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1.

Inleiding

Dit is het twaalfde openbare verslag in het faillissement van Econcern NV en haar
gefailleerde Nederlandse groepsmaatschappijen. Het verslag heeft betrekking op de periode
van 15 november 2013 tot en met 15 mei 2014. Inmiddels zijn naast Econcern NV 38
Nederlandse groepsmaatschappijen in staat van faillissement verklaard. Gelet op de
samenhang tussen de verschillende faillissementen is ervoor gekozen om in alle
faillissementen één gezamenlijk openbaar verslag uit te brengen. Omdat – behoudens in
geval van de Betronic Netherlands BV, Betronic Hybrid Circuits BV en Betronic Products BV de rechten en verplichtingen per groepsvennootschap wel (redelijk) te scheiden zijn, zal
echter geen geconsolideerde, maar een separate afwikkeling van de verschillende
faillissementen dienen plaats te vinden. De faillissementen van de genoemde Betronicvennootschappen zullen geconsolideerd worden afgewikkeld, zo heeft de rechtercommissaris bij beschikking van 2 december 2011 beslist.

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan crediteuren en andere belanghebbenden
op de voet van artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Van dit verslag zijn een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar. Bij verschil van
interpretatie prevaleert de Nederlandse versie.

Curatoren zullen in dit verslag, in vergelijking met de eerste elf verslagen, een aangepaste
paragraafindeling hanteren. Omdat veel dossiers c.q. projecten inmiddels grotendeels
afgewikkeld zijn, leidde de tot nu toe gehanteerde indeling steeds vaker tot de enkele
mededeling in het verslag dat er ten aanzien van een bepaald project of dossier geen nieuws
te melden was. Curatoren zullen vanaf nu in de openbare verslagen nog slechts die dossiers
c.q. projecten bespreken ten aanzien waarvan wel ontwikkelingen te melden zijn.
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2.

Ecostream Spanje

De schikkingsonderhandelingen met Iberglobasol hebben geresulteerd in een schikking uit
hoofde waarvan Iberglobasol in termijnen (over een periode van ruim twee jaar) een bedrag
van € 2.000.000,=, te vermeerderen met rente, aan de boedel van Econcern betaalt. Op
grond van met PV Solutions en het bankenconsortium gemaakte afspraken komt dit bedrag,
na aftrek van gemaakte kosten, voor 10% toe aan PV Solutions, voor 45% aan Econcern en
voor 45% aan de banken. Aan Econcern zijn door Iberglobasol zekerheden verstrekt tot
meerdere zekerheid van de nakoming van de (toekomstige) termijnbetalingen. Tot heden is
Iberglobasol de schikking correct nagekomen en ontving de boedel reeds € 1.336.478,= aan
termijnen (incl. rente). De betalingsregeling loopt tot eind 2014. De afdracht aan PV
Solutions en de banken vindt pas plaats als alle termijnen geïnd zijn.

3.

Ecostream Switzerland

Curatoren hebben in het faillissement van Ecostream Switzerland vorderingen van Econcern
en Ecostream International ingediend tot een totaal bedrag van ruim € 46 miljoen (CHF 69,3
miljoen). Deze worden door de Zwitserse curator betwist. De boedel van Ecostream
Switzerland bevat momenteel een liquide actief van ca. CHF 12,2 miljoen. Dat actief zal, naar
het zich thans laat aanzien, in de toekomst toenemen tot ca. CHF 20 miljoen. De preferente
vorderingen in het Zwitserse faillissement bedragen ca. CHF 300.000,=. Aan concurrente
vorderingen is CHF 725 miljoen ingediend, maar daarvan heeft CHF 625 miljoen betrekking
op de vordering van First Solar, die door de Zwitserse curator wordt betwist. First Solar heeft
deze vordering eveneens ingediend in de faillissementen van Econcern en Ecostream
International en ook in die faillissementen is deze vordering betwist. Zolang er geen
duidelijkheid is over de vraag in hoeverre de vorderingen van First Solar en Econcern c.q.
Ecostream International worden toegelaten in het faillissement van Ecostream Switzerland,
kan geen betrouwbare inschatting gemaakt worden van de mogelijke baten voor Econcern en
Ecostream International uit de Zwitserse boedel.

5

4.

