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R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr M. Helmstrijd

Algemene gegevens
Naam onderneming
HedeGro Holding B.V. en Reklaspits Holding B.V.

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
De rechter-commissaris heeft ingestemd met een geconsolideerde
verslaglegging van HedeGro Holding B.V. en Reklaspits Holding B.V.

10-01-2020
1

De holdings zijn opgericht in november 2011 en gevestigd aan Industriew eg
59, 1521 NE te W ormerveer.

Activiteiten onderneming
Holding- en participatiemaatschappij

10-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 12.185,00

€ 604.894,00

2018

€ -497.576,00

€ 475.688,00

2017

€ -206,00

€ 587.309,00

2017

€ -50.785,00

€ 889.239,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De cijfers komen uit een concept jaarrapport van 2018.

10-01-2020
1

HedeGro B.V.
2017
2018
Reklaspits Holding B.V.
2017
2018

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er zijn geen personeelsleden.

10-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

10-01-2020
1

Verslagperiode
van
3-12-2019

10-01-2020
1

t/m
10-1-2020
van
11-1-2020

08-04-2020
2

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

08-07-2020
3

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

08-10-2020
4

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

07-01-2021
5

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

07-04-2021
6

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021
t/m
30-6-2021

Bestede uren

30-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 18 min

2

3 uur 12 min

3

1 uur 36 min

4

1 uur 36 min

5

2 uur 30 min

6

0 uur 48 min

7

1 uur 18 min

totaal

19 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Totaal uren in tw eede verslagperiode:

08-04-2020
2

Reklaspits Holding B.V.: 30 minuten
HedeGro Holding B.V.: 2 uur en 42 minuten
Totaal uren in derde verslagperiode:

08-07-2020
3

Reklaspits Holding B.V.: geen
HedeGro Holding B.V.: 1 uur en 36 minuten
Totaal uren in vijfde verslagperiode:
Reklaspits Holding B.V.: 48 minuten
HedeGro Holding B.V.: 1 uur en 42 minuten

07-01-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van Reklaspits Holding B.V. is HedeGro
Holding B.V.

10-01-2020
1

De bestuurder en enig aandeelhouder van Hedegro Holding B.V. is de heer E.
de Groot.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

10-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zoveel de verzekeringen nog niet zijn opgezegd, zal de curator hier voor
zorgdragen.

10-01-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur.

10-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van de w erkmaatschappij Reklaspits B.V. is reeds 29 oktober
2019 uitgesproken. Vervolgens heeft de bestuurder ook eigen aangifte
ingediend voor Reklaspits Holding B.V. en HedeGro B.V.

10-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-01-2020
1

Toelichting
Er zijn geen personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

10-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Reklaspits B.V. heeft volgens haar administratie per 31-12-2018 € 443.171 te
vorderen van Reklaspits Holding B.V. Volgens het grootboek is dit in 2019
opgelopen tot € 515.262,-.
Reklaspits Holding B.V. heeft ultimo 2018 € 385.528 te vorderen van HedeGro
Holding en laatstgenoemde is dit verschuldigd.
HedeGro Holding B.V. heeft ultimo 2018 een vordering in r/c op de directie van
€ 302.604.

10-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In verband met de rekening-courant vordering van HedeGro Holding B.V. heeft
de curator de bestuurder verzocht om opgave te doen van zijn inkomsten en
lasten. De curator heeft een opgave ontvangen en zal deze in de komende
verslagperiode beoordelen.

10-01-2020
1

De curator heeft de bestuurder verzocht om een passend financieel voorstel te
doen. De bestuurder heeft een voorstel gedaan. De curator is in beraad en zal
in de komende verslagperiode een oordeel vormen.

08-04-2020
2

De curator heeft het voorstel van de bestuurder nog in beraad.

