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VERWEERSCHRIFT TEGEN HET VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN EEN
VOORLOPIG GETUIGENVERIIOOR EX ARTIKEL 186 RV

Rechtbank te Utrecht

Tot u wendt zich ASR NEDERLAND N.V., hierna te noemen: "ASR", te dezer

zake

domicilie kiezende ten kantore van advocaat mr. L.J. Böhmer aan het adres Newtonlaan 203.
(3584 BH) te Utrecht.
ASR verweert zich tegen het verzoek d.d. 3 november 2011 van BAKER TILLY BERK
N.V. en PSL CAPELLE 8.V., hiema gezamenlijk te noemen: "Berk c.s" met kenmerk
315058/ HA RK Il-464 tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

1

Het verzoek dient te worden afgewezen omdat de verzoekers niet-ontvankelijk zijn.
Subsidiair dient het verzoek de heren Van Ek, Baeten en Eichner te horen als getuigen te

worden afgewezen.

2.

Het verzoek vormt het zoveelste hoofdstuk in een lange vete die heer Jos Lindhout
meent te moeten uitvechten met ASR Nederland. Jos Lindhout

is de voormalige

eigenaar van de vennootschappen die het assurantiebemiddelingsbedrijf exploiteerden

onder de naam PSL en later Hestia. Die vennootschappen zijn in maart 2005 failliet
verklaard. De huidige curator is mr Edens in Amsterdam.

3.

De heer Lindhout heeft zijn aandelen in de vennootschappen die tezamen de PSL/Hestia
groep vormden, in 2004 verkocht. In de periode van 22 tot en met 30 maart 2005 zyn

Hestia en een aantal PSL vennootschappen failliet verklaard, waaronder PSL Holding

8.V., voorheen genaamd J.S. Lindhout Holding B.V. Voormalig bestuurder van deze
vennootschap was de heer J.S. Lindhout. Sinds die tijd voelt hij zich tekort gedaan door
een van de financiers van de PSIÆIestia groep,

ASAM N.V.

C/M/S' Derks Star Busmann

4.

ASAM N.V., hierna: "ASAM" houdt zich bezig met het deelnemen in en financieren
van en het aanbieden aan ondersteunende diensten aan assurantietussenpersonen. Een
van de directeuren van ASAM was de heer Rob Beumer. Hij bekleedde deze functie van
1 februari 2003 tot en met

I juni

2009. ASAM is een dochtervennootschap van ASR

Nederland N.V., hierna "ASR". Een uittreksel van de Kamer van Koophandel van ASR

wordt als productie

5.

I

overgelegd.

ASAM heeft met Lindhout al in 2005 een schikking getroffen, waarbij ASAM met
Lindhout een regeling tegen finale kwijting heeft getroffen. Die regeling is uitdrukkelijk
mede ten behoeve van ASR Nederland setroffen.

6.

Lindhout heeft nadien ten minste 2 voorlopig getuigenverhoren, en ten minste 1 kort
geding tegen ASR Nederland laten entameren over allerlei vermeende onrechtmatige
handelingen van ASR Nederland rondom het faillissement van PSLÆIestia. Het kort
geding is gevoerd door

( het bestuur van) de rechtsvoorgangers van verzoekers.

Die

procedures hebben voor de aanleggers geen concrete resultaten opgeleverd. De curator
van PSL/Hestia heeft nooit enige aanleiding gezien om ASR Nederland aan te spreken,

ondanks vele pogingen van Lindhout om de curator te bewegen tot het nemen van
rechtsmaatregelen tegen onder meer ASR Nederland.

7.

Ook heeft Lindhout geprobeerd via de publiciteit een campagne op te starten tegen ASR
Nederland. Zoheeft hij vele journalisten van kranten, branchebladen en beheerders van
internetsites benaderd met

zijn versie van de

gebeurtenissen voorafgaand aan het

faillissement van de PSLÆIestie groep in 2005, nu meer dan

8.

6

jaren geleden.

Tegelijkertijd heeft Lindhout ASR Nederland gebombardeerd met tientallen emails,
steeds met het aanhoudende en terugkerende verzoek om, ondanks de eerdere regeling
tegen finale

kwijting,

een schikking met hem te treffen. Lindhout zou dan zorgen dat de

dreigende rechtszaken tegen ASR Nederland niet door zouden gaan.
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9.

Destijds trad als accountant van Hestia op de heer Van Gerwen. De heer van Gerwen
was als partner verbonden aan de maatschap Berk accountants. Of Berk Accountants
een vordering heeft ingediend

bij de curator in het faillissement van Hestia. is ASR

Nederland niet bekend.

10.

Deze heer Van Gerwen acteert ook in een van de eerdere getuigenverhoren en in het
eerdere kort geding dat Berk N.V. vruchteloos tegen ASR Nederland heeft gevoerd.

I

l. Nu duikt de heer van
Tilly Berk opdracht

Gerwen weer op. Dit keer heeft

hij beweerdelijk namens Baker

gegeven aan mr J. de Vries om op naam van Baker

Tilly Berk N.V.

het onderhavige verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in te dienen.

12.

De heer van Gerwen is echter niet bevoegd om namens Baker Tilly Berk N.V.

een

advocaat opdracht te geven om een rechtszaak te starten. De volmacht van Van Gerwen

wordt als productie 2 overgelegd. Op het hoofdkantoor van Baker Tilly Berk weet
waarschijnlijk niemand dat Baker Tilly Berk N.V. dit verzoek heeft ingediend.

13.

ASR Nederland bestrijdt dat Baker Tilly Berk rechtgeldig wordt vertegenwoordig in
deze procedure. Bovendien is Baker

Tilly Berk niet-ontvankelijk, ook indien mr De

Vries geacht wordt rechtsgeldig op te treden voor Baker Tilly Berk.

t4. Baker Tilly Berk is opgericht op 5 juli 2007. Niet valt in te zien hoe een in juli
opgerichte vennootschap een vordering kan hebben die

is

2007

gegrond op vermeende

gebeurtenissen die zouden hebben plaats gevonden voor datum van haar oprichting.

15.

De tussenconclusie luidt dan ook dat Baker Tilly Berk niet ontvankelijk is in
verzoek.

haar
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16.

Hetzelfde geldt voor PSL Capelle. De advocaat heeft van PSL Capelle überhaupt geen
opdracht gekregen tot het indienen van dit verzoekschrift. ASR Nederland gelooft niet
dat de advocaat enig contact heeft (gehad) met de bestuurders van PSL Capelle.

t7.

PSL Capelle was op enig moment een onderdeel van de PSL/Hestia groep. PSL Capelle

is opgericht

op

22 augustus 2003. Uit de eerdere rechtszaken die Lindhout heeft laten

aanspannen tegen

ASR Nederland komt een beeld naar voren dat PSL Capelle

een

geschil had met PSL/Hestia. Omvang en inhoud en afloop van het geschil is ASR

is duidelijk of PSI Capelle een vordering heeft
bij de curator in het faillissement van PSLÆIestia en of de curator die

Nederland niet bekend. Evenmin
ingediend

vordering (voorlopig) heeft erkend.

18.

Wel weet ASR Nederland dat de bestuurder van PSL Capelle in eerder genoemd kort
geding tegen ASR Nederland in eerste instantie als eiser naast Berk

N.V.

acteerde. Die

bestuurder heeft toen tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding zijn
vordering op ASR Nederland ingetrokken.

19.

Het is ASR Nederland volstrekt onduidelijk op welke grond verzoekers een vordering
op ASR Nederland zouden kunnen hebben (die niet is verjaard). Evenmin is duidelijk

welke feiten verzoekers nu zouden willen laten vast stellen die kunnen dienen ter
onderbouwing van een vordering tegen ASR Nederland. Tenslotte

is onbegrijpelijk

welke getuige nu over welke gebeurtenis wat zou kunnen verklaren.

Afwiizing van het verzoek tot voorlonig getuiqenverhoor
Verzoekschrift voldoet niet aan de wettelijke vereisten

20.

De Hoge Raad heeft bepaald dat een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor voldoende concreet en terzake bindend moet

zijn.l Ook moet het

verzoekschrift feiten bevatten die zich lenen voor een getuigenverhoor. Hiervan is geen
sprake nu

uit het verzoeksch¡ift niet blijkt welke feiten opheldering vergen,

'HR 6 juni 2008, LJN 8C3354,r.o.2.5.

welke
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bewijzen nodig zijn, wat hiermee kan worden aangetoond en hoe deze bewijzen ertoe
kunnen bijdragen dat ASR aansprakelijk wordt gehouden voor de gestelde schade

Geen vorderingsrecht van Baker Tilly Berk N.V.

21.