Evelop Spain en P&T

De liquidatie van P&T en Evelop Spain is inmiddels nagenoeg afgerond. In totaal ontving de
boedel tot eind 2013 in drie tranches een uitkering van € 3.425.000,=. Op 6 mei 2014
ontving Econcern nog een additioneel bedrag van € 98.000,=. Of er nog een nadere
uitkering komt, hangt af van de vrijval van in het kader van de verkoop van het project
Guzman afgegeven garanties van pro resto € 200.000,=. Indien geen claims door de koper
worden ingediend valt dit bedrag 20 maart 2015 vrij.

5.

Betronic

(i) Debiteuren
Met Tacx is in de lopende procedure voor de rechtbank Den Haag ter comparitie een
schikking getroffen, inhoudende dat Tacx in twee gelijke termijnen in totaal € 50.000,= aan
de boedel betaalt. De eerste termijn is tijdig voldaan en de tweede termijn dient door Tacx
voor 1 juni 2014 voldaan te worden.

(ii) Pand Betronic Vastgoed
Met ingang van 1 juli 2011 was het pand voor een periode van 10 jaar verhuurd aan de
moedervennootschap van Betronic Solutions BV met een hoofdelijke verbondenheid van
Betronic Solutions BV. In het najaar van 2013 zijn beide vennootschappen onverwacht in
staat van faillissement verklaard. Met de onderhuurders zijn met ingang van 1 april 2014
tijdelijke huurcontracten gesloten, als gevolg waarvan Betronic Vastgoed maandelijks
afgerond € 4.000,= aan huur ontvangt. Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe
(hoofd)huurder of een koper voor het pand. Met de bank is overeengekomen dat tot 1 juli
2014 een moratorium geldt ter zake van de betaling van rente en aflossing onder de
hypothecaire financiering van pro resto afgerond € 1,96 miljoen.
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6.

Leningen management

Ten tijde van het uitbrengen van het vorige verslag stonden nog een lening open van in
hoofdsom € 686.000,= aan de heer Van Wijk. Deze lening houdt verband met de verwerving
door een aan hem gelieerde stichting van certificaten van aandelen Econcern op 13 mei
2008. De lening is per 13 mei 2013 opeisbaar geworden. Ter zake van een soortgelijke
lening kon in augustus 2012 op grond van een vonnis van de rechtbank Amsterdam een
bedrag van € 717.000,= geïnd worden van Duradero BV, een vennootschap van de heer
Berkhout, eveneens voormalig lid van de Raad van Bestuur van Econcern. In het najaar van
2013 werd met de heer Van der Leun tegen finale kwijting een afbetalingsregeling getroffen
voor een bedrag van € 235.000,=. Daarvan is inmiddels € 153.000,= voldaan. Het
resterende bedrag zal in termijnen betaald worden, waarvan de laatste vervalt per 31
oktober 2015. Met de heer Van Wijk wordt ook over een afbetalingsregeling gesproken. In
een volgend verslag zullen op dit punt nadere mededelingen worden gedaan.

7.

Procedure Windspeed

Curatoren hebben in het faillissement van Evelop Capital hoofdelijke veroordeling gevorderd
van de heren Phijffer, Lange en E-ventures B.V. (allen voormalige vennoten van de met
ingang van 29 september 2006 ontbonden V.O.F. Wind Speed I) tot betaling van een
bemiddelingsfee van € 952.000 (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke
handelsrente vanaf 11 november 2010. Deze bemiddelingsfee is verschuldigd op grond van
een tussen V.O.F. Wind Speed I en Evelop Capital op 29 december 2005 gesloten
‘bemiddelingsfee overeenkomst ter zake verwerving windturbineproject’. Deze
overeenkomst regelt de beloning van Evelop Capital voor haar bemiddeling bij de verwerving
door V.O.F. Windspeed I van een windturbine van Koegorspolder B.V.

Bij vonnis van 19 maart 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland de vordering van
curatoren integraal toegewezen. De Phijffer, Lange en E-Ventures B.V. hebben op grond van
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dit vonnis inmiddels een bedrag van € 1.245.350,59 betaald. Zij hebben tegen het vonnis
hoger beroep ingesteld.

8.

Onderzoek oorzaken faillissement

Curatoren zijn in hun vorige verslag uitvoerig ingegaan op de oorzaken van het
faillissement. Op een aantal resterende punten is in de verslagperiode nog nader onderzoek
gedaan.

