetacheerd' waarbij hij

als directeur dagelijks de vestiging bestuurde'

Naar nu blijkt zllnÁ"pensioenprài", voor de medewerk(st)ers van kantoor.Eindhoven

(voonnalig PSL) gedurende een periocle vaÍI meer danljaren niet voldaan- Het gaai hierbíj

om een totaalbedrag van circa € 500'000,--'

De heer Eichner helft met Aegon hierover onderhandelingen gevoerd betreffende deze

pansioenpremies. Daarbij treeft tri; aan Aegon u*gtg*t'* dat "het wel door Amev geregeld

zal worden".



Wij beschikken. over sfiiklien waaruit biijkt dat de heer Eichneï zeer nalatig

is gewcest en niet heeft gereageerd op diverse verzoeken van Aegol om tot

eei oplossing te komen.-ootí* de heer Eichner aI geruime tijd op de hoogte van het feit dat

er geen dekking meer was!

AIs gevolg van dit nalatig handelen zijn wij als personeei momenteel dus niet verzekerd voor

oua áaonr sp eusi oen, nab estaandenpensi o en en arb eidsonges chiLthei d ! ! !

Wij, zowel gezamenlijk als iedcr van ons afzonderlijk, stellen hierbij Arnev volledig

a"nspraketi;f voor aÍe nadelige gevolgen welke voortvloeien uit bet bovengenoemde.

Graag vemsmen wij per omgtande vaÍt u, op welke wijze u dit urgente probleern denl-t op te

lossen?

Wij als medewerk(st)ers van Hestia PSL Eindhoven hebben de heer J.Lindhout vandaag

verzocht deze krvestie al telefonisch te bespreken met de heer J.Adriaailse'

Schade portefeuille,
De schaàeportefeuille, wclke aan Amev is verpald, wordt volgens de heer M.van den Berg in

beheer g*g".r"r bij een intnrlediair dar totaal niet in schadeverzekeringen bemiddelt De prijs

welke hiervoor wordt betaalct 1i5 aanzienlijk tager als hetgeen voormalig directeur de heeÏ

Lindhout biedt.
Onctanks dat, blijft de heer Beumer het bod van de heer Lindhout afivijzen. Wij wager ons af

welke belangen à. heer Beumer er bij heeft om de portefeuille niet aan de heer Líndhout te

guÍlnen.
N*r orr"" rnerung is de heer Linclhout de enige partij welke voor continuïleit kar zorgen cn

het volle veÊoulen geniet van zolel medewerkers a1s cliënten. Het is voor ons dan ook

onbe grijp el ij k d at hi eraan rvordt voor-b ij gegaan -

Medewerkers Amev
Ook eigen medewcrkers van Amev komen door toedoen van de heer Beumer nict

ong.s"Íonden uit de strijcl. Hierbij nroet u denlien aan de heer J.Eichner (rnedewerker Amev,

vestigingsdirecteur PSL, ondememef ......?) en de heff lt{r. J.Adriaanse.

Beide heren zijn door de heer Beumer zrua:rÍ onder druk gezet. De heer Eichner is momenteel

mede als gevolg hiervan thuis.

Het feii dat Amev enige dagen geleden dc heerVan den Berg heeft verzocht om Arnev

decharge te verlenen voor het gcvoerde belcid van de heer Eichner bij PSL, heeft ons zeer aan

het denken gezet!



u 21t begrijpen dat wij ee,n oplossing verwachten vooÏ de problemen

welke doór med"weten en rnedewerking van Arrrev zijn gecreëerd.

hrdien wij uiterlijk dinsdag 01 maart 2005 niets vaÍr u hebben vefnQlnen nsmen wij aan dat u

deze kwestie wederom niet serieus neenrt en 211en wij verdere publicitaire en juridische

stappen ondememen.

Urv reactic zien wij Per omgaande tegemoet

Metwiendetijke groeq

Medewcrk(st)crs Kantoor PSL Eindhoveu

(-
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Geachrc dameg eí heren,

Wij hebben uw brief ván 25 febmari jl- in goede orde ontrrangeu en kannis gËnorncn

var de inhoud eFran-
.Wij 

herkcËhcÍl orul niet ia dir schrijvut

Gtrziu ds vcrarÉwoordelijkheden bebbcÍl wij dc brief intcgr*ul doorgeshrurd ncar dc

bestuurderrnn de Hestia Ctrocp, de hesr M. rran den Bcrg, mcr het Yezoek cdt e!
andcr in behandcling tÈ Êfinsíl-
ll/ij gaau ervan uit dat de be*urderhiff op gÈpsste wijzc qp al rcagcrcn.
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Unknown