Los hiervan heeft Berk N.V. ook geen vorderingsrecht op ASR. Voorzover de gestelde
schade van EUR 91.000 zouzien op de periode voorafgaand aan het faillissement van

Hestia dan geldt dat zij niet gerechtigd is op de vorderingen op ASR. Berk N.V. is
immers pas opgericht op 5 december 2007. Als productie 3 wordt het uittreksel van de
Kamer van Koophandel van Berk overgelegd. Het is voor ASR dan ook onduidelijk hoe

ASR vóór maarf 2005 onrechtmatig kan hebben gehandeld jegens een

naamloze

vennootschap die pas in december 2007 is opgericht.

22.

Overigens blijkt uit het verzoekschrift ook niet jegens wie zij een vordering zou hebben.

Zoals reeds aangegeven

zijn AMEV, ASAM, en ASR allen eigen

zelfstandige

rechtspersonen.ASR kan dus niet onrechtmatig hebben gehandeld jegens Berk N.V.

23.

Zelfs al zou ASR enig verwijt treffen, dan strekt dat verwijt niet tot schending van enige

norm die de belangen van de onopgerichte naamloze vennootschap Baker Tilly Berk
beoogt te beschermen.2

Geen vorderinesrecht PSL Capelle

24.

Berk c.s. halen niet alleen de dochtervennootschappen van ASR en ASR zelf door
elkaar, maar ook die van de PSL vennootschappen.

In het verzoekschrift

geschreven dat PSL uit de volgende vennootschappen bestond:

J.S. Lindhout Holding B.V.;

PSL Groep B.V.;
PSL Reisadviesgroep B.V.
2

Vergelijk artikel6:163 BW

;

staat
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PSL Employees Services;
en PSL Makelaarsgroep B.V.

PSL Capelle vergeet echter aan te geven welke rol PSL Capelle hierin speelt. Het
verzoekschrift stelt dat de PSL vestiging in Capelle aan de IJssel is overgenomen door

PSL Capelle. ASR ziet niet in hoe PSL Capelle schade kan vorderen van ASR
Nederland. PSL Capelle heeft dan ook geen enkel belang

bü het voorlopig

getuigenverhoor. Los van het belang dat ontbreekt geeft PSL Capelle ook niet aan
waarom juist zij schade heeft geleden door het handelen van ASR.

25.

Uit het verzoekschrift blijkt voorts niet jegens wie PSL Capelle een vordering heeft van
EUR 1.000.000. In ieder geval heeft zij

geen

vordering op ASR, nu ASR noch financieel

noch beleidsmatig betrokken was bij het faillissement van PSL/Hestia.

De visexpeditie als

26.

misbruik van procesrecht

Berk c.s. hebben in strijd met artikel 187 lid 3 sub b Rv verzuimd te stellen welke feiten

en of rechten zij willen bewijzen. In het arrest Enka/Du Pont3 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat indien een verzoeker een te zwak of te vaag materieel recht heeft en een

voorlopig getuigenverhoor slechts strekt als een 'fishing expedition' het verzoek moet
worden afgewezen. Dit blükt onder meer uit het feit dat zowel Berk N.V. als PSL
Capelle geen vorderingsrecht hebben jegens ASR. Ook hetgeen hierna zal volgen
bevestigt dat het voorlopig getuigenverhoor van Berk c.s. als een 'fishing expedition'
moet worden gezien zodat het verzoek dient te worden afgewezen.

Misbruik van procesrecht

27.

Zoals eerder aangegeven heeft reeds een kort geding en een voorlopig getuigenverhoor
plaatsgevonden. In het getuigenverhoor hebben zowel getuige Van Gerwen als getuige

Eichner als de voormalige bestuurders van Hestia verklaard over de wijze waarop de
bestuurders in het jaar voorafgaand aanhet faillissement besloten tot betaling van de

' HR 29 maarl

1985, NJ 1986, 242 (Enka/Du Pont)
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schuldeisers. Van Gerwen was destijds accountant van Hestia en was zeer nauw
betrokken bij de financiële gang van zaken. Als getuige is

hij destijds geconfronteerd

geweest met de verklaringen van de bestuurders. Kortom, Van Gerwen kent de gang
van zaken en weet al wat men heeft verklaard. ASR Nederland legt hierbij de processenverbaal van de verklaringen van Eichner, Van Gerwen en de voormalige bestuurders van
Hestia, Van den Berg en Martens, over.als productie 4.

28.

ASR begrijpt niet waarom opnieuw zo veel jaren later een voorlopig getuigenverhoor
moet worden georganiseerd. Er zijn door middel van voornoemde procedures tevergeefs
pogingen gedaan om ASR aansprakelijk te houden. De standpunten van partijen en hun

eventuele bijdrage aan het faillissement van Hestia

zijn tijdens deze procedures

uitvoerig aan bod gekomen, In dat opzicht is er ook niets veranderd in de periode na het
faillissement van Hestia. Daarnaast geldt dat ook de curator van Hestia geen reden heeft
gezien om een vordering

in te stellen jegens AMEV, ASAM en/of ASR. ASR

ziet

daarom niet in w¿tarom dit voorlopig getuigenverhoor zou moeten plaatsvinden, gezien
de

29.

tijd en kosten die hiermee gemoeid

gaan en de procedures die reeds

zijn geweest.

Het misbruik wordt versterkt door het feit dat verzoekers namen van getuigen opgeven

die met de hele gang van zaken niets te maken hebben. Zo noemen verzoekers de
voormalige algemeen directeuren van ASR, Van

Ek en Baetsen met geen ander

voorzienbaar doel om de organisatie van ASR te belasten met het getuigenverhoor, Op
geen enkel punt geven verzoekers aan dat deze personen

bij de gang van zaken zijn

betrokken en wÍurrom deze personen iets als getuige uit eigen wetenschap dienen te
verklaren.

30.

ASR heeft echter wel een vermoeden waarom dit verzoekschrift is ingediend door Berk

c.s. Lindhout, en nu ook Van Gerwen, is de drijvende kracht geweest achter
voornoemde procedures. Zlj hebben door het uitzetten van verschillende lijnen ( kort
geding, voorlopig getuigenverhoor, zoeken van publiciteit) getracht ASR te bewegen tot
een schikking van iets waarvoor ASR Nederland geen

verwijt treft.
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31.

volgende.
Lindhout (als niet betrokken partrj) heeft de advocaat van ASR in oktober 20lI al te
Dat Van Gerwen, PSL en Lindhout samen optrekken blijkt onder meer uit het

kennen gegeven dat een verzoekschrift zou worden ingediend.

I

'

Hij liet in het midden

door wie. Lindhout bekleedt geen functie bij Berk. In een e-mail van 10 oktober 201I

vandeheerLindhoutaanadvocaatmr'Bohmerschriifthii:
l

"Morgen, uiterlijk woensdag as, zal U in het bezit gesteld worden van het verzoel<schrift

i

voor|opiggetuigenverhoorwaarineengrootaantalgetuigenopgeroepengaan
worden".

Uiteindelijk is het verzoekschrift, ruim drie weken later, ingediend op 3 november 20Ii.
:

ASR meent dan ook dat Berk c.s. zich laten leiden door de persoonlijke strijd die
Lindhout reeds enkele jaren voert tegen ASR.

32.

Berk c.s. hebben op grond van het voorgaande geen direct belang bij het voorlopig
getuigenverhoor.
:

33.

Daarnaast geldt dat toewijzing van het verzoek zou leiden tot een getuigenverhoor dat

tenminste drie, maar waarschijnlijk vier of misschien wel

vijf, hele zittingsdagen

in

beslag zal nemen. Daarbij heeft ASR nog geen rekening gehouden met getuigen die zij

zallaten horen.

34.

Gelet op vorenstaande verzoeken zij de rechtbank dan ook om het verzoek af te wijzen
wegens misbruik van bevoegdheid aangezien verzoekers wegens onevenredigheid van

de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot toepassing van
bevoegdheid kunnen worden toegelaten.

de
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35.

Tenslotte kan de afivijzing worden gegrond op het oordeel dat bij de afwijzing van de
belangen het bezwaar van voornoemde personen

bij de huidige stand van

zaken

zwaarwichtig genoeg is.

Inperking van het verzoek tot voorlopig qetuiqenverhoor

36.

Mocht het verzoek worden toegewezen dan meent ASR dat het verzoek moet worden
ingeperkt omdat:

(i)

Eichner niets (meer) kan verklaren dan hij reeds heeft gedaan tijdens het
eerdere getuigenverhoor;

(ii)

de heer Van Ek en de heer Baeten niet betrokken zijn geweest

bij

het

faillissement van Hestia:

Rol vøn Eichner

37.

Eichner heeft in een eerder voorlopig getuigenverhoor reeds uitgebreid heeft verklaard

omtrent zijn functie en werkzaamheden. Daarbij geldt dat Eichner feitelijk

geen

bestuurder van de vennootschap was. Eichner heeft over zijn werkzaamheden en functie
tijdens het getuigenverhoor onder meer als volgt verklaard:

"Ik ben in mei 2003 voor het eerst met

PSI

in aanraking gekomen. Toentertijd was ik in

dienst bij AMEV en in het bijzonder het bedrijfsonderdeel waarvan ASAM een onderdeel
was. Dat onderdeel heette Deelnemingen en Financieringen,

Mij is gevraagd hand en

spandiensten te verrichten in het knder van de overname van PSL door Van den Berg en

Martens."