9.

Aansprakelijkstelling bestuurders en commissarissen

Curatoren hebben besloten dat er op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement voldoende gronden zijn om de (voormalige) bestuurders en
commissarissen van Econcern die voor 1 juli 2008 in functie getreden zijn, op de voet van
art. 2:138 BW jo. art 2:149 BW aansprakelijk te houden voor het tekort in het faillissement,
omdat in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement sprake is geweest van
kennelijk onbehoorlijk bestuur c.q. kennelijk onbehoorlijk toezicht dat een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Voorts worden de betreffende functionarissen aansprakelijk
gehouden op de voet van art. 2:9 BW jo. art. 2:149 BW voor de door hun onbehoorlijke
taakvervulling veroorzaakte schade van Econcern en op de voet van art. 6:162 BW voor de
schade die de gezamenlijke schuldeisers dientengevolge geleden hebben. Eind april zijn de
aansprakelijkstellingen aan de betrokken functionarissen verzonden. Curatoren zullen tot
dagvaarding overgaan, tenzij een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.
Curatoren zullen dat in de komende periode onderzoeken.

10.

Tuchtprocedure tegen
tegen Pw
Pw C

Curatoren hebben in oktober 2013 een tuchtklacht ingediend tegen PwC in verband met het
naar het oordeel van curatoren ten onrechte afgeven van een goedkeurende verklaring bij de
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(geconsolideerde) jaarrekening 2007 van Econcern. PwC heeft zich verweerd met de stelling
dat de tuchtklacht verjaard was. De Accountantskamer heeft dit verweer op 24 maart 2014
behandeld. Bij uitspraak van 25 april 2014 heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de
klacht niet verjaard is. Op 18 augustus 2014 vindt de inhoudelijke behandeling van de klacht
plaats.

11.

Aansprakelijkstelling PwC

Ook PwC is inmiddels door curatoren aansprakelijk gesteld voor de schade van de boedel als
gevolg van het ten onrechte goedkeuren van de jaarrekeningen 2006 en 2007 van Econcern.
Ook PwC zal gedagvaard worden, tenzij een minnelijke regeling tot de mogelijkheden
behoort. Curatoren onderzoeken dat momenteel.

12.

Boedelactief

Verwezen zij in dit verband naar de bij dit verslag gevoegde tussentijdse financiële
verslagen.

13.

Herallocatie

In de verslagperiode hebben nog enkele herallocaties van beperkte omvang plaatsgevonden.

14.

Renvooiprocedures

Op 13 december 2011 vonden bij de Rechtbank Utrecht in 30 van de 38 faillissementen (dat
zijn de faillissementen waarin enig perspectief op uitkering aan de faillissementsschuldeisers
bestaat) verificatievergaderingen plaats. Sindsdien zijn ruim 50 renvooiprocedures
aanhangig gemaakt. Daarvan lopen er thans nog ruim 30. Voor zover in die procedures
inmiddels eindvonnissen op tegenspraak gewezen zijn is de stand van zaken als volgt:
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Koegorspolder CV/Econcern en WinWind
Koegorspolder CV vorderde in beide faillissementen erkenning van een vordering van
€ 5.774.400,=. Curatoren zijn vrijwel geheel in het gelijk gesteld want bij vonnissen van de
rechtbank Utrecht van 27 februari 2013 werd slechts toegewezen een bedrag van
€ 121.300,=. Koegorspolder is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen
hoger beroep ingesteld.

Van de Marel/Econcern
Van de Marel vorderde erkenning van een vordering van € 5.412.000,=. De vordering is door
de rechtbank Utrecht bij vonnis van 19 december 2012 afgewezen. Van de Marel is
veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Stichting Jan Cornelia/Econcern
Stichting Jan Cornelia vorderde erkenning van een vordering van € 451.000,=. De vordering
is door de rechtbank Utrecht bij vonnis van 19 december 2012 afgewezen. Stichting Jan
Cornelia is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger beroep
ingesteld.

Self Elevating Platform JBJB-115 NV/Econcern en Econcern Power Assets International
Self Elevating Platform JB-115 NV vordert in beide faillissementen erkenning van een
vordering van € 6.034.200,=. Beide vorderingen zijn door de rechtbank Utrecht bij
vonnissen van 6 februari 2013 afgewezen. Self Elevating Platform JB-115 NV is veroordeeld
in de proceskosten. Zij heeft tegen beide vonnissen hoger beroep ingesteld. Deze
procedures staan voor pleidooi op 23 juni a.s.

