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ZESDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN 

VALBONNE REAL ESTATE B.V. 

 

Gegevens onderneming : Valbonne Real Estate B.V. (de “Vennootschap”),  
   statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) kantoorhoudende 

aan het adres Beckeringhstraat 36, 3762 EX Soest 
Faillissementsnummer : F. 13/11/669 
Datum uitspraak : 9 november 2011 
Curator  : mr. T. Steffens (Fort Advocaten, Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 
steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. N.A.J. Purcell 
Activiteiten onderneming : beleggingsinstelling in vaste activa 
Personeel gemiddeld aantal : nihil 
 
Datum verslag : 6 mei 2014 
Verslagperiode : 7 oktober 2013- 6 mei 2014 
 
Bestede uren in surseanceperiode : 138,2 uren 
Bestede uren in verslagperiode :   60,7 uren 
Bestede uren faillissement totaal : 641,1 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 500.845,52 
 

ALGEMENE INLEIDING 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009. 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Organisatie en directie 

Afgerond, zie verslagen 1 t/m 5. 

 

1.2  Winst en verlies 

Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekeningen van de Vennootschap bedroeg het 

nettoresultaat over: 

 

2008: winst van EUR 6.405.127,-- 

2009: verlies van EUR 88.826.018,-- 

2010: verlies van EUR 4.402.609,-- 
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1.3 Balanstotaal 

Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekeningen van de Vennootschap bedroeg het 

balanstotaal per: 

 

2008: EUR 146.148.274,-- 

2009: EUR 18.427.275,-- 

2010: EUR 16.884.695,-- 

 

In september 2009 is de voormalige (Duitse) huurder van het Vastgoed (Quelle), gefailleerd. 

Haar curator heeft de huurovereenkomst vervolgens beëindigd. Als gevolg daarvan en gelet op 

de bijzondere aard van het Vastgoed is het Vastgoed zeer substantieel afgewaardeerd. 

 

1.4 Verzekeringen 

De kosten in verband met onder meer verzekering van het Vastgoed zijn tot op heden voldaan 

door de hypotheekhouder. 

 

1.5 Huur 

Verwezen wordt naar het vierde openbare verslag. Er zijn geen relevante ontwikkelingen. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Zie het eerste openbare verslag. 

 

2. PERSONEEL 

De Vennootschap heeft geen personeel in dienst (gehad). 

 

3. ACTIVA 

Het voornaamste activum van de Vennootschap is het Vastgoed. Met betrekking tot het 

Vastgoed werd, nadat een langdurig onderhandelingsproces was doorlopen, een 

koopovereenkomst gesloten. 

 

De opschortende voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn nog vervuld terwijl de initieel 

gestelde einddatum waarop de opschortende voorwaarden vervuld dienden te zijn, inmiddels is 

verstreken.  

Op grond van de koopovereenkomst is de verkoper gerechtigd de koper een termijn te stellen 

waarbinnen de koper zich dient uit te laten over een beëindiging van de koopovereenkomst. Een 
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zodanig termijn is nog niet gesteld. De koper heeft namelijk te kennen gegeven positief gestemd 

te zijn over het alsnog in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. 

Partijen zijn thans in overleg over een wijziging van de koopovereenkomst inhoudende enerzijds 

een splitsing van de koopovereenkomst waarbij een deel van het Vastgoed wordt verkocht 

zonder dat daarvoor nog voorbehouden zullen gelden en anderzijds een verlenging van de 

termijn waarbinnen de opschortende voorwaarden (ten aanzien van het restant van het 

Vastgoed) alsnog vervuld dienen te zijn. 

 

4. DEBITEUREN 

De voornaamste debiteur van de Vennootschap is aandeelhouder Homco 68, althans haar 

voormalige moeder HII. Volgens de ongeauditeerde conceptjaarrekening over 2010 heeft de 

Vennootschap een vordering (related party receivable) op Homco 68 van EUR 30.759.375,--. 

Deze vordering is opgeëist maar betaling van de zijde van Homco 68 is uitgebleven. In 

december 2010 is een overeenkomst opgesteld tussen de Vennootschap en Homco 68 waarin 

de vordering (met terugwerkende kracht) is gekwalificeerd als geldlening met een opeisbaarheid 

in 2019. De curator onderzoekt de achtergronden en rechtsgeldigheid van deze overeenkomst. 

Voornoemde vordering is namelijk terug te voeren op een betaling op 13 januari 2006, waarbij 

sprake is geweest van een rechtstreekse telefonische overboeking van EUR 20.000.000 door 

de Vennootschap aan HII (destijds ‘limited partner’ van Homco 68). Onduidelijk is derhalve 

voorshands dat en waarom de vordering is verwerkt als een vordering op Homco 68. 