(...)
"Mijn werkgever

was AMEV Nederland N.V.

Ik ben door Beumer, de verantwoordelijke

man binnen Deelnemingen en Financieringen, en Van den Berg en Martens gevraagd
diensten te verlenen

bij PSL. (...) Voor

deze dienstverlening werden geen kosten in
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rekening gebracht. Aan het personeel ben ik als adviseur en ondersteuner voorgesteld.

Later heb ik titel van kantoordirecteur Eindoven gelcregen."

(...)
"Betalingsbeslissingen binnen PSL werden wisselend genomen. Aan betalingen lagen
overzichten van uitstaande vorderingen, opgesteld door Van den Heuvel en Engels ten

grondslag. Betalingen werden meestal geaccordeerd door Van den Berg, die had in
ieder geval altijd achteraf inzicht in de betalingen."

(...)
"lk

heb

altijd aan Van den Berg en nimmer aan Beumer/AMEV gerapporteerd. lïtel heb

ik incidenteel met Beumer gesproken."

Geen betrokkenheid vøn Van Ek

38.

en Bøeten

Verzoekers stellen niets over de betrokkenheid van Van

ek en Baeten bij

de

beweerdelijke gang van zaken. Verzoekers hebben deze voormalige directeuren met de

haren

bij het verzoek gesleept met geen ander doel dan pressie

uitoefenen op de

organisatie van ASR. Met doel en strekking van een voorlopig getuigenverhoor heeft het
noemen van deze persoenen niets te maken.

39.

Niet gesteld is de rol van Van Ek en van Baeten hebben in de periode voorafgaand aan

het faillissement van de Hestia vennootschappen. Evenmin is uitgelegd
handelingen

zij

welke

rechtens niet hadden mogen verrichten> Onduidelijk is welk feit ten

aanzien van deze personen nader bewezen zou moeten worden.Tot slot ontbreekt ook

maar de geringste aanwijzing op welke wijze deze persoenen als getuige iets zouden
kunnen bijdragen.

40. ASR ziet dan ook niet in waarom deze getuigen gehoord zouden moeten

worden.

10
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REDENEN \ilAAROM:
ASR de rechtbank te Utrecht verzoekt om bij beschikking primair het verzoek van Berk c.s. af
te wijzen en subsidiair het verzoek in te perken, kosten rechtens.

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr. L.J. Böhmer
GMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
NL-3508 AG Utrecht
T 030-21 21 742t2121710
F 030-21 21 152t2121 158
E leonard. bohmer@cms-dsb.com
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VvE Bonifaciuslaan 2 t/m 100 (

,f,

VvE Bonifaciuslaan

1r

I

I

Ç

.Für

United Reforce I B.V.

l0l

I

t/m 199

t/m 99 (o

(l)

tÐ N.V. Polder Jannezand (l)
"qËr

Servicemaatschappij "De H (1)

"cÐ "Het Regentenhuys" Verzek (l)

€Ð
"er$

-
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Maat
tq¡yo B.V. Dordrechtsche Landbo (3)

Utrecht

30067912

B.V. (2)

Utrecht

30095064

6 B.V. (2)

Utrecht

3009s065

Paerel Leven N.V. (2)

Amsterdam

34240021

Ç

Å

Coöperatie SKYDOO U.A.

Amsterdam Zuidoost

5I

],

VvE Lange Nieuwstraat

Utrecht

52986152

Utrecht

3003 l 823

Utrecht

24098195

Utrecht

30040848

Utrecht

30042348

Landbo (1)

Utrecht

30067912

cqh ASR Betalingscentrum B.V. (1)

Utrecht

30075647

-

tqt

% Sycamore 5

nA% Sycamore

tt¡%

<f

509636

rgur93l

-

"qÐå ASR Schadeverzekering N.V (1)

l,*n"Het
-

Regentenhuys" Verzek (2)

"qÐå ASR Nederland Vastgoed Maatsch
Serryice Maatschappii N.V.

-io"ASR
{¡r B.V. Dordrechtsche

-

rÐ

Sycamore 5 B.V.

(l)

Utrecht

30095064

r¡

Sycamore 6 B.V. (1)

Utrecht

30095065

rog% ASR Bank N.V.

Utrecht

301 I 1002

(l)

Utrecht

30t12240

Hardinxveld

24446756

rÐ

ASAM N.V.

Futurum Holding B.V. (1)

Giessendam

l

B.V.

L
),

Ç

þ
*¡
loosÁ

þ

100%
- -qlto0%

^S

17

Veoeherinss Unie B.V.

Hardinxveld

24446852

Giessendam

Futurum Detacheringen

Hardinxveld

244s4t50

Giessendam

Hardinxveld-

PoliService B.V.

Het AssuradeurenHuys B.V.

30137643

Giessendam

(l)

Hardinxveld-

34r68944

Giessendam

Stichting Schadegarant

Maarsbergen

30r14679

ASR Hypotheken B.V.

Utrecht

301 85368
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"€Ð Ditzo B.V. (1)

of9

Zeist

30227226

Utrecht

30227237

Maarsbergen

30271435

Amersfoort

31015040

Amersfoort

31016186

Amersfoort

31019302

Amersfoort

3 I 01

N.V. Amersfoortse Algemen (2)

Amersfoort

3

Ziektekostenverzekeri (2)

Amersfoort

31036740

Amersfoort

31036740

rOO% ASR Aanvullende Ziektekos (2)

Amersfoort

321 10823

tOO% ASR Basis Ziektekostenver (2)

Amersfoort

32110828

{r

ASR Aanvullende Ziektekos (1)

Amersfoort

32r10823

riir

ASR Basis Ziektekostenver (1)

Amersfoort

32r10828

Amsterdam Zuidoost

330 l 0874

Amsterdam

34240021

Amsterdam

33212494

ASR Verzekeringen N.V.

Utrecht

3s000354

tog% ASR Pension Fund Services (2)

Utrecht

2416rr63

tqq% ASR Levensverzekering N.V (2)

Utrecht

30000847

!(r(r% ASR Schadeverzekering N.V (2)

Utrecht

3003 1 823

tOO% ASR Betalingscentrum B.V. (2)

Utrecht

30075647

too% ASAM N.v. (¿)

Utrecht

30t12240

ASR Deelnemingen N.V.

Utrecht

3501 0843

t(r(r%ASR Nederland Beleggingsbeheer

þ

Stichting Glasgarant

Administratiew
"Êr

"qrjt

en Adviesb (1)

N.V. Amersfoortse Algemen

(l)

y*-Amersfoortse Verzekeringen N.V
,oo%

-

,oi;nAdministratie-

-,roO%

*'rf
-

tOOg6 ASR

ASR Ziektekostenverzekeri

t OO% Europeesche

þ

en Adviesb (2)

(l)

Verzekering Maatsc

Paerel Leven N.V. (1)

L r0096
-¿ Paerel Investment Management

5040

1016186

B

-

f¿

tlro%

-

få
too%

https ://server.db.kvk.nyTST-BIN/FP/À4DWS
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I

I

toor, ASR Vastgoed Vermogensbeh

Utrecht

0608383 I

Utrecht

16045299

rrDe H (2)
,OO% Servicemaatschappij

Utrecht

2400638s

too% Futurum Holding B.V. (2)

Hardinxveld

24446756

I

(Ð

tOO% United Reforce

-

I B.V. (2)

Giessendam
tOO% ASR Vastgoed

Ontwikkeling

Utrecht

30042265

Velp Gld

091 88844

N.V.
I

l- *

RiverStone

I

Gebiedsontwikkelin
, è.ASR
too%

6Ð
B.V.

Fokker

Mee

rrij

IF
IF
IF

å

Vastgoed Ontwikkeling Utrecht

r6043342

nSn Vasteoed Mahler

Utrecht

r6043926

Ç

VvE Eindhoven Meerrijk

Utrecht

17283831

þ

VvE Ehv.

Utrecht

1728385r

*

OSPS Beheer

Utrecht

24366484

*

Vleuterweide Centrumplan Gouda

24389522

þ

Ontwikkelingsmaatschappij's-Gravenhage

27172525

too%

^

k/P les m anlA. Fo

Behee

DeM

l

IF

å

t0096

B.V.

O* Monarch Parkeren 'S-GRAVENHAGE

5t2t8364

I B.V.
'S-GRAVENHAGE

þ

å

,oo%

O. Monarch Gebouw I'S-GRAVENHAGE

52072363

51218569

B.V.

å n. Monarch

,oo%

II

Gebouw 'S-GRAVENHAGE

533 l 6606

B.V.