UWV/Econcern en Hertogs/Econcern
Dit betreft twee proefprocedures omtrent de vraag of vorderingen van werknemers van
dochtervennootschappen van Econcern (waaronder de vorderingen van UWV voor zover zij in
de vorderingen van werknemers is gesubrogeerd), op grond van de door Econcern
gedeponeerde 403-verklaringen concurrent zijn in het faillissement van Econcern (standpunt
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curatoren) of preferent (standpunt UWV en Hertogs). Bij vonnissen van 30 januari 2013 heeft
de rechtbank Utrecht curatoren in het gelijk gesteld. UWV en Hertogs hebben tegen die
vonnissen sprongcassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft bij arresten van 11 april 2014
(vindplaatsen: ECLI:NL:HR:2014:898 en ECLI:NL:HR:2014:904) curatoren in het gelijk gesteld
en bepaald dat vorderingen van werknemers van dochtervennootschappen van Econcern
(waaronder de vorderingen van UWV voor zover zij in de vorderingen van werknemers is
gesubrogeerd), op grond van de door Econcern gedeponeerde 403-verklaringen concurrent
zijn in het faillissement van Econcern.

Agrotheek/Faillissement V.O.F. Duurzame Energievoorziening Waterpark Wieringenmeer
Agrotheek vorderde erkenning van een preferentie ten aanzien van een vordering van
€ 229.300,=. De vordering is door de rechtbank Utrecht bij vonnis van 12 december 2012
afgewezen. Agrotheek is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het vonnis is geen hoger
beroep ingesteld.

E-Private Office B.V./Econcern
E-Private Office B.V. vorderde erkenning van een preferentie ten aanzien van een vordering
van € 1.285.259,83. De vordering is door de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 26
juni 2013 afgewezen. E-Private Office B.V is veroordeeld in de proceskosten. Tegen het
vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Smit/Econcern en Econcern
Econcern Power Assets International
De vordering van Smit is in het faillissement van Econcern Power Assets International B.V.
afgewezen. Tegen het vonnis is geen hoger beroep ingesteld. De vordering van Smit is in het
faillissement van Econcern N.V. toegewezen tot een bedrag van € 188.236,=.Tegen het
vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Wind Holding/Darwind Holding
De door P&O Partner B.V. betwiste vordering van Wind Holding op Darwind Holding is bij
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vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 7 augustus 2013 voor het volledige bedrag
van € 10.777.610,60 erkend. P&O Partner B.V. heeft hoger beroep ingesteld. In die
procedure zullen curatoren in juni 2014 een memorie van antwoord indienen.

Econcern/SEP
De door SEP betwiste vordering van Econcern op Econcern Power Assets International is bij
vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 19 maart 2014 voor het volledige bedrag
van € 30.141.281,48 erkend. SEP is veroordeeld in de proceskosten. SEP heeft (nog) geen
hoger beroep ingesteld.

15.

Vorderingen belastingdienst
belastingdienst

Fiscale vorderingen hoeven op grond van de wet niet op de in de Faillissementswet
voorgeschreven wijze te worden geverifieerd, omdat in geval van betwisting door de
curatoren niet een civiele, maar een administratierechtelijke rechtsgang openstaat (n.b.
hetzelfde geldt overigens voor de premievorderingen van het UWV). Na langdurige
informatie-uitwisseling en onderhandelingen bestaat nu overeenstemming omtrent de
hoogte van de fiscale vorderingen. De belangrijkste nog te betalen vorderingen zijn:
-

Fiscale eenheid Ecostream Beheer (na verrekening met teruggaven): € 533.000,=

-

Betronic-vennootschappen: € 187.000,=

-

Windpark Q7 Holding: € 226.000,= (excl. een mogelijke aanslag ex art. 29 lid 2 OB)

-

General Blade Technology: € 37.000,=

-

Innogrow: 154.000,=

De fiscale schulden van General Blade Technology en Innogrow zullen naar verwachting niet
voldaan kunnen worden wegens onvoldoende actief, de overige fiscale schulden zullen wel
voldaan kunnen worden.

