Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

15
16-06-2022
F.09/18/394
NL:TZ:0000081774:F002
22-11-2018

mr. R.G.C. Veneman
mr G. Barendregt

Algemene gegevens
Naam onderneming
R.E. Beheer B.V.

21-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap R.E. Beheer B.V., gevestigd te (2802 NZ) Gouda aan
de Jan Philipsw eg 4; KvK: 29044790.

21-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Financiële holding - beheerfunctie; -pensioenfunctie en -het exploiteren van
een of meer garagebedrijven, de handel in nieuw e en gebruikte
motorvoertuigen en autoaccessoires en het verrichten van onderhouds- en
reparatie- w erkzaamheden aan motorvoertuigen.

21-12-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

21-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-12-2018
1

€ 18.000,00

16-12-2021
13

Toelichting
Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met aflossingen ter zake
de rekening-courantvordering op de bestuurder.

€ 43.000,00

16-03-2022
14

Toelichting
Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met aflossingen ter zake
de rekening-courantvordering op de bestuurder.

Verslagperiode
van
22-11-2018

21-12-2018
1

t/m
19-12-2018
van
20-12-2018

21-03-2019
2

t/m
17-3-2019
van
18-3-2019

19-06-2019
3

t/m
16-6-2019
van
17-6-2019

19-09-2019
4

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

19-12-2019
5

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

19-03-2020
6

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

19-06-2020
7

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

17-09-2020
8

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

17-12-2020
9

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
10

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
11

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

16-09-2021
12

t/m
15-9-2021
van
16-9-2022

16-12-2021
13

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

16-03-2022
14

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022
t/m
16-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 10 min

2

1 uur 5 min

3

2 uur 42 min

4

1 uur 42 min

5

2 uur 54 min

6

0 uur 6 min

7

0 uur 42 min

8

0 uur 48 min

9

1 uur 30 min

10

1 uur 42 min

11

4 uur 42 min

12

11 uur 30 min

13

14 uur 45 min

14

4 uur 48 min

15

5 uur 16 min

totaal

55 uur 22 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren t/m 19 december 2018
curator: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 0,17 uur

21-12-2018
1

Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
Bestede uren t/m 17 maart 2019:
mr. G. Barendregt: 1,33 uur
Insolventieafdeling: 0,92 uur

21-03-2019
2

Bestede uren t/m 16 juni 2019
mr. G. Barendregt: 3,03 uur
Insolventieafdeling: 1,92 uur

19-06-2019
3

Bestede uren t/m 15 september 2019
mr. G. Barendregt: 4,53 uur
Insolventieafdeling: 2,12 uur

19-09-2019
4

Bestede uren t/m 15 december 2019:
mr. G. Barendregt: 2,50 uur
Insolventieafdeling: 0,40 uur

19-12-2019
5

Bestede uren t/m 15 december 2019:
mr. G. Barendregt: 7,13 uur
Insolventieafdeling: 2,52 uur

19-03-2020
6

Bestede uren t/m 15 juni 2020:
mr. G. Barendregt: 7:44 uur
Insolventieafdeling: 2:37 uur

19-06-2020
7

Bestede uren t/m 14 september 2020:
mr. G. Barendregt: 8:20 uur
Insolventieafdeling: 2:49 uur

17-09-2020
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R.E. Beheer B.V. is op 29 december 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is Stichting Administratiekantoor R.E. Beheer.

21-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

21-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is niet gebleken.

21-12-2018
1

1.4 Huur
Daarvan is niet gebleken.

21-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij verzoekschrift van 20 november 2018 heeft gefailleerde de Rechtbank
verzocht om aan haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. Stichting
Administratiekantoor R.E. Beheer is statutair bestuurder van gefailleerde. Dit
verzoek is op 21 november 2018 door de Rechtbank toegew ezen. De
bew indvoerder heeft kort na surseanceverlening besprekingen gevoerd met de
(indirect) bestuurder.
Gefailleerde behoort tot een groep van ondernemingen, w aartoe Van Vegten
Autobedrijf B.V. en S & V Leasing B.V. behoren. Gefailleerde vormde de
financiële holding van de groep.
DFM N.V. heeft kort voor datum van de surseance het krediet opgezegd,
w aardoor de ondernemingen van gefailleerde gedeeltelijk zijn komen stil te
liggen. Een korte termijn oplossing bleek niet voorhanden te zijn, w aardoor de
voorlopige surseance van betaling op verzoek van de bew indvoerder is
omgezet in faillissement.

21-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

21-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Indien sprake zou zijn van bedrijfsmiddelen, is de fiscus bevoorrecht op de
opbrengst hiervan voor zover het bodemzaken betreft.