L ^þ Nautisch Centrum

Utrecht

27255073

I

Scheveningen

https ://server.db.kvk.nyTST-BIN/FP/I4DWS 002(ò,?BUTT:H5
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F þ

stichting Topzeilen

L ^f-

Ontwikkelingsmaatschappij's-Gravenhage

27294503

WiUi"- Pronerties B.V.

Utrecht

3005t297

Utrecht

24190842

Utrecht

9

27294082

I

Kalv

å

IOOTo

L ^f, William House XIV
I

B.V.
I

l.J

William House

XVIII

Utrecht

24t92947

House

XLIII

Utrecht

24273691

Utrecht

24280714

Utrecht

242807t9

Utrecht

24292691

å wiui"- House LX

Utrecht

24292697

L þ

Amsterdam

34359606

Utrecht

30062706

Utrecht

30r8242s

Exploitatie

Utrecht

30182426

Beheer

Utrecht

30t82415

Utrecht

30209873

^L

I

B.V.

|

B.V.

,rlãwiiliam

å

Wester IJ-Dock

å

William House

'roo%

Beheer B.V.
I

lIJ

XLVI

I

B.V.

L ^þ

William House LIV

I

B.V.

L

too%

B.V.
Coöperatie

Wisselplein U.A.

tl
I
|
Zuidp

B.V.

l- þ

Campri Vastgoed B.V.

L
|

Vastsoed Participatie
.,oo%
- ^*.ASR

|

-¿-ASR
roo%

I

^L

t-

Ç

L

3o

Vastgoed

Eerste Tocht

301 8995

I

Schal
Nieuwegein

https ://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FP/MDWS 002@?BUTT:H5
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Lå
Ontwikkelingscombinatie AmFor

Scha

Ede

Ede B

| roo%
--*.ASR

Vastgoed Participatie

Utrecht

301 89952

| ,åASR

Vastgoed Participatie

Utrecht

301 90 l 07

| ,rtASR

vastsoed Exploitatie

Utrecht

30190108

Grondbank

Nieuwegein

0907333s

Utrecht

30202286

--f ASR Vastgoed Participatie
too%

Utrecht

30205432

Exptoitatie

Utrecht

30205433

Nieuwesein

30205734

I

L t

Ç^L Jasonpark OmFor

B.V.

q.

Gnep

|

Gneph

I

-å.ASR
too%

Vastgoed

Lþ

30209332

Wink

Wink

Bode

ASR Vastgoed Onhvikkeling Utrecht

F

- -q|'too%

F

- ^*-ASR
too%

F

,oo%
'*.ASR

30211370

Vastgoed Participatie

Utrecht

30214849

Vastgoed Exploitatie

Utrecht

30214853

Utrecht

30219485

Utrecht

30217678

Nieuwegern

30220071

î
--41- ASR Vastgoed
too%

Exploitatie

Opsta

;,

<f

Wonen op

Enka

Beheer B.V.

Opst

a

,"ìãasR

vastsoed Participatie utrecht

https ://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FP/MDV/S

002@]BUTT:H5 3 08223 00000
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| roo%
- ¿-ASR

I

Schoo

Vastgoed

Exploitatie

þ

of9

Utrecht

30219079

IJsselstein Ut

s 1303639

Ontwikkelingscombinatie Thiend
Vastsoed

Participatie Utrecht

302 I 9080

F

,å,ASRVastgoed
too%

Participatie Utrecht

30227076

F

- ^*.ASR
roo%

| ,åASR

Scho

Haar

Haarl

Vastgoed Exploitatie

Utrecht

30227077

Utrecht

30227632

)

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

30239193

-û,

Leidsche Rijn Centrumplan Utrecht

30249329

Lþ

Ontwikkelingscombinatie Haarle

t
I

Berg
I

l.J

I

B.V.

B.V.

Anthony

Anthony

(\

f,

Woodnecker

Investments

Utrecht

33r57960

F

g

"åÌ

VvEEindhoven-Meerrijk- Utrecht

51245426

F

{-ft

VvEEindhoven-Meerrijk- Utrecht

51245647

VvE Eindhoven-Meerrijk- Utrecht

51246163

VvE Eindhoven-Meerrijk- Utrecht

5t246341

),
Ç

VvEEindhoven-Meerrijk- Utrecht

51247453

ÇÅ

VvE Meerplein 70 tlm 134 te Utrecht

52176290

VvE woningen Meerplein 74 Utrecht

52177068

VvE stall.garage Meerpln 70 Utrecht

52177483

F

too%

I

l),
t{
I

AIbert
I

f- ;,
.J

I

Anthony

Albert

Ei

F

F
I

f- ;,
.J

tml

I

L å
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i

tm

-

lOO% Ditzo B.V.

(2)

tO¡% SOS International

30221226

Zeist
Amsterdam

tqo% Het AssuradeurenHuys B.V.

Amsterdam

Zuidoost 33171493
,

(2) Hardinxveld-

34168944

Giessendam

Alle niveaus worden getoond. Door een inschrijving aante klikken kunt u meer
informati e over betreffende i nschrij ving inzien.

tao%

Bestuurder

Enie aandeelhouder

l

"q¡
Aansprakelijkheid

Bron: Concemrelaties Internet (uit het handelsregister van de kamers van koophandel)

https://server.db.kvk.nVTST-BIN/FP/N4DWS002@,?BUTT=H530822300000 26-ll-2011
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tB Aanvullìng

il

Ð

OP AN OERE I{AI{ DETSREG ISTERTORMULIEREII

Uu¡o¡r dlt lomulln?

l,r¡tr¡?

Dh

qropulU!,þ¡¡lof bde

b¡m¡[eæn onoldænde n¡lmte

f¡nrr van K¡oghãrdd rb u m¡
m¡arhælt Bl@dortr
hrt ilrwlhn va dt funrder.

htndlcr çürulla u w¡ntrær
dt kËdttû'intl dclÞldnF¡
bícdat om de

¡anr¡d! Ft€rrrs

opÞtrlren,
Als

knt d[ br¡r¡l¡er In mecrden
l'hrllcs gcùnitm, o-r.:

hel Inïdhn,

U

-

uernçr¡b:ftxn¡ahbt

fout!

root de ogge¡tvð ber'lcSû
lglen øn rnrürn of mdcn¡

dü

¡ntwd

kunt u

¡ocdca{wocdø

ftrr

hicrb'i

há

dmrlnbn ¡rr het

bþrtar

ld w hañlaûg.

- nudabcldrdirltqnncer

lunn
Itt

øiø¡f¡cht¡üikc totnaût

De

'

.

t.¡

¡.¡

Voor

oprrgawn ondancmhçet
rn¡mee

u Hi¡orbedd¡¡krn
dr.¡g hd
ùi tot rdcr ¡'lti doãl.

:

nunmcr

?.¿r

h

ts

f

opgcgovcn?

Berk N.V.

Gouda

pl¿¡t5 Yan vegtldnt

hcbbcn rlinl dt naam,

foophrqdcL

rit

¿o

rclkc ondcrnemln3 of rtchtsgcrcoon wordt dc¡c ¡¡nvollln¡

. op8etcrEn.
Dc¡egwtnrdlcwlf nodlg

,

lhn¡rvrn lboDlundcl Ingwuld

inwt, *orda optarmrn In hd
handelvr¡He 0ít ls opnha:
rndem lunno uw gr¡ams
ndflnÊfl ð ook u h¡t gÊtÊrrrt

t5

lbmu wn l(oophandel

.

0lr¡:drcltcrcfdtd6rd.

KYI(

moct urc.tr|| Yoor wlkê
rûúBperoqt of onder;.
nemlng dc aanruU¡nt hordt

pl¡aB vôn Yest¡glng €nd
als de rcfttspc¡soon al is
ingcldrr€vÊ¡, hêl Insdüijt
nummerUf de(amann

nn on&mnlnten

t}elqftrrdþuopd[bmtdr

- roordt bcsdniivingvar &
banqdhrden var brstrudcrr
vrttbulÞt{eúcrÊd@êrsooûr.

' focllchtln¡ l.r SÍ

ür¡ddlr¡lrbrt

en ndr8pøroaøì lr Erp¡drt og
¡¡ond vzn de Hendels¡etl¡hnr¿

docrr

b.trtlrd |ar.gl prrlooî
dñndq

ùct

Insclni¡wn

¡.a

dr ondarn€nl0t of rechtspGrsoon rt ln!þ3chrcvcn bll dr l(rmcr vrn Koophrndcl?

ls

Q nec

lÇ¡a

I

L-

A

ì/oct

het Insdrdlhurnmcr

e

brmUler toc

focllchtfng e.r

Om wet voor

8{ dcæ Yn¡g ku¡t u driò
goorm sarM¡lin¡ur oF

Ç

de

rü

lËt bercftndc intrlriifrrmuller.