12

Daarnaast is inmiddels na een uitvoerige mailwisseling een teruggave van BTW aan WinWind
van afgerond € 540.000,= door de belastingdienst erkend.

Dit overzicht is exclusief een aanslag loonbelasting die eind 2013 – onverwacht - door de
belastingdienst is opgelegd ter bewaring van rechten, betrekking hebbend op de
verstrekking door Econcern van certificaten van aandelen aan werknemers in 2008. Hierover
vindt nog overleg met de belastingdienst plaats.

In het overzicht hierna zijn de resterende verplichtingen van de fiscale eenheid Ecostream
Beheer pro memorie (p.m.) opgenomen, omdat de interne allocatie per vennootschap van het
per saldo te betalen bedrag van € 533.000,= nog moet worden vastgesteld.

16.

Boedelvorderingen

In de faillissementen met voldoende actief zijn de erkende boedelvorderingen inmiddels
nagenoeg voldaan.

17.

Overzichten per boedel

Econcern NV
Boedelactief (incl. de vordering van
€ 5 miljoen op BioMCN):

€

Totaal boedelvorderingen:

€

21.414.103,85
126.391,=
(deels betwist)

Vordering belastingdienst:

p.m.

Totaal erkend laag-preferent:

€

1.681.111,=

Totaal erkend concurrent:

€

215.903.678,=

Totaal erkend achtergesteld:

€

69.865.000,=

Totaal betwist:

€

508.406.941,=
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n.b. In de concurrente en betwiste vorderingen zijn inbegrepen de vorderingen uit hoofde
van door Econcern gedeponeerde hoofdelijkheidsverklaring ter zake van schulden van
dochtervennootschappen als bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW.
Econcern Nieuwegein Beleggingen BV
Boedelactief:

€

Totaal vorderingen:

15.010,34
nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

Ecofys International BV
Boedelactief:

€

3.240.734,73

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog-preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

249.490,=

Totaal erkend concurrent

€

12.170.375,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Ecostream International BV
Boedelactief:

€

404.455,51

Totaal boedelvorderingen:

€

8.540,=

Vordering belastingdienst:

p.m.

UWV premievordering (hoog preferent):

€

26.055,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

304.706,=

Totaal erkend concurrent

€

19.809.071,=

Totaal betwist:

€

75.949.236,=

403-verklaring Econcern NV:

ja

Ecostream Netherlands BV
Boedelactief:

€

82.490,44

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

p.m.

UWV premievordering (hoog-preferent):

€

7.583,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

89.776,=

Totaal erkend concurrent

€

6.090.411,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Econcern Power Assets International BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

Vordering belastingdienst:

12.524.226,08
4.075,=
p.m.
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UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

223.521,=

Totaal erkend concurrent

€

7.067.516,=

Totaal betwist:

€

38.287.798,=

403-verklaring Econcern NV:

ja

Evelop Netherlands BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

Vordering belastingdienst:

2.024.829,03
ca. 28.000,=
p.m.

UWV premievordering (hoog- preferent):

€

64.810,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

586.471,=

Totaal erkend concurrent

€

169.780.085,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Evelop Capital BV
Boedelactief:

€

3.361.915,87

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog- preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

9.861.292,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Evelop Real Estate & Energy Infra BV
Boedelactief:

€

47.930,30

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

2.536.411,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Evelop France BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog- preferent):

nihil

Totaal laag-preferent:

nihil

Totaal concurrent

€
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43.946,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Windpark Q7 Holding BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

1.506.265,39
nihil

Vordering belastingdienst:

€

226.000,= + p.m.

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

133.682.459,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

Econcern Power Assets Projects BV
Boedelactief:

€

4.203.586,09

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog-preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

27.494.964,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Evelop Projects Italy BV
Boedelactief:

€

58.632,35

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

233.580,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Econcern Systems Czech Republic BV
Boedelactief:

€

21,55

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

24.094,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

16

BCB Holding BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

p.m.

