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

20
13-02-2020
F.16/12/740
NL:TZ:0000002652:F001
27-11-2012

R-C
Curator

mr. Neijt
mr R.H. Smink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Regge Vastgoed B.V.

17-08-2018
17

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap REGGE VASTGOED B.V., statutair gevestigd te
Bodegraven,
feitelijk te 3812 MP Amersfoort aan de Nijverheidsw eg Noord nummer 60-79,
KvK 34124517;

17-08-2018
17

Activiteiten onderneming
De bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed, handel in
eigen onroerend
goed.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

17-08-2018
17

Boedelsaldo
€ 270,11

17-08-2018
17

€ 270,11

14-02-2019
18

€ 246,96

15-08-2019
19

Toelichting
In de verslagperiode is een bedrag van €23,15 betaald aan uittreksels
Handelsregister.
€ 246,96

13-02-2020
20

Verslagperiode
van
20-2-2018

17-08-2018
17

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018

14-02-2019
18

t/m
14-2-2019
van
15-2-2019

15-08-2019
19

t/m
15-8-2019
van
16-8-2019

13-02-2020
20

t/m
13-2-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

17

9 uur 6 min

18

17 uur 24 min

19

5 uur 48 min

20

10 uur 36 min

totaal

42 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt tot en met 17 augustus 2018:
432,40.

17-08-2018
17

Het totaal aantal bestede uren bedraagt tot en met 14 februari 2019: 449,80.

14-02-2019
18

Het aantal bestede uren bedraagt tot en met 15 augustus 2019: 455,60

15-08-2019
19

Het aantal bestede uren bedraagt tot en met 13 februari 2020: 466,20

13-02-2020
20

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

vordering HVO2 B.V.

€ 245.809,03

totaal

€ 245.809,03

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De rekening courant vordering op de gefailleerde vennootschap HVO2 B.V. is
verhoogd naar € 245.809,03 en dat is aan de curator van die vennootschap
doorgegeven die de ontvangst van de verhoging van deze vordering heeft
bevestigd. Ook zijn nadere bew ijsstukken in de vorm van een door een
register accountant opgestelde balans en w inst en verliesrekening over 2011
overgelegd w aaruit de omvang van deze vordering per 31 december 2011
blijkt. De vordering per 31 december 2011 is verhoogd met de contractuele
rente tot de datum van het faillissement van HVO2 B.V. De vordering is
vooralsnog door de curator geplaatst op de lijst der betw iste vorderingen. In
dit faillissement zal een verificatievergadering plaatsvinden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

17-08-2018
17

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het monitoren van de ontw ikkelingen in het faillissement van HVO2 B.V. en de
andere faillissementen w aarin vorderingen zijn ingediend zoals de
faillissementen van de heer Jacobs en mevrouw Brink.

17-08-2018
17

In de verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator
van Regge Vastgoed B.V. en de curatoren van onder andere de heer Jacobs en
mevrouw Brink en HVO2 over de door de curator in die faillissementen
ingediende vorderingen en de status daarvan. Het is de planning van de
curatoren in onder andere het faillissement van HVO2 nog dit jaar een
verificatievergadering te houden. In het faillissement van HVO2 B.V. zal het
zeer w aarschijnlijk komen tot een uitdeling aan concurrente crediteuren. Het is
nog niet duidelijk of een renvooiprocedure zal moeten w orden gevoerd.

14-02-2019
18

Uit het laatste verslag van de curatoren van HVO 2 B.V. blijkt dat de curatoren
nog aan het procederen zijn tegen een notaris zodat dat faillissement nog niet
kan w orden afgew ikkeld. Het is dus nog niet duidelijk of er dit jaar in dat
faillissement nog een verificatievergadering zal plaatsvinden.

15-08-2019
19

De curatoren van HVO2 B.V.hebben in hun laatste verslag aangegeven dat zij
dit jaar een verificatievergadering zullen plannen.

13-02-2020
20

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 130.642,07

14-02-2019
18

Toelichting
Dit betreft het onbetaald gebleven salaris van de curator (tm 18.01.19),
proceskosten, en de vordering van de Dienst Justis uit hoofde van de GSR
2012.
€ 130.642,07

13-02-2020
20

Toelichting
Dit bedrag is het onbetaald gebleven deel van het salaris van de curator tot
en met 18 januari 2019, proceskosten, en de vordering van de Dienst Justis
uit hoofde van de GSR 2012 en moet w orden verhoogd met het salaris van
de curator over de periode 19 januari 2019 tot en met 13 februari 2020.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 183.012,00

14-02-2019
18

Toelichting
Dit betreft voornamelijk (terug-)vorderingen omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

14-02-2019
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.053.688,43

14-02-2019
18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
onbekend

14-02-2019
18

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren crediteuren

14-02-2019
18

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator houdt de ontw ikkelingen in de gaten in de faillissementen van de
heer Jacobs en mevrouw Brink en de besloten vennootschap HVO2 B.V. in
w elke faillissementen vorderingen zijn ingediend. Vooralsnog is er uitsluitend in
het faillissement van HVO2 B.V. een verificatievergadering voorzien, w aarvan
het nog niet bekend is op w elke termijn deze zal plaatsvinden. Bovendien
w ordt de vordering op HVO2 B.V. door de curator vooralsnog betw ist.

17-08-2018
17

De curatoren van HVO2 hebben meegedeeld dat naar verw achting nog dit jaar
een verificatievergadering zal w orden gepland.

14-02-2019
18

Aangezien er in het faillissement van HVO2 nog w ordt geprocedeerd is niet
duidelijk of er dit jaar nog een verificatievergadering zal w orden gehouden.

15-08-2019
19

De curatoren van HVO2 B.V. hebben in hun laatste verslag aangegeven dat
zij voornemens zijn dit jaar een verificatievergadering te plannen.

13-02-2020
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit hangt af van de ontw ikkelingen in de faillissementen van de heer Jacobs en
mevrouw Brink en HVO2 B.V. en of en zo ja op w elke termijn in deze
faillissementen een verificatievergadering zal w orden bepaald, of de
vorderingen van Regge Vastgoed B.V. w orden erkend en of er een uitdeling
aan concurrente crediteuren zal plaatsvinden.

17-08-2018
17

Dit hangt af van het feit of er in het faillissement van HVO2 BV dit jaar een
verificatievergadering w ordt gepland en of een renvooiprocedure zal moeten
w orden gevoerd.

14-02-2019
18

Dit hangt onder andere af van het feit of er nog dit jaar een
verificatievergadering in het faillissement van HVO2 BV zal plaatsvinden en
hoe de afw ikkeling verloopt van de faillissementen van de heer Jacobs en
(van de nalatenschap van) w ijlen mevrouw Brink. Mevrouw Brink is op 5
januari 2020 overleden.

13-02-2020
20

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2020

13-02-2020
20

10.4 Werkzaamheden overig
zie onder "plan van aanpak".

14-02-2019
18

zie onder "plan van aanpak".

15-08-2019
19

zie onder "plan van aanpak".

13-02-2020
20

Bijlagen
Bijlagen