¡¡nvulllng

baoqdhcld

van

24425560

b

gut

hct?

wnnotcn/matcr

I

I

8æn:

EGtrcft heloltevennoten/matcn

oJ

é¿nyennoot/noat?

- deùaoe¡dhcídvan.

0

wradËn/ruteh:

-

,

'

priv.dÉChtct¡ik
uolmeútdoorccn

h€t brtrdt orr. wnnotcn/maEn
hct berúé¿r vGnnoot/m¿at

tlç
|

I l-

nôtcpelsom¡
-cilandereolqrÊr¡æ
ranvulling

danaamvandezewnnoot/nuat

I

I

foclkhtlng nrenr

Gr dær nravrrag 3,

Omsdnlþg

þ

6r dær nelvrr¡g ¡, Onudrrûútt,

Alsdcfuncdewri¡E
vrorü door ccn üûJúrl¡ik

. prsæn,wlludaaôter.
. n¡¡mcnwoddtersln.

Ç pdveatrahtclliþ

I
I

rrctrn¡cht toclckend door crn r.chtsprrsæn

Dcvolnrchtl¡tocgrk
belde antwoorden ¿ïn

'

'

ÁIs dc

ñ¡ndcvrouldmdt

od¡¡||r.n

trpcrooa(ofperonen)

nogelllk

O Facdc(dtun<tlcs)

doorænv.oJ., cv" red{s.
peroon of mr¿bdr¡p, w[
u dewllcdlgc nram In,

E
E

G¡

doa n¡a¡vr¡¡l !, Ornschdþ¡.
fu ncth thwknaclt tan

G.ef d¡âr pcrpersoon of

andc¡¡

Ð

6¡ door naaruaa¡ f" Omsdrdivürf

0f

yo.t de¡? t0.,

j/

3.r

Datum ven Ingrng

3.¡

Omschrllvlng

;ìr lwi

$[rìN

Inhoud volmachE de heer ¡{,G.W. vän Gerwen:
Àan dÊ gcvolnrâchÈigde wordt volmachÈ verleend on Berk N.V, te
vertegenwoordigen ter zake van het uiçoefenen van de prakttjk van accgunÈanc,

daaronder in ieder geval begrepenr
1) hee aanvaarden, ulÈvseren, beèindlgen en ueigereD vân opdrechcen,
2) heE geven van opdrachcen aan derden, voorzover de behandeling van de door
een cliene opgedragen zaak dlÈ naar oordeel vên de gevol¡nâehtigde vereist,.
zulke neB lnach¿nenlnE van de daarop van t.oepa8sing ziJnde ee¿- en

regelgeving, alles ln de rulmeÈ ñogelUke zin.

O

I¡ffi r

fo$lE rd.l

rhtí¡.d

Ya

(ot

.

ot)

^|Ëßft

ll..re-t

ì¿. .-

r.-

-.. _l-

I

I

I
I

I

,

Tocllcbtlng

¡.r.. . I':

ondcrB€tckêndc vcrld¡an dat dlt

b¡rns!ü þn uitstr¡itcnd 'i
onded¡lud mdt!| dooc.
- dc cl¡cnaaran qc4 ,, _r i

achtêrnaän cn roorlatir(s)

- éénv¡n devcnnoten uan.

d.ürm

hmuller

naar waarfreld ls

lngsr¡]d

Oit

,

._

.

e€|lman5¡Ntlq".'

'

æîv.o.f.ofcvi¡r,.

..

r

'

' -é&lrandcn¡tãìvanecí'
mS.aEdrrp¡ì .. ....|
- æn bc¡tuurdc¡nn ccn'

handtekenlng

,

redltsperÍoon;

nolðfi5,

I

lrgltlnrtlcondcr.'.

.

- æ'|

. lclcnrtf'
. 0ttmrd¡?dltfur¡nuller.

ondertakrnt moat æî lop¡Ê
van eet gcUig lcXitimatie .

i
.

bt+tìisùlþegcn:

Ê,ls

lqddmadeÞewlls

geldt:

s.r

:

Dil fomuEet vo.gÍ u. nrdrt

hlt

ls ¡ngen¡d en ondedelend,

to. aan he* betrdende lnschrllñomulle¿

:

. p¡¡5Foon¡
. Ncderlrnds nJbewlls¡
. Europerc ld€ntittltsl¡¡rt¡'

Âldldmeesùrar:
l(0p¡C

. -vrcanddlnçndoûmrrL

i

vrn ern ældlg tÊgltlm¡tiebeÌvii¡ vsn de persofi d¡e het bmuller ondertekend hecfr.

Elr?rûrca, meesturen:
De Inhoud v¡n de volmacht tot het vÊlfi(hten vrn prtvaetreôtel¡¡ka handelingen
De lr¡mer van

lboph¡ndel

ken

ln bepolde geøllen

(

pubtietrr(hteliike rechtsperoon),

om a¡nvullende bervlþtukken vlrgen.

U/anneer d¡t fomuller mct hêt formuliar waarvoor deze aanvulling bcctemd ls door de l(amer
is ontrangan rn akkoord baronden. wordt dc opgaafver*crkt ln het handelsre¡fster.

wn Koophandel

Wannee ¡ één of mecrr¡an bovenst¡ande geçræns venndercn, brnt u wettclllk verpllcht dere blnnar
één weekdoortc Beven ¡en de Kañerran

Koophandel.

-êO

l¡ñr

nñ ¡otàard.t ¡.ddarl

Ya

(.t

.

r¡,

^¡fr¡¡¡
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Ëmäiüän Köööhääääi Cör

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar vo
Handelsreg isterbeslu it genoemde organisaties.

Rechtspersoon

RS|N
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste

818755921
Naamloze Vennootschap
Baker Tilly Berk N.V.
Gouda
05-12-2007
30-1 1-2007
31-01-2011

statutenwijziging
Datum laatste statutenwijziging 01-02-2011
Maatschappelijk
EUR 6,000.000,00
Geplaatst
EUR 3.400.000,00
Gestort
EUR 3.400.000,00
Er zijn verschillende
Raadpleeg opgave

kapitaal
kapitaal
kapitaal
soorten

aandelen
Deponering

jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2010 is gedeponeerd op 21-06-201

1

ôdärnäm¡;s
Handelsnamen

Startdatum
Activiteiten

onderneming

Werkzame personen

Baker Tilly Berk Almelo
Baker Tilly Berk Almere
Baker Tilly Berk Amsterdam
Baker Tilly Berk Breda
Baker Tilly Berk BTW Adviesgroep
Baker Tilly Berk Den Bosch
Baker Tilly Berk Den Haag
Baker Tilly Berk Eindhoven
Baker Tilly Berk Goes
Baker Tilly Berk Gouda
Baker Tilly Berk lT Advisory
Baker Tilly Berk Leiden
Baker Tilly Berk N.V.
Baker Tilly Berk Nijmegen
Baker Tilly Berk Rotterdam
Baker ïilly Berk Utrecht
Baker Tilly Berk Zaandam
Baker Tilly Berk Zwolle
Baker Tilly Berk, Accountants en Belastingadviseurs
30-1 1-2007
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
SBI-code: 69202 - Accountants-administratieconsulenten
SBI-code: 69204 - Belastingconsulenten
733

Hoofdvestiging
Vestigingsnummer
Handelsnamen

000013819089
Baker Tilly Berk N.V.
Baker Tilly Berk, Accountants en Belastingadviseurs

https://server.db.kvk.nyTST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT:244255600000 l0-l l-2011
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Bezoekadres
Postadres

Telefoonnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

Werkzame personen

Baker Tilly Berk BTW Adviesgroep
Baker Tilly Berk lï Advisory
Baker Tilly Berk Gouda
Stavorenweg 6, 2803PT Gouda
Postbus 200. 28004E Gouda
0182563200
www. bakertillyberk. nl
info@bakertillyberk. nl
30-11-2007
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
De uitoefening van dienstverlenende vrije beroepen, zulks met inacl"
toepassing zijnde verordeningen en beroeps- en gedragsregels; het
van bestuur over en het aangaan van samenwerkingsverbanden me
vennootschappen met een zelfde of aanverwant doel; het beleggen '
verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daara
27

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en
Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum en
Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Naam
Geboortedatum en

-plaats

-plaats

-plaats

Adres
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Groeliker, Franciscus Johannes
29-08-1952, Doesburg
Saltshof 1 251, 66048C Wijchen
0'1-01-2009
Bestuurslid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Verkade, Thomas Adrianus
19-07-1963, Noordwijk
Amersfoortseweg 29, 37351J Bosch En Duin
01-01-2009
Bestuurslid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
van der Veen, Romke Frans
29-12-1960, Rotterdam
Oudorpweg 38, 3062RD Rotterdam
01-01 -201 1 (datum registratie: 26-01 -201 1)
Voozitter bestuur
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