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

nihil

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Biomassacentrale Beheer BV
Boedelactief:

€

442,38

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

4.179.937,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Biomassacentrale De Scharlebelt BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

148.884,33
nihil

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog -preferent):

52,=
nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

97,=

Totaal erkend concurrent

€

2.638.952,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja, maar ingetrokken per 28/08/08

Biomassacentrale Onroerend Goed BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

77.671,01
nihil

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog -preferent):

112,=
nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

630,=

Totaal erkend concurrent

€

303.266,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja, maar ingetrokken per 28/08/08

Clean Minerals BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

42.686,40
nihil

17

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

€

15,=

Totaal erkend concurrent

€

1.226.921,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja, maar ingetrokken per 28/08/08

VOF DE Waterpark Wieringermeer BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

138.490,59
nihil

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog -preferent):

1.900,=
nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

63.164,=

Totaal erkend concurrent

€

2.371.120,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

235.595,16
nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog- preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

2.657.157,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

Ecoventures BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

738,=

Vordering belastingdienst:

€

p.m.

UWV premievordering (hoog -preferent):

€

15.591,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

140.688,=

Totaal erkend concurrent

€

273.286.314,=

Totaal betwist:

452.832,24

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Betronic Nederland BV, Betronic Hybrid Circuits BV en Betronic Products BV (geconsolideerd)
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

3.509,=

Vordering belastingdienst:

€

186.591,=

UWV premievordering (hoog -preferent):

€

32.930,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

281.329,=
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305.099,42

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

1.912.683,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Betronic Holding
Boedelactief

€

209.044,99

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

3.096.589,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Solior BV
Boedelactief:

€

130.312,89

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog-preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

27.164=
1.776.800,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Wind Holding BV
Boedelactief:

€

16.409,29

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

12.548.257,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

Darwind Holding BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

19.861,=

Vordering belastingdienst:

€

400,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

504.145,=

Totaal erkend concurrent

€

6.045.260,=

Totaal erkend achtergesteld

€

500.000,=

Totaal betwist:

€

10.777.611,=

UWV premievordering (hoog- preferent):

2.492.237,40

nihil
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403-verklaring Econcern NV:

nee

Darwind Development & Demonstration BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

3.659.285,49
nihil

Vordering belastingdienst:

€

398,=

UWV premievordering (hoog- preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

15.195.598,=
nihil

403-verklaring Econcern NV:

nee

General Blade Technology BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

124.370,=

Vordering belastingdienst:

€

36.873,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

6.514,=

Totaal laagpreferent:

€

61.642,=

Totaal concurrent

€

879.217,85

403-verklaring Econcern NV:

59.702,44

nee

Bioresource BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

€

32.277,=

Vordering belastingdienst:

€

6.908,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

1.994,=

Totaal laagpreferent:

€

18.756,=

Totaal concurrent

€

756.158,=

403-verklaring Econcern NV:

ja

Innogrow International BV
Boedelactief:

€

92.884,86

Totaal boedelvorderingen:

€

93.190,=

Vordering belastingdienst:

€

153.808,=

UWV premievordering (hoog- preferent):

€

3.450,=

Totaal erkend laag-preferent:

€

68.931,=

Totaal erkend concurrent

€

11.403.033,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja
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Win Wind BV
Boedelactief:

€

768.857,91

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog -preferent):

nihil

Totaal erkend laag-preferent:

€

4.526,=

Totaal erkend concurrent

€

126.353.662,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

18.

ja

Tussentijdse uitdelingen en bezemwagenvergadering Darwind Holding

De rechter-commissaris heeft bij beschikkingen van 8 november 2013 op verzoek van
curatoren de volgende tussentijdse uitdelingen gelast:
-

in het faillissement van Econcern zodanig dat de preferente crediteuren worden voldaan.

-

in het faillissement van Ecofys International zodanig dat de preferente crediteuren
worden voldaan en de concurrente crediteuren 24% ontvangen.

-

in het faillissement van Ecostream International zodanig dat de laag-preferente
crediteuren 65% ontvangen.

-

in het faillissement van Econcern Power Assets International zodanig dat de preferente
crediteuren worden voldaan en de concurrente crediteuren 25% ontvangen.

-

in het faillissement van Evelop Netherlands zodanig dat de preferente crediteuren
worden voldaan en de concurrente crediteuren 0,75% ontvangen.

-

in het faillissement van Evelop Capital zodanig dat de concurrente crediteuren 19%
ontvangen.

-

in het faillissement van Windpark Q7 Holding zodanig dat de concurrente crediteuren
0,75% ontvangen.