21-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

21-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

21-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden / onderhanden w erk.

21-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt aandelen in het kapitaal van S & V Leasing B.V., Van Vegten
Autobedrijf B.V. en Van Vegten Gouda B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 48.718,00

€ 43.000,00

€ 48.718,00

€ 43.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

21-12-2018
1

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat er voor een bedrag van € 61.218,00 aan
debiteuren zijn.

21-12-2018
1

De curator is in afw achting van stukken van de bestuurder van gefailleerde.

19-06-2019
3

De curator heeft tot op heden de gevraagde stukken van de bestuurder van
gefailleerde nog niet mogen ontvangen. De curator zet zijn w erkzaamheden
terzake voort.

19-09-2019
4

De curator heeft de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld
om de gevraagde stukken af te geven. Bij geen gehoor zal de curator de
bestuurder laten oproepen voor een verhoor op de rechtbank.

19-06-2020
7

Inmiddels heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van
gefailleerde. De bestuurder van gefailleerde is het niet eens met de hoogte
van de nog openstaande vordering op hem in privé. Naar zijn zeggen zijn er
nog aflossingen verricht in 2018. De bestuurder van gefailleerde is in de
gelegenheid gesteld om zijn verw eer te onderbouw en met stukken.

17-09-2020
8

Verslag 12:
Omdat de bestuurder tot op heden zijn verw eer niet nader heeft onderbouw d,
heeft de curator de incassow erkzaamheden voortgezet en de bestuurder een
laatste mogelijkheid gegeven tot betaling over te gaan van de rekeningcourantvordering ten bedrage van € 61.218,00, bij gebreke w aarvan
rechtsmaatregelen zullen w orden getroffen.

16-09-2021
12

Verslag 13:
Na het toezenden van een concept-dagvaarding heeft de bestuurder contact
opgenomen met de curator en daarbij stukken overgelegd, w aaruit blijkt dat
de rekening-courantvordering per datum faillissement niet bedraagt €
61.218,00, doch € 48.718,00.
Met de bestuurder is uitvoerig overleg gevoerd om spoedig tot aflossing van
de (restant) rekening-courantvordering te komen, w aarbij hij in september en
oktober 2021 aflossingen heeft gedaan van € 12.000,00 respectievelijk €
6.000,00. Per oktober 2021 bedraagt de rekening-courantvordering €
30.718,00.
Met instemming van de rechter-commissaris is uiteindelijk een minnelijke
regeling bereikt, w aarbij de bestuurder in december 2021 een aflossing zal
doen van € 25.000,00 tegen finale kw ijting.

16-12-2021
13

De met de bestuurder gesloten minnelijke regeling is naar behoren afgerond.
In totaal is door de bestuurder op de boedelrekening een bedrag voldaan van
€ 43.000,00 ter zake de rekening-courantvordering per datum faillissement.

16-03-2022
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek vindt plaats.

21-12-2018
1

Bespreking gevoerd met de bestuurder van gefailleerde.

17-09-2020
8

Voortzetten incasso rekening-courantvordering/entameren procedure.

16-09-2021
12

Monitoren minnelijke regeling bestuurder.

16-12-2021
13

De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-03-2022
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.530.437,03

21-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de DFM N.V. De vordering van DFM N.V. per datum
faillissement bedraagt in totaal € 1.530.437,03, exclusief nog bij te boeken
bedragen aan rente en kosten.
Tot zekerheid voor de terugbetaling van het krediet bij DFM N.V. is volgens de
(indirect) bestuurder een pandrecht verstrekt op de inventaris, voorraden,
auto’s, vorderingen op debiteuren en de leaseportefeuille. De rechtsgeldigheid
van dit pandrecht dient nog te w orden vastgesteld.
Kort voor datum faillissement heeft DFM N.V. alle voertuigen uit de show room
van Van Vegten Autobedrijf B.V. in vuistpand genomen.

Toelichting vordering van bank(en)

21-03-2019
2

De rechtsgeldigheid is door de curator inmiddels vastgesteld. De kort voor
datum faillissement in vuistpand genomen auto's van Van Vegten Autobedrijf
B.V. zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht op de veiling.
De leaseportefeuille van S & V Leasing B.V. is inmiddels verkocht aan Forw ard
Lease B.V.. Verw ezen w ordt naar het gestelde in verslag 2 onder 6 van S & V
Leasing B.V. De curator en DFM N.V. zijn momenteel doende met de financiële
afw ikkeling. Naar verw achting zal DFM N.V. volledig w orden voldaan uit de
opbrengsten.
In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afw ikkeling.

19-06-2019
Toelichting vordering van bank(en)

De financiële afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. De vordering van
DFM N.V. is volledig voldaan.