öommiisãiiáCän
Naam

Geboortedatum en
Adres

-plaats

Datum in functie

Naam
Geboortedatum en
Adres
Datum in functie

Naam
Geboortedatum en

Adres
Datum in functie

-plaats

-plaats

Loves. Robertus Hendrikus Maria
03-10-1961, Oldenzaal
Rus Parmentier 20, Neris les Bains, Frankrijk
06-05-2008
van der Heijden, Arno Petrus Johannes
24-07-1961. Helmond
Genvenseweg 26 B, 5708EK Helmond
08-01-2010
Klootwijk, Maarten
30-11-1961, Rotterdam
Molenweg 3, 43535H Serooskerke
01-01-201 1 (datum registratie: 03-02-201 I )

Gevolmachtigden

Naam

Bos, Bartholomeus Acronius Maria

https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/RB/RBWWW06(ø?BUTT=244255600000
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Geboortedatum en

Adres

-plaats

functie
volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in
Inhoud
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08-12-1962, Heerlen
Fred Waltonlaan 13, 1561EC Krommenie

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Brouwer, Bemard Johan
16-03-1955, Dordrecht
Robijnborch 10, 52411K Rosmalen
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

van de Burgt, Petrus Michiel Martinus
21-11-1958, Empelen Meerwijk
De Poelzoom 8,23918P Hazerswoude-Dorp
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Damen, VirgilBarry
10-04-1972, Rotterdam
Groenstraat 87,48418C Prinsenbeek

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Dikkeboom, Harmen Ronald
11-08-1964, Velsen
J.F. van Hengelstraat 92, 1019DC Amsterdam

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Folkers, Anthonie

05-08-1961, Dordrecht
Middenweg 28, 1463H8 Noordbeemster
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Geerts, Hendricus Maria
22-10-1962, Empel en Meerwijk
Deken van der Cammenweg 36, 5384LW Heesch

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
van Genruen. Henricus Gerardus Wlhelmus
26-08-1963, 's-Hertogenbosch
Vlasven 19, 5645KM Eindhoven
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
de Graaf. Michel Jacob
22-07-1964, 's-Gravenhage
Gravin Machteldlaan 25, 2553EV's-Gravenhage

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Groeliker, Franciscus Johannes
29-08-1952, Doesburg
Saltshof 1251, 6604EC Wijchen
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
van der Heijden, Arno Petrus Johannes
24-07-1961, Helmond
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l0-l

1-201 I

'

KvK NL - Uittreksel inzien

Page

Adres

Gerwenseweg 26 B, 5708EK Helmond

Datum in
Inhoud

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

functie
volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam

Geboortedatumen-plaats

Adres

Datum in functie

volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Inhoud

4 of7

Holterman, Gerhardus Johannes
03-07-1953, Almelo
Prinses Margrietlaan 7, 80914V Wezep

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Huisman. Antonius Benedictus Maria
16-02-1956, SÍnt-Michietsgestel

Eikenlaan 23,5271RR SinþMichielsgestel
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Huisman, Martinus
15-06-1968, Haarlemmermeer
Pompweg 12,6574AR Ubbergen

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Jansen, Stefan Frans
17-07-1956,Düsseldorf,BondsrepubliekDuitsland
Emmastraat 59, 12134K Hilversum
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpteeg dossier
van Leeuwen. René
02-06-1959, Leiden
Wtte Singel 11,23118G Leiden
27-05-2008

Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Loves. Robertus Hendrikus Maria
03-10-1961, Oldenzaal
Rus Parmentier 20, Neris les Bains, Frankrrjk
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Nieste, Hermanus Robertus

22-02-1962, Haarlem
Willem de Zwijgerlaan 5, 1623MH Hoorn
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Pronk. Ronald Antonius

01-10-1959, Rotterdam
Bekkingveldenrveg 2, 7625RM Zenderen
27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Roks, Paulus Franciscus
23-07-1954, Eindhoven
Lage Ham 45, 5102M Dongen

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Spiekker, Jeroen Hendrikus Johannes
15-04-1965, Doorn
Diamantplein 5, 1625RR Hoorn
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functie
volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
lnhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Datum ín
Inhoud
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27-05-200A

Voor inhoud volmacht raadpteeg dossier
van der Veen, Romke Frans
29-12-1960, Roüerdam
Oudorpweg 38, 3062RD Rotterdam

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
van Velzen, Petrus Josephus Adrianus
05-02-1953, Gitze en Rijen
Lassuslaan 26, 3723LK Bilthoven

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Verkade, Thomas Adrianus
19-07-1963, Noordwijk
Amersfoortseweg 29, 373SLJ Bosch En Duin

27-05-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Han, Dennis Jankhim
25-10-1964, 's-Gravenhage
Esdoornlaan 36,4921DV Made
26-09-2008
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Hoeksel, Ronald
16-11-1970, Hengeto (O)

Arketsteijnstraat 13, 8043V4 Zwoile
18-03-2009
Procuratiehouder
Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier.
Perik, Robert Gerard Michaël

27-03-1962, Enschede
Bontiuslaan I 8,2242PW Wassenaar
02-10-2009
Procuratiehouder
Voor inhoud votmacht raadpleeg dossier,
Klootwijk, Maarten
30-11-1961, Rotterdam
Molenweg 3,4353SH Serooskerke

23-12-2009
Procuratiehouder

Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier.
Bakker, Johannis Cornelis
16-04-1956, Riltand-Bath
Hoofdweg 61,44114P Rilland

23-12-2009
Procuratiehouder

Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier.
van Enkhuijzen, Harald Eric
22-02-1972, Hilversum
Bolwerk 21. 14111K Naarden
01-01-2010 (datum registratie: 05-08-2011)
Procuratiehouder
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|nhoudvo|machtVoorinhoudvo|macht,raadpleegdossier

Naam
Geboortedatum en

Adres

-plaats

Datum in functie

Moens, Erik Cornelis Johannes

Amsterdam

19-08-1966,
Belcampoplantsoen 8, 1 187W
19-06-2010 (datum registratie:

j

Amstelveen
24-08-2010)

'

Titel

procuratiehouder

lnhoud

Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende

volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

:

bepaling

Wolfert, Gerrit Frederik Laurens
20-01-1971, Zwoïe
De Roerdomp 33, 760gWB Atmeto
19-06-2010 (datum registratie: 24-08-2010)
Procuratiehouder
Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepaling
Hoeks, Marcus Jacobus Hendricus
04-01-1965, Ruurlo
Hogebiezen 64, 3401RM tjssetstein
08-03-2011 (datum registratie: zz-a3-2011)
Procuratiehouder
Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende

bepalin¡

Ruigendijk, Jan

06-08-1971, Nieuwerkerk ad lJssel
Siciliëboutevard 138, 305gXT Rotterdam
08-03-2011 (datum registratie: 22-03-2011)
Procuratiehouder
Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepalin¡

van Druten, Eduard Wilhelmus Johannes Andreas
28-08-1969, Oss

Oijenseweg 54, S346SV Oss
08-03-2011 (datum registratie: 22-03-2011)
Procuratiehouder
Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende bepaling
Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen be¡
deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende ve,

Vestiging(en)
Vestigingsnummer

l

Handelsnaam
Bezoekadres

000013819038
Baker Tilly Berk Almelo
Adastraat 7, 7 607 HA Almelo

Vestigingsnummer

00001 38 1 9003

Handelsnaam
Bezoekadres

Baker Tilly Berk Almere
Radioweg I E-F, 1324RW Almere

Vestigingsnummer

00001 381 8953

Handelsnaam
Bezoekadres

Baker Tilly Berk Breda
Heerbaan 44 48,4817NL Breda

Vestigingsnummer
Handelsnaam

00001 381 8945

Bezoekadres

Anderlechtstêat 7, 5628W8 Eindhoven

Vestigingsnummer

00001 381 8937

Handelsnaam
Bezoekadres

Baker Tilly Berk Den Haag
Scheveningseweg 80 -82, 2517 R2's-Gravenhage

Baker Tilly Berk Eindhoven
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Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handefsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres

PageT
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000013818910
Baker Tilly Berk Den Bosch
Pettelaarpark 62, S216PP 's-Hertogenbosch
000013818902
Baker Titly Berk Leiden
Delftse Jaagpad 1 A,2324AA Leiden
000013818880
Baker Tilly Berk Nijmegen
Kerkenbos 1027, 654688 Nijmegen
000013818872
Baker Tilly Berk Rotterdam
Lichtenauerlaan 230,3062ME Rotterdam
000013818848
Baker Tilly Berk Utrecht
Herculesplein 303 -313,

3584M Utrecht

000013818791
Baker Tilly Berk Zwolle
Burgemeester Roelenweg 14 -18,8021EV Zwolle
0000'13818740
Baker Tilly Berk Zaandam
Vincent van Goghweg 75, 1506J8 Zaandam
000013818724
Baker Tilly Berk Amsterdam
Entrada 303, 10968D Amsterdam
000013818694
Baker Tilly Berk Goes
Stationspark 8, 4462D2 Goes