Van: Marcel van den Berg [m.berg@hestiagroup.com]
Verzonden: dinsdag 12 oktober 200413:25

jprincen@plp.nl

André Martens, andremart@zonnet. nl

Onderwerp: pandrechten stichting amsterdam thuiszorg

Beste Jeroen,

lk sprak zojuist met Jan Adriaanse, de inmiddels zieke fiscalist van Beumer, over de pandrechten op AT. Hij
bevestigde mij nogmaals dat er wel degelijk overeenstemming met ASAM[Knoop en Beumer] was over het
vrijgeven van die pandrechten. Sterker nog die gesprekken hebben o.a. plaatsgevonden in het bijzijn van
mevrouw Derks, op haar kamer. Jan is bereid om in een getuigen verhoor verslag hiervan te doen of mogelijk
voor kortgeding een verklaring af te leggen. Dit laatste ligt iets moeilijker gezien de overspannen situatie met
zijn werkgever Beumer. Ook mag jij hem bellen op zijn privé-nummer, dat je uiteraard uit de telefoongids hebt
gehaald[O33-494 87 87]. Mogelijk kan dit nog als middelworden gebruikt om die pandrechten vrijte geven
zodat uiteindelijk de beslagen van de aandelen kunnen. Op die manier praat het ook makkelijker met andere
financiers.

Met vriendelijke groet,

Hestia Group

Marcel H. van den Berg
Directie voorzitter

Utrechtseweg 29
Postbus 640
1200 AP Hilversum

T:035 625784A
F: 035 625 78 50
E: M. Berg@Hestiagrouo.com

www.HestiaGroup.com

Dit e-mailbericht is alleen beslemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niel
toegestaan. lndien u niet de geadresseerde(n) benl wordt u vezochtde vezender hiervan
op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de electronische vezending

kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worèn onileend

This e-mail message is intended to be exclusively Íor tlre addressee. lf you are not tre intended
recipient you are kindly requested notto make any usewhatsoever ofthe contentsand to

notify the sender immediafy,.i:Jï::ï'ir:r,l'"ïï1.'*sage. No rishts can be

g
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Van: Van de berg [m.berg62@chello.nl]
Verzonden: zaterdag 30 oktober 2004 11.53

Aan; andremart@zonnei. nl

e e : Marcel van den Berg

í.)ndanrrarn" heciia fir.l rn

Urgentie: Hoog

Beste Andre,

tt- L^^.^ J^r:^ -^- -^^l^.-^t---r:^iK nfrfrn fi:I iÊ ÊÊ- íl-ÊílÊ \l=f =-IiF Ën ilprirtrê TËri i-fArq nénÍ nAha.i t'h?ic t^ rrraai hairhon ar íiiÀan- i^,,,,,"' .'--r 'uu èwqi- jv vvcsi iiuuijËi i Ëi (ijuijíib juuví
vakantie gesprekken, zowel face to face al telefonisch, tussen asam en hestia plaatsgevonden. De
standpunten zijn daarin nog immer hetzelfde. Toch wordt er wel heel constructief nagedacht over een
oplossing en moet ik ook onderkennen dat wij een aantal zaken absoluut verkeerd hebben ingeschat.
Aankomende week wordt er een definitief standpunt ingenomen ten aanzien van Hestia, maai pas nadat aan
een aantal voorwaarden ís voldaan. Zo niet, dan toch faillissement met alle gevolgen vandien.

De standpunten:

-Allereerst moeten wij alle banden met elkaar verbreken, dat wil zeggen aangaande Hestia. Vanaf 1

november a.s. zaljij fysiek niet meer aanwezig zijn bij Hestia, in Hilversum en Eindhoven. lk heb openheid
van zaken moeten geven met betrekking totonze overeenkomsten. Worden deze door jou aangevochten
dan verkiest asam alsnog faillissement.

-Eindhoven wordt verkochi. Deze aankomende week wordt een partij getntroduceerd, ik weet nog niet
welke, die alle posÍties[obligo's en crediteuren] overneemt en veel geld wil en kan betalen voor oÀs kantoor in
Eindhoven. Deze opbrengst vloeit in Hestia Group als werkkapitaal. lndien jijje beroept op de overeenkomst
en dan met name op de verdeling van die opbrengst, dan verkiest asam alsnog faillissement. De
schadeportefeuille blijft in beheer bij Clamber en het volmachtbedrijf blijft als zodanig behouden. De CWI
procedure voor deze mensen heb ik derhalve gestaakt. Jan Eichnerzal een belangrijke rol gaan spelen in de
ordentelijke overdracht van Hestia Eindhoven en blijft ook daarna betrokken bij de organisatie.