08-07-2020
3

De situatie is ongew ijzigd. ABN AMRO heeft als huisbankier eveneens een
vordering op de heer De Groot. Het voorstel van De Groot zal de curator
beoordelen bij afw ikkeling van de gefailleerde w erkmaatschappij Reklaspits BV.
De curator heeft op dit moment geen aanw ijzingen dat het inkomen of
vermogen van de heer De Groot is gew ijzigd en dat hij thans w el in staat zou
zin tot een substantieel beter betalingsvoorstel.

08-10-2020
4

De curator heeft contact gehad met de bestuurder met de vraag of hij een
actuele opgave w il doen van zijn inkomen en vermogen. in zijn reactie laat de
bestuurder w eten dat hij geen of nauw elijks inkomsten heeft, in Spanje
w oonachtig is en op dit moment geen beter voorstel tot afw ikkeling kan doen.

07-01-2021
5

Met de bestuurder is afgesproken op termijn w eer contact te hebben over de
afw ikkeling van de rekening-courant positie.
De afw ikkeling van de holdings zal eerst aan de orde zijn als er een acceptabel
voorstel is ter afkoop van de rekening-courantpositie of er blijvend geen
uitzicht is op verbetering van de inkomens-/vermogenssituatie van de
bestuurder.
Op dit moment is er geen verbetering in de financiële situatie van de
bestuurder. De bestuurder is w oonachtig in Spanje en heeft aldaar op 13
januari 2021 een aanvraag gedaan voor financiële bijstand.

07-04-2021
6

De aanvraag voor financiële bijstand door de bestuurder is zow el in
Nederland als in Spanje afgew ezen

30-06-2021
7

Vooralsnog is het de bestuurder niet gelukt een baan te vinden w aardoor de
financiële alsmede de gezondheid van de bestuurder verslechterd.
De bestuurder ziet geen mogelijkheid om enig financieel voorstel te doen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 77.084,88

10-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een compte-joint-overeenkomst met ABN-AMRO Bank N.V.
Reklaspits Holding B.V., HedeGro Holding B.V. en de heer E. de Groot hebben
meegetekend als debiteur en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van
Reklaspits B.V. aan de bank.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft eveneens aan de bestuurder gevraagd om haar een passend
voorstel te doen ter afw ikkeling van haar positie. Dat leidde tot dezelfde
reactie als die de curator ontving.

07-01-2021
5

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

10-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen

10-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Nee

10-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen

10-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen

10-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen

10-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Geen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft ABN verzocht de vordering in te dienen.

10-01-2020
1

Geen w erkzaamheden meer.

07-01-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek.

10-01-2020
1

Ongew ijzigd

08-04-2020

2
Ongew ijzigd

08-07-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen t/m 2017 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 2018
is niet gedeponeerd. Dit geldt voor beide vennootschappen.

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Ongew ijzigd

Toelichting
Gezien de omvang van de rekening-courantpositie en het onvermogen van de
bestuurder om deze in te lossen, w ordt verder afgezien van een
rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2020
1

08-04-2020
2

08-07-2020
3

07-01-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

10-01-2020
1

In onderzoek

08-04-2020
2

Nee

08-10-2020
4

Toelichting
Van Paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit in onderzoek.

10-01-2020
1

De curator heeft dit in onderzoek.

08-04-2020
2

De curator zal het onderzoek voortzetten.

08-07-2020
3

Door de jaren heen is een aanzienlijke rekening-courantschuld ontstaan.
Voorts heeft failliet enkele jaren voor het faillissement de medeaandeelhouder
uitgekocht. De koopsom is voldaan door de w erkmaatschappij reklaspits BV.
Op dat moment w as de onderneming al verlieslatend en w as sprake van een
substantiële schuld aan de belastingdienst. Deze transactie en het mede
daardoor op laten lopen van (uiteindelijk) een rekening-courant vordering op
de DGA zonder dat er zekerheden zijn bedongen is w einig zakelijk. Van verder
onderzoek w ordt afgezien, daar de DGA de vordering in rc niet betw ist en hij
niet bij machte is deze claim te voldoen, laat staan het hele tekort.