Woerden, 10-11-2011. Gegevens zijn vervaardigd om 09.03
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PRODUCTIE
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L/

proces-verbaal
RECHTBANK DORDRECHT
Sector civiel recht

zaaknummer: 75933 / HA RK 08-2036
ter openbare terechtzitting gehouden op
proces-verbaal van voorlopÍg getuigenverhoor
27 mei2009
in de zaak van:

I

K. Verbeek,

wonende te Veldhoven,
advocaat: mr. F'H.M. Reuling,
2 P. van Leenders,
wonende te GeldroP,
advocaat: mr. F.H.M' Reuling,

3

D. Horsten'
wonende te Valkenswaard,
advocaat: mr. F.H'M. Reuling,

4

F. van den

Hurh

wonende te Mierlo,
advocaat: mr. F'H'M' Reuling,

5 H. van den Heuvel,
wonende te Eindhoven'
advocaat: mr. F.H.M. Reuling,

6 A. Hartog'
wonende te Wageningen,
advocaat: mr. F'H.M' Reuling,

7

P. Gielen,
wonende te Valkenswaard,
advocaat: mr. F'H.M' Reuling,

I

E. Feenstra'

worrende te Uden,
advocaat: mr. F.H.M' Reuling'
9 J. Engels,
rvonende te Helmond,
advocaat: mr. F.H'M' Reuling'

l0 F. Lendering,
wonende te Helmond,
advocaat: nrr' F.H'M' Reulittg'

I

I M. l\{anrlers.

advocaal: mr' F'H'M' Reuling'

verzockers,

tcgen

N5l

blad2

7ss33 | HA RK 08-2036
27 nrei 2009

I

M.H. van den Berg,
rvonende te Strijen,

2 J.W.M. Eichner'
rvotrerlde te Beusichem'

advocaat: mr. L.J. Böhmer'
venveerders.

Tegenwoordig zijn:

-

K. Verbeek, verzoeker;

-mr.F.H.M'Reuling,advocaatvanverzoeker'kantoorhoudendeteTilburg;
- J. W. M. Eichner, verweerder;
te Utrecht;
- lnr. L'J. Böhmer, advocaat van verweerder' kantoorhoudende
mr. P.W. van Baal, rechter-colnmissaris
N. Hadzikadunic, griffier'

en

van de na te melden getuige(n)'
De rechter gaat over tot het verhoor

N5l

blad

3

75933 t HA RK 08-2036

27 mei2009

De getuige geeft het volgende oP:
Eichner
naam
Willem Meindert
Jan
voornamen

leeftijd

6l

woonplaats
beroep

geen

Beuzichem

Degetuigelegtopdebijdewetbepaaldewijzedeeedafdegehe|ewaarheidennietsdande
waarheid te zullen sPreken'
af:
De getuige legt de volgende verklaring
was ik in
in aanraking gekomen' Toentertijd
Ik ben in rnei 2003 voor het eerst met PSL
een onderdeel
ASAM
*uu'uun
het bedrijfsonde'ã"il
dienst bij AMEV .n in i"iU¡r"nder
hand- en
en F-inancieringen' Mij is.gevraagd
was. Dat onderdeel rr*.n"-óJJnemingen
Berg en

den
van de ouername uan PSL door Van
spandiensten t" u"rri.üri in het kadei
medewerking
Mijn
al een.lroç
MaÍens. Deze hadden'Loi ttuo'"n ook
9utt11:
9:9i""
van Fortis'
belang
het
in
heren en iñ mindere mate ook
was met name van belang voor deze
een due
is
overname
de
positie van PSL was. Voor
Ik diende rìa re gaan *;;?. änanciete
derde'
geinteresseerde
door Deloìtt" in opdractrt van een in,PSL
diligence onderzoek
raakte
betrokken
ik
PSL niei over te nemen' Voordat
Deze derde heeft uiteindelijk besloten
ASAM'
van de onderzoeken van Deloitte en
was ik niet bekend ,n.iã. u¡,r.omsten

g;J;

niet voorhanden' Mij
gegevens zoals de jaarstuk-ken 2002
fn mei2003 waren een heleboel
esoo.oo0,- . 3 maanden later was dat
,ãh"1ãp"î¡ri.
werd verreld dut .,
^:r^aJ^\uun te zijn'
""n
ði.!oo¡oo ,- en uiteindelijk bieek het €2'000'000''

VanVandenBergenMartenskreegikbrjmijnaantredentehorendatereenachterstandin
weten hadden ze dat
van on€ev€e'ê60'OOO'- ' Bij mijn
de pensioenbetalingen zou zijn
gezien het feit dat er
dezien de totate'schuiapotiti" en
gegeven uit het ,uppo,tìun óeloitte.

*u'"n gt*t"st

was d.at

;tö;;;"tsuestana
"i"t
nogal wat mutatres
rn een
'"
in 20.01 van een eindloonregeling omgezet
Daarnaast was de p."riá.lttg"ling
Bovendien
bracht'
zich
mit
nodige *erLzaumt'"den
prerniebetalenO. r.grlin-;;õ*l:d.
bij AEGON
te'trãren ¿at er forse achterstanden
Vrancken
kreeg ik van Van d"n He-uvel-en
,uu..î, alwaar het pensioen was ondergebracht'

"lÏ^t'?i::i

Iniuni2003hebikVandenHeuvelenVranckengevraagdìnzichtelijktemakenwatde
te kunnen nraken'
Zij gaven-toenian ¿ui niet duidelijk
rverkelijke pr.,r,i.rrf,i.istund *ar.
van ongeveer
was
zoõl al een premieachterstand
welhebben ,, u.¡t.riîul¿ ¿u,.r ¡n
Toen
ik r..n iuniio03 gesproket me.l _v-1*rlinden'
€50.000,-. van den e;rJii..n naar
zou
€l3.000,-aan achterstallige pensioenprelnles
is afgesproken a"t esl"p.,|lr"rr¿
ie va' € I 5 0 '000'-' Het
op een schatting uun een i au.prèrn
ovc,rrnaken. Dat rvas geüaseerd
betaald'
nlaan.lbedrag is eerrrrrãal ot'trveetnaal

tnscplentber2003ku'alnereetre-mailvanVanderLirldenwaaritrrverdverzochto¡n
Dit bedrag rvas in het
,un ..hr"iriolligc pensiocnpremies'
o¡ìse'ccr €.150,000,-;;;;i. i.,ruk"n
Bc'rg cn ik in decentber 2001

ges¡recifi;;;. V;"lgens lrebbert Va,i,l"ì
ha¿den begrip v.or
AI:("ìoN. tl"rkrtrtir., crr f'aalbcrg-'.f)ic
,., rnel cle ¿ir..*ì"
lcsproke
gerrit r.lat AticoN gccn inzicltt
"o,i
lrcbbcrr rvij ons oilgcnocgcrì
ucñcel nicr

onz-e sirr¡¿rtie. f.ijdcns lret gesprek
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daar hadden de heren begrip voor' Afgesproken
kon verstrekken in de pensioenssituatie. ook
zitten
en Vrancken bij elkaar zouden gaan
is dat mensen van AEGON en Van den Heuvel
prenrie'
verschuldigde
en de nieuw
om duidelijkheid te krijgen over de achterstand
vastgesteld op €300'000'- en de nieurve
In het voorjaar van 2004 is de pensioensschuld
dat PSL dit bedrag niet in een
jaarpremie 2004 op €60.000,-. îoen is nogmaals aañgegeven
ãat Pier van AEGON langs zou komen om
keer zou kunnen f"tul.i. nlgesproken is
juni 2004 ziin Pier.en van Rheen langsgekomen' Toen
financieringsvoorstel ; ;;#;-l¡;, ln
af te lossen in 7 iaar'te beginnen in 2005'
is een financieringsvoorstel gedaan van €3ó0'000¡
jaarcijfers van.2003 en
over de
stelde hierbij de uoãrwaarde dat ze zou beschikken
tot december 2004 niet veel
er
is
dezestukken
gu.an
een liquiditeitsbegroting. ln afwachtin
van medio augustus tot december 2004'
gebeurd, waarbij it aanîeken dat ik zie-k U.n
ioor m¡ was hãt probleem toen geparkeerd'

AEG.N

j.*..tt

ln het najaar van 2004

is er spanning ontstaan tussen enerzijds

AMEV en anderzijds Van den

situatie
veld geruimd. Veräer is.gezien de financiele
Berg en Ma¡tens. fr4u,t.n, t .Lft toe; het
mijn
Na
Hurk'
den
V-an
aan
PSL-te verkopen
van de Hestia g.o.p U.rioten de aandelen
met het due diligence onderzoek door de
beziggehouJen
t"¡¡
ir
rerugkomsr in decemueîili
iiãok gekeken naar het pensioenverhaal' Van der
accountant van Van ¿." ùrrr, Daärb¡
te doen van de exacte achterstand op dat
Linden is toen telefonisch gevraagd "rn opguu".
dat de achterstand €525'000'- bedroeg
moment. Daarop kwam eeã mailian hem terug
aan de
o¡t bedrag bleek niet correct' omdat in het de
andermaat zonder
waren
die
stond van medewerkers
grondslag liggende ouärri.ht een aantal namen
van PSL g"ut"agd de omissies met AEcoN
contJier
verrrokken. Ik heb Engels de assistent
komen'
;. b;;p;"kt" zodat heitot een verbeterde opgave zou