3

5.2 Leasecontracten
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

21-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan DFM N.V. zijn de navolgende zekerheden verstrekt:

21-12-2018
1

pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen op debiteuren
en auto's.

5.4 Separatistenpositie
DFM N.V. neemt een separatistenpositie in.

21-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is niet gebleken.

21-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

21-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

21-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-12-2018
1

De curator zal met DFM N.V. hierover afspraken maken.

Toelichting

21-03-2019
2

De curator en DFM N.V. hebben hierover financiële afspraken gemaakt, maar
naar verw achting zal DFM N.V. volledig w orden voldaan, zodat van een
boedelbijdrage geen sprake zal zijn.
In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afw ikkeling.

Toelichting

19-06-2019
3

De afgesproken boedelbijdrage is komen te vervallen, omdat DFM N.V. volledig
is voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-onderzoek/inventarisatie rechten van derden;
-afspraken maken ter zake de boedelbijdragen.

21-12-2018
1

financiële afw ikkeling DFM Bank N.V.

21-03-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-06-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

21-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

21-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-12-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-12-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt onderzocht.

21-12-2018
1

Verslag 15 - eindverslag:
De curator is niet gebleken van onvolkomenheden in de administratie van
gefailleerde.

16-06-2022
15

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 29 september 2017; mitsdien tijdig;
2015: 29 juni 2016; mitsdien tijdig;
2014: 11 december 2015; mitsdien tijdig.

21-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

21-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 19.350,00. Of rechtsgeldige
volstorting heeft plaatsgevonden zal de curator in de komende
verslagperiode(s) verder onderzoeken.

21-12-2018
1

Gefailleerde is opgericht in 1974. Een vordering w egens het niet volstorten van
het aandelenkapitaal is verjaard, zodat nader onderzoek achterw ege blijft.

19-06-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-12-2018
1

Dit w ordt nog onderzocht.

Nee

16-06-2022
15

Toelichting
Verslag 15 - eindverslag:
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-12-2018
1

Dit w ordt nog onderzocht.

In onderzoek

19-03-2020
6

Toelichting
Het contact tussen de curator en de bestuurder is hersteld, zodat het overleg
ten aanzien van de administratie kan w orden voortgezet.

Nee
Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-09-2020
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de auditfiles van de digitale administratie ontvangen. De
overige punten zullen nog (verder) w orden onderzocht.

21-12-2018
1

Verslag 15 - eindverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-06-2022
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

21-12-2018
1

P.M.

Toelichting
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-06-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.331,00

21-12-2018
1

Toelichting
Het tot op heden ingediende vordering heeft betrekking op aanslag:
"Aansprakelijk artikel 43 Invorderingsw et 2017".

€ 167.005,00

21-03-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
omzetbelasting: € 130.674,00;
aansprakelijk artikel 43 Invorderingsw et 2017: € 36.331,00

€ 173.453,00

19-09-2019
4

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
omzetbelasting: € 137.122,00;
aansprakelijk artikel 43 Invorderingsw et 2017: € 36.331,00

€ 173.651,00

17-03-2021
10

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:
omzetbelasting: € 137.122,00;
aansprakelijk artikel 43 Invorderingsw et 2017: € 36.529,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-12-2018
1

Daarvan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-12-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

21-12-2018
1

Volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde w as er geen sprake van
openstaande vorderingen op derden. Tot op heden is de curator hiervan ook
niet gebleken.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

21-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

21-12-2018
1

Verslag 15 - eindverslag:
De curator gaat thans over tot afw ikkeling van het faillissement, w aarbij het
faillissement vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld. Aan de preferente
crediteuren zal een kleine uitkering kunnen w orden gedaan.

16-06-2022
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie crediteuren.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-12-2018
1
19-09-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:

21-12-2018
1

onderzoek/inventarisatie andere activa;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie crediteuren.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:

19-09-2019
4

onderzoek/inventarisatie andere activa;
rechtmatigheidsonderzoek.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:

19-06-2020
7

rechtmatigheidsonderzoek.
De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q.
voortgezet:
rechtmatigheidsonderzoek;
monitoren minnelijke regeling bestuurder aflossing rekeningcourantvordering.

16-12-2021
13

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden voortgezet:

16-03-2022
14

rechtmatigheidsonderzoek;
Verslag 15 - eindverslag:
Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, zal de curator tot afw ikkeling
van het faillissement overgaan.

16-06-2022
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

21-12-2018
1

Verslag 15 - eindverslag:
Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, zal de curator tot afw ikkeling
van het faillissement overgaan.

16-06-2022
15

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

afw ikkelen faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

21-12-2018
1
16-06-2022
15

