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Gegevens onderneming
IndiEco Group B.V.
Lionstraat 8
5831 AK Boxmeer
KvK-nummer 63105950

10-12-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de handel in duurzame energieproducten,
zoals pelletkachels, zonnepanelen, w armtew isselaars et cetera. De
onderneming voerde tevens installatie- en onderhoudsw erkzaamheden uit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 568.436,00

2018

€ 795.034,00

€ 13.088,00

2020

€ 86.380,00

€ 35.468,00

2016

€ 918.019,00

€ 27.916,00

€ 277.940,00

2017

€ 1.093.857,00

€ -93.823,00

€ 648.220,00

2019

€ 525.306,00

€ -577.726,00

€ 701.206,00

10-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven w eergegeven cijfers over de jaren 2016 t/m 2019 zijn
overgenomen uit de jaarrekeningen. De cijfers over 2020 zijn afgeleid uit de
boekhouding.

10-12-2020
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De jaarrekening over 2019 is opgesteld op basis van liquidatiew aarde van de
activa. De jaarrekening vermeldt dat het negatieve resultaat over 2019 de
vennootschap in liquiditeitsproblemen had gebracht. Daarnaast kw am de
onderneming vanaf februari 2020 stil te liggen w egens onstentenis van de
bestuurder.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-12-2020
1

Toelichting
Volgens informatie van UW V w aren er ten tijde van de faillietverklaring geen
actieve dienstverbanden. De onderneming ligt sinds februari 2020 stil. De
dagelijkse administratie w erd verzorgd door een ingeleende kracht die in
loondienst is bij een gelieerde vennootschap. Daarnaast w erd in het verleden
gebruik gemaakt van oproepkrachten en een of meer zzp'ers.
Met betrekking tot een van de zzp'ers is de vraag gerezen of de juridische
basis van de verrichte w erkzaamheden moet w orden gekw alificeerd als een
opdracht- of als een arbeidsovereenkomst. UW V is doende om hier een
standpunt over in te nemen. Ook van de zijde van de curator w ordt dit nog
onderzocht.

Boedelsaldo
€ 1.929,52

10-12-2020
1

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bestaat uit storting van een bescheiden
bedrag aan kasgeld en betalingen door (prefaillissements)debiteuren.
€ 26.149,69

10-06-2021
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bestaat uit storting van de opbrengst van
de verkoop van de activa en betalingen door (prefaillissements)debiteuren.

Verslagperiode
van
10-11-2020

10-12-2020
1

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020
t/m
26-5-2021

Bestede uren

10-06-2021
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 0 min

2

93 uur 24 min

totaal

180 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De bestede tijd had hoofdzakelijk betrekking op:

10-12-2020
1

- Intakegesprek met bestuurder en andere betrokkenen
- Inventarisatie van de activa
- Innemen van de administratie
- Aanschrijven van potentiële crediteuren
- Zekerheidshalve beëindigen eventuele (latente) dienstverbanden
- Correspondentie met potentiële zekerheidsgerechtigde
De bestede tijd had hoofdzakelijk betrekking op de verdere inventarisatie
van het faillissement, de verkoop van de activa en het voeren van de
faillissementsadministratie.

10-06-2021
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Vanaf heden is er een discrepantie ontstaan in het totaal aantal uren van 8,7
uur. Dit is ontstaan doordat er uren zijn geschreven in de 1e verslagperiode
nádat het verslag w as ingediend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van IndiEco Group B.V. is de besloten
vennootschap Van der Linden Holding B.V. Middellijk bestuurder is de heer Van
der Linden.

1.2 Lopende procedures

10-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is gebleken van één lopende procedure, w aarin IndiEco Group gedaagde is.
Eiser is een koper van een biomassaketel die aanspraak stelt te hebben op
ontbinding van de koopovereenkomst, teruggave van de koopprijs en een
schadevergoeding. Het financiële belang van de zaak is circa EUR 560.000 in
hoofdsom.

10-12-2020
1

Ten tijde van het faillissement hadden beide partijen hun schriftelijke stukken
ingediend en had reeds een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak
staat voor vonnis. Het is nog onbekend of dit een tussenvonnis of een
eindvonnis w ordt. De curator w acht dat af en zal naar aanleiding van het
vonnis besluiten of de procedure w el of niet w ordt voortgezet.
Op 9 juni 2021 is er in voornoemde procedure eindvonnis gew ezen. Uit
hoofde van dit vonnis is IndiEco Group veroordeeld tot betaling van een
bedrag van € 205.000,00, alsmede de beslagkosten. De curator heeft naar
aanleiding van dit vonnis besloten geen hoger beroep in te stellen.

10-06-2021
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1.3 Verzekeringen
De enige aangetroffen verzekering w as een schadeverzekering terzake van de
inboedel. Deze w as vooruitbetaald en biedt volgens de
assurantietussenpersoon nog dekking. De verzekering zal w orden beëindigd
zodra de activa van IndiEco Group zijn verkocht.

10-12-2020
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De curator heeft de schadeverzekering beëindigd en aanspraak gemaakt op
premierestitutie.

10-06-2021
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1.4 Huur
De bedrijfsruimte van IndiEco Group w as gehuurd, maar de huurovereenkomst
w as reeds geruimte tijd voor de faillietverklaring beëindigd. De aanw ezigheid
van de voorraad en andere inboedel van IndiEco Group w erd en w ordt
evenw el door de eigenaar van het pand gedoogd. De curator streeft naar een
zo spoedig mogelijke ontruiming.

10-12-2020
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Volgens opgaaf van de bestuurder w aren er op enig moment tw ee geleasete
voertuigen (busjes) in gebruik, maar zijn deze ook enige maanden voor de
faillietverklaring al ingeleverd.
De in de bedrijfsruimte aanw ezige voorraad en andere inboedel is inmiddels
door verkoop van de activa ontruimd.

10-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft in het intakegesprek als oorzaak van het faillissement
benoemd dat de handel in pelletkachels een belangrijke pijler van de omzet
van de onderneming w as. In 2019 heeft de Nederlandse overheid
aangekondigd dat particulieren vanaf 1 januari 2020 geen subsidie meer
konden