-Vervolgens gaat Hestia in een kleinere setting verder in Hiversum met als gevolg het vertrek van Michiel van
Lagen, Tom van der Waard en mogelijk Harm Ram. Paul van Doorn wordt meeverkocht. Hestia zal zich
waarschijnlijk meer als servicebedrijf voor andere intermediairbedrijven[volmachten] gaan manifesteren. Wat
mij rol gaat worden is nog niet bekend, maar dat die gaat veranderen is wel duidelijk.

-Dan hebben wij nog de financièle afhandeling. De bovenmatigheid is vastgesteld op een slordige 3OOk euro
per persoon. Deze moet terug als liquiditeit in de organisatie. lk heb deze posiiie inmiddels erkend, alleen de
praktische invulling daarvan is nog niet gedaan. lndien een van ons beiden niet wil betalen, dan verkiest asam
alsnog faillissement. Rob Beumer is zeer vastberaden deze posities te vereffenen. Mijn idee zou zijn de ATp
fee's terug te storten en het overige in een regeling te stoppen. lk kan bijvoorbeeld mijn hypotheek verhogen
en met jou kan en mag ik commerciële afspraken maken. Die afspraken zouden wij kunnón koppelen aaÀ een
regeling, die jij overigens dan wel moet erkennen. Misschien kunnen we over de opbrengsten Serry en ALp
iets afspreken, waardoor er geld terug loopt. Uiteraard zullen de bestaande management- en
winstdelingsovereenkomsten tussen jou en mij moeten worden beëindigd zonder dat daar nog financiële
consequenties aan zijn verbonden. Pas daarna kunnen we ookafspraken maken overde huu-rovereenkomst.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan financiert asam verder en is Hesiia Group behouden Mijn
commitment heb ik gegeven en ik ga voor het behoud van Hestia Group.

Rob Beumer heeft mij laten zien wat de gevolgen zullen zijn indien het bovenstaande niet wordt uitgevoercl
Neem alsjeblieft van mij aan dat het serieus is De leningen worden opgeëist, een faillissement volgt en
vervolgens komt hij achter de bestuurder/ aandeelhouder aan, ik dus, met onbehoorlijk bestuur en
mismanagement De dagvaardingen in prive heb ik gezien en hei communice naar personeel en pers idem
Zakelijk en prive ga ik helemaal naar de kloten. lk heb immers als bestuurder ingestemd met onze
vergoedtngen. Vervolgens leggen ze overal beslag bijjou en bij mij, en spelen ze ons voor de rechter uit. De
curator krijgt boedelgeld en wordt van alle gemakken voorzien. Asam wordt tot de hoogste baas bij Fortis
ondersteund, ook dat is mij duidelijk gemaakt Ik weet dat jijvan mening bent dai dit aangetognd rnoet
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worden, maar na wat ik heb meegemaakt het afgelopen jaarvan plan deze striid van jaren i;-nË;;"ren Daarnar.i ounll -wat ik heb gezien bry asam ben ik zeker nietvoeren, want dat doet géen ,u.r,i,un,Ë:g:_l;Ë; 
"ï;:,i"ï:frïËi:3:#"ïfJJ:Í"J:f:,::l 

,siïï":",,Deiia Llovd is contact àn oo* r,ài';,lii..à;"nt 
""; I &l :;"ïioaarnrl u"n .i"ÀjJr,or"n op de morenBeste Andre' ik weet inmiddels een klein.b-eelp 

lpu iil 
jn erkaar zit en ik weet hoe je hierover denkt, maar ik{Jlt"ï:',:'llïl;ii ., Ilgít*:f;iliïïifl:Í#[t,X. ," *.,.,,un-uï 

""[,"1",,r aan mi1, mryn sezin
f Ïir::y#Í?i *Lï"'l'::1;*;;;j;'u,,, "n;" á,"'oió5,,^Ë!r,3t i,ii,,'Ë )"lil,losoruut redden A,rs d jrr.i,i,,.,?,ïp"il; :;iifií+::4ilË;;iJ 'rï:ï:8,il."rï":911,#'o;;i;;;;"iee,r seen oijn en wiigesprek met Henk qehad. r" oËi""["rsizat Hestia niet meer Lc-Ym,ogen wr1 nog afmakenln it'nËo á"n'!o"okan dit wel doen 'r r vv LveAUrrr>r' z'rr F estra niet meer betrokkên .UÉ in Ë"ló"r,lt" pio;".iàï iZ"rr,,
lk zou voor willen t*".'1":1:1lljry terug ben-t en deze mail oerezll hebt met erkaar in coniact te
tr-*'c.{en. l"4ogeiijk zcrn,ragmid'dag-án anáe,.s nraana{ ;; ;ó;;; op kantoor_ in Hitversum.
Vriendelijk groet,

Marcel