08-10-2020
4

Voor de afw ikkeling van de RC positie heeft de curator de bestuurder gevraagd
een voorstel te doen. Zie hiervoor punt 4.

07-01-2021
5

Zie punt 4.

07-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

10-01-2020
1

De curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

08-04-2020
2

De curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten

08-07-2020
3

geen w erkzaamheden meer.

08-10-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
HedeGro Holding B.V.: € 24.784,00

10-01-2020
1

Reklaspits Holding B.V.: € 103.936,00
De belastingdienst heeft een vordering ingediend voor de fiscale eenheid van
Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V. ad € 361.245,00

€ 165.030,00

08-04-2020
2

Toelichting
HedeGro Holding B.V.: € 61.094,00
Reklaspits Holding B.V.: € 103.936,00
De belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor de fiscale eenheid van
Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V. ad € 860.838,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
HedeGro Holding B.V.: € 61.094,00

08-07-2020
3

Reklaspits Holding B.V.: € 103.936,00

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

10-01-2020
1

3

08-04-2020
2

3

08-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.454,04

10-01-2020
1

€ 442.541,59

08-04-2020
2

Toelichting
Reklaspits Holding B.V.: € 442.541,59
HedeGro Holding B.V.: € 414.087,55
De vordering is verhoogd door de indiening van een vordering € 337.002,67.
Dit betreft een geldlening w aar beide vennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk voor zijn.

Toelichting
Reklaspits Holding B.V.: € 442.541,59
HedeGro Holding B.V.: € 414.087,55

08-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-01-2020
1

Bij deze stand van zaken is het niet te verw achten dat de preferente en
concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet kunnen zien.

07-01-2021
5

Idem.

07-04-2021
6

Nu de bestuurder al sinds de opening van het faillissement geen verhaal
biedt, w ordt afgezien van verdere incassomaatregelen. De bank heeft uit
hoofde van een garantstelling eveneens een substantiële vordering op de
bestuurder. Uit telefonisch contact met de bank is gebleken dat zij evenmin
resultaat hebben geboekt. Het faillissement zal w orden afgew ikkeld ex art.
16 Fw .

30-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden.

10-01-2020
1

Geen w erkzaamheden meer

30-06-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures.

10-01-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

10-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode de standaard
(rechtmatigheids)onderzoeken verrichten. Voorts zal de curator het verhaal
van de bestuurder i.v.m. de rekening-courant vordering beoordelen en
afspraken maken met bestuurder omtrent de afw ikkeling hiervan.

10-01-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode de standaard
(rechtmatigheids)onderzoeken voortzetten. Voorts zal de curator het financiële
voorstel van de bestuurder beoordelen.

08-04-2020
2

De onderzoeken zullen w orden voortgezet. De curator heeft het financiële
voorstel in beraad.

08-07-2020
3

Geen onderzoeken meer te verrichten, behoudens de afw ikkeling van de rc
schuld.

08-10-2020
4

Afw ikkeling van de rc schuld.

07-01-2021
5

Nu de bestuurder al sinds de opening van het faillissement geen verhaal
biedt, w ordt afgezien van verdere incassomaatregelen. De bank heeft uit
hoofde van een garantstelling eveneens een substantiële vordering op de
bestuurder. Uit telefonisch contact met de bank is gebleken dat zij evenmin
resultaat hebben geboekt. Het faillissement zal w orden afgew ikkeld ex art.
16 Fw .

30-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-01-2020
1

nog niet bekend

08-10-2020
4

Nog niet bekend.

07-01-2021
5

Naar verw achting zal binnen nu en 2 maanden de rechtbank de beschikking
geven w aarbij het faillissement w ordt opgeheven.

30-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1

10-01-2020
1

Zie plan van aanpak

08-04-2020
2

Zie 10.1

30-06-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