Voorshands valt niet uit te sluiten dat de vordering altijd en tot op heden een vordering op HII is 

geweest, en niet een vordering op Homco 68.  

 

De vordering is daarom tevens bij de gerechtelijk bewindvoerder (‘monitor’) van HII in Canada 

ingediend. Homco 68 heeft eveneens een vordering bij de monitor. 

 

Op 30 mei 2013 heeft de gerechtelijke bewindvoerder van HII de curator bericht dat de 

vordering van Valbonne niet is erkend. Hiertegen heeft de curator beroep (‘appeal’) 

aangetekend, waartoe de assistentie van een Canadese advocaat werd ingeroepen.  

 

De vordering zoals ingediend door Homco 68 is gedeeltelijk erkend: slechts de hoofdsom van 

de vordering is erkend. De in de vordering begrepen rentebedragen zijn niet erkend omdat het 

een intercompany vordering zou betreffen. Homco 68 heeft de curator gemachtigd om ook 

tegen de gedeeltelijke afwijzing van de vordering van Homco 68 beroep aan te tekenen en 

waartoe ook is overgegaan. Beide beroepsprocedures liggen al geruime tijd stil.  
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De monitor heeft zich (begrijpelijkerwijs) wel op het standpunt dat de door Homco 68 en de 

Vennootschap ingediende vorderingen niet beide voor uitkering in aanmerking zullen kunnen 

komen. 

 

Het bestuur van Homco 68 heeft inmiddels herhaaldelijk te kennen gegeven dat haar 

voorshands niet gebleken is van andere crediteuren dan de Vennootschap. Om die reden heeft 

Homco 68 de curator ook benaderd in verband met de stemming over het crediteurenakkoord bij 

HII. Homco 68 heeft overeenkomstig de keuze van de Vennootschap haar stem uitgebracht. 

Voorts heeft Homco 68 de Vennootschap dus gemachtigd om beroep aan te tekenen tegen de 

gedeeltelijke betwisting van de vordering van Homco 68.  

 

De curator heeft daarnaast getracht met Homco 68 te komen tot een regeling uit hoofde 

waarvan de gelden waarop Homco 68 aanspraak zal hebben bij een uitkering door HII, 

rechtstreeks aan de Vennootschap zullen worden  voldaan. Tot op heden zijn er echter geen 

toezeggingen gedaan door Homco 68 dat deze in elk geval zullen worden voldaan aan de 

Vennootschap. De curator onderzoekt thans in overleg met de Canadese advocaat in hoeverre 

(meer) controle kan worden verkregen over eventuele uitkeringen vanuit HII aan Homco 68 tot 

zekerheid van de vordering van de Vennootschap op HII althans Homco 68. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 Zie de voorgaande openbare verslagen. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

Zie de voorgaande openbare verslagen. 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

Zie de voorgaande openbare verslagen. Er hebben zich geen relevante ontwikkelingen 

voorgedaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen 

2009: 3 maart 2011 (derhalve niet tijdig) 

2008: 8 december 2009 

2007: niet gedeponeerd 

2006: 22 december 2008 (derhalve niet tijdig) 
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

In onderzoek. 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

In onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator: EUR 109.633,21 + PM 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

EUR 252.275,00  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

Niet van toepassing. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld. 

 

8.5 Concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben zich 8 concurrente crediteuren gemeld. 

  

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

EUR 759.459,95  

EUR 733.153,80 betwist 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkeling van dit faillissement bestaat in dit stadium nog geen duidelijkheid. 

 

9. PROCEDURES 

De curator heeft in Canada beroep aangetekend tegen de omstandigheid dat HII de namens de 

Vennootschap ingediende vordering niet heeft erkend. Voorts is op grond van een machtiging 

van Homco 68 beroep aangetekend tegen de gedeeltelijke afwijzing van de vordering van 

Homco 68.  

 

In 2013 heeft de boedel diverse aanslagen ‘Grundsteuer’ van de Stadt Nurenberg ontvangen als 

eigenaresse van het Vastgoed. Tegen deze aanslagen is bezwaar aangetekend.  

 

Overigens zijn er geen procedures. 

 

10. OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

De termijn van afwikkeling is nog onduidelijk, mede omdat de koopovereenkomst nog niet 

onvoorwaardelijk is. De uitbetaling door HII onder het crediteurenakkoord is nog niet 

geëffectueerd maar de verwachting is dat thans op korte termijn betalingen zullen plaatsvinden.  

 

10.2 Plan van aanpak 

Zie hiervoor onder 10.1. De curator zal trachten om zowel met Homco 68 en HII tot een 

minnelijke regeling te komen over de ingediende vorderingen.  

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op  

6 mei 2014. 

 

 

 

T. Steffens,  

curator 