-

in het faillissement van Econcern Power Assets Projects zodanig dat de concurrente
crediteuren 14% ontvangen.

-

in het faillissement van Ecoventures zodanig dat de preferente crediteuren worden
voldaan.
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-

in het faillissement van Darwind Development
Development & Demonstration zodanig dat de
concurrente crediteuren 23% ontvangen.

-

in het faillissement van Win Wind zodanig dat de preferente crediteuren worden voldaan
en de concurrente crediteuren 0,5% ontvangen.

De implementatie van deze beschikkingen bleek veel meer (administratieve) voeten in de
aarde te hebben dan aanvankelijk ingeschat, ook vanwege het feit dat de vorderingen van
werknemers (dat zijn er vele) in bruto-bedragen geverifieerd zijn, terwijl door curatoren
netto-bedragen – onder inhouding van loonbelasting – dienen te worden uitgekeerd.
Inmiddels zijn de uitdelingslijsten aan de rechtbank toegezonden ter controle en deze zullen
naar verwachting in de eerste week van juni formeel gedeponeerd worden. Als geen verzet
wordt ingesteld, kunnen de uitbetalingen in juli 2014 plaatsvinden.

Inmiddels heeft ook de zogenaamde bezemwagenvergadering op de voet van art. 178 Fw in
het faillissement Darwind Holding plaatsgevonden. De aanleiding voor deze vergadering was
dat tijdens de verificatievergadering op 13 december 2011 geen rekening is gehouden met
het feit dat Darwind Holding ten behoeve van de schuldeisers uit rechtshandeling van
Darwind Development & Demonstration een zgn. 403-verklaring had gedeponeerd, als
gevolg waarvan Darwind Holding hoofdelijk aansprakelijk is jegens die schuldeisers. Op de
bezemwagenvergadering zijn de vorderingen uit rechtshandeling op Darwind Development &
Demonstration alsnog ook in het faillissement van Darwind Holding geverifieerd. Op korte
termijn zal aan de rechter-commissaris worden verzocht ook een tussentijdse uitdeling in
het faillissement van Darwind Holding te gelasten.
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19.

Afwikkeling faillissementen

Curatoren zijn voornemens om in de tweede helft van 2014 de volgende faillissementen af
te wikkelen, waarbij per faillissement de verwachte wijze van afwikkeling wordt aangegeven.

Econcern Nieuwegein Beleggingen:
Beleggingen geen schulden; uitkering aan aandeelhouder
Evelop France:
France Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Evelop Projects
Projects Italy:
Italy Gedeeltelijke uitkering aan concurrente crediteuren.
Econcern Systems Czech Republic:
Republic Opheffing wegens de toestand van de boedel.
BCB Holding:
Holding Geen schulden en geen actief. Faillissement kan opgeheven worden.
Biomassacentrale Onroerend Goed:
Goed Gedeeltelijke uitkering aan concurrente crediteuren.
General Blade Technology:
Technology Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Bioresource:
Bioresource Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Rembrandt Energy:
Energy Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Bora The
The Future:
Future Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Naisete Windparken:
Windparken Opheffing wegens de toestand van de boedel.
Windpark Equipment Leasing:
Leasing Opheffing wegens de toestand van de boedel.

20.
20.

Verwachte werkzaamheden in de komende verslagperiode

Curatoren zullen in de komende verslagperiode (verder) onderzoeken in hoeverre
schikkingen met bestuurders, commissarissen en PwC tot de mogelijkheden behoren.
Indien dat niet mogelijk blijkt, zal tot dagvaarding worden overgegaan.
Er zal pleidooi plaatsvinden in de tuchtzaak tegen PwC.
De fiscale posities zullen zoveel mogelijk worden afgewikkeld.
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De eerste tussentijdse uitdelingen zullen plaatsvinden indien geen verzet wordt ingesteld
tegen de uitdelingslijsten.
Er wordt een aanvang gemaakt met de definitieve afwikkeling van een twaalftal
faillissementen.

21.
21.

Financiële verslagen

Aan dit verslag zijn als bijlage 1 gehecht de financiële verslagen naar de toestand per 12 mei
2014 voor zover in het betreffende faillissement sprake is van enig actief.

22.
22.

Indiening volgend verslag

Curatoren zullen in oktober hun dertiende openbare verslag uitbrengen.

W.J.M. van Andel

A.A.M. Deterink
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