""i;;;;;;iil"i¡e.

voorstellen bezig richting crediteuren waaronder
lntussen was Van den Hurk met allerlei
dwingãnd gevrãagd geen contact te hebben
AECON. Van den Hurk heeft mij eind december
Dat heb ik dus ook niet gedaan.
met AEGON inzake o. p"nsio"nlwesrie.
steeds moeite had
van Van der Linden dat AEGON nog
ln januari 2005 kwamen er berichten
dat
was overigens.een.bevestiging van AEGoN
de pensioenssituatie in te schatten. Er
het
andere
onder
was.
.i wel dekking
ni.t u.tuut¿
onlangs het feit drr
toen
eind januari 2005 onwreenrd' lk ben
vertrek
mijn
na
is
brief
pensioendossier met deze
verdwenen'
míjn gezondheid uit beeld
om allerlei redenen *a*onder mede

d.';;;i"

*.,

als volgt:
Op de vragen van mr- Reuling antwoord-ik
man
Ik beìr door Beumer, de verantwoordelijke
N.V'
Mijn rverkgever was 4MEt Ñederland
te
diensten
gevraagd
en Van den Berg en Maftens
binnen Deelnemingen en Financieringen,
dienstverlening
deze
uoo.'o'n t'¡us gãvraagd' Voor
verlerren bij PSL. lk ben nreerdere keren
adviseuren
Aan het persoãeel van PSL ben ik als
rverden geen kosren in ,ri.ir¡ng gebracht.
gekregen'
ik de titel kantoordirecteur Eindhoven
ondersteune, uoorg.rt"lá. Lut.î ireb
jaarpremie en de
€r3.000,- sroeg, denk ik, op de
De do.r mi¡ genoemdJ;;,;rt;; van
achterstand in de prerniebetaling'
lagett

rverden rvisselend genotlrclì' Aan bctalingett
Betalingsbeslissingen bintlen PSIEngcls ten
opgesteld doãr Van derr t{euvel err
overz-iclrte,rr van uitstaande 'orcleringerr.
dotlr Van dctt Bcrg, die had in icdcr
gr()lìclslag. getalingcn rvcrcJerr,.,.,."rrnl g.n.;,rJ."ra
situ;tie hecft ziclt vanaf
irr cle betaling.tt';;;;;tc fìna¡rci¿le

*e'al rrlriid actrtcraiinz-icht
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op de
verhaar door het personeer aangesproken
personeelover
dat AECON PSL hèeft gevraagd het
ni*l.rinneren'er
met
was overigeni in grote lijnen bekend

raarsre rase van

pensioenen. lk kan
Het person".l
de pensioenssituatie te informeren.

de'financiële situatie'
wens
de financiële situatie van PSL en de
Miirr afìcheid van PSL had naast mijn gezondheid
g"rlnttt dat ik afstand nam van PSL als redenen'

"^rl

in het najaar van
van de aandelen PSL Reisadviesgroep
De overnamesom voor de verkoop
AMEV en
van voorschotten aan Rendenlent en
2003 is aangewend uooi d" terugbetaling
gegaan'
voorts is erãen fors bedrag naar de fiscus

wel heb ik
aan Beumer/AMEv gerappoñeerd'
Ik heb altijd aan van den Berg en nimmer
incidenteel met Beutner gesproken'

,f4*"i,

W:De getuige is verhoord in enquête'

!
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De getuige geeft het volgende oP:
van Cerwen
naam
voornamen

Henricus Gerardus Wilhelmus

leeftijd

45

woonplaats

Eindhoven
registeraccountant

beroep

de gehele waarheid en niets dan de
De getuige legt op de bij de wet bepaalde wijze de eed af
waarheid te zullen sPreken'

De getuige le$ de volgende verklaring af:
faillissement'
tk ben de accountant van PSL geweest vanaf 1998 tot het
jaanekening.kunnen

definitieve
U toont mij productie 7 bij het verzoekschrift, dat zou de
handtekening ontbreekt en er
mijn
maar
kenmerken.van
uitËrlijke
tr¡". alle
,¡n, ho t
".it
genoemde pensioenpremie is e1n last d,ie
[,1nnrn puginr,, ur*irr"i¿ Jii", De op pagina l4
daideze pensioenpremie ook daadwerkelijk
dar jaar genomen is. Dit hoeftïiet te bltLkenen

port,noeitn teru.gkomen onder kortlopende
betaald is. Wanneer ¿ui ni"t het geval is zou de
Van die laatste post is echter geen
schulden in de post U"luri¡ngrn Jn sociale verzekeringen.
ik mijn dossier moeten raadplegen'
specificatie in de jaarrekeniil opg.nomen. Daarvoo'-tou

definitieve jaarstukken
houdt mij de verklaring van van den Berg over later opgemaakte
juurrekening opg.no*.n in productie 7 is zeer kort voor de
voor. Dat zegt mij ni.tr. ö.
mij niet herinneren dat tweemaal een
einddatum van 3l .¡unuu,iZOO¿ opgt*uãLt. Í, k"n
tot de pensioenpremie was
jaarrekening is opgesteld. Hoe de sland van zaken mei betrekking
kan ik mij niet herinneren' Er is op enig
ten tijde van het oprrf."n uui J"¡".*kening,
binnengekomen ove-r een
een briefïan d. p"ntio"nu erzekerait bij de vennootschap
incidentele baten en lasten op pagina l5 van
'nã,n"n,
achterstand in ae pensioeåbetalingen. Onder de
van €100.000,- opgenomen' Dat moet omdat het
de jaanekening is een p.nrio.nuoärziening
aan 2002- Daarom vermoed ik dat de door
een incidentele last ¡r, ;;;;;;ú"rekend wãrden
jaarrekening
is onwangen'
*ij ä.no.t¿e brief vóór het oþmaken van de

u

naar de lijst van werknemers

Bij de jaarlijkse controlewerkzaamheden hoort een onderzoek
Daarbij zijn geen
or'¿" åpguu. van de werknemers door de pensioenverzekeraar.
gegeven dat
ú¡.¡r""ã!ir,.oen aan het licht gekomen' Het is een algemeen
met de
met de namen van-verzekerden maar niet altijd
pensioenverzekeraars

;;k;iÜ"

oordeel hebben over deze post vindt dat zijn
bijbehorende premies. Pas wanneer wij geen
met be-trekking tot de jaarrekening 2002
u,eerslag in de accountantsverklaring' bã verklaring
in
enig momãnt heb ik geh.oórd van een achterstand
betreft een goedkeur*nã" u"rtturinglOp'Die
zou blijken uit een brief van de
de pensioenbetalingen van €300.00õ,-,
pensioenverzekeraar.

lk herinner mij

en daaruit herinner ik mij niet een
een due diligence onderzoek van Deloitte
onderzoek gaat veel
diligence
due
Zo'n

op'rerking oue' u.¡,teÃt-uiiìË. p"nt¡o.npretnie.

onderdeel van zo'n onderzoek
ver¿er dan een onderzoek in"hår kader van dejaarrekening.
¡naakt ook altiid de pensioenen ttit'

"rft
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Op vragen van mr. Reuling antwoord ik als volgt:
De opdrachtgever van het due diligence onderzoek is mij niet bekend. Ik vermoed dat het de
potentiële kopers zijn geweest. Het concept van het onderzoek heb ik met Linthout
besproken. Het rapport lag ook bij Beumer. De overname is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik
heb begrepen dat de koper is afgehaakt dan wel dat Fonis hierbij een rol heeft gespeeld.
Vervolgens ben ik vía Beumer geïntroduceerd bij Martens en Van den Berg.

De getuige is verhoord in enquête.
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een.Van der Linden als
volgende keer in elk geval Martens
een
aan
geeft
Reuling
Mr.
ãoot hem in het verzoekschrift
herhaalt

d"";;;;:Hij

*"lli;;ilìir.

getuigen te wiilen
te willen voorbrengen'
senoemde getulgen rn de enquête

vrijdag
,..t ,., verwijst de zaaknaar de rol vanre #;ür"
voor
¿"
Reuring van de u.rr,injääuirì."

I2

l.

ffilfigetu
;*rli :l'åi:l:"üi:i.Í
en de vrijdagochteno'

i

juni. 2009r/oor opgave door mr'..
getuigen, de partijen en de raadslieden

genverhoor de voorkeur

u it

gaat naar de

donderdagmiddag

ffi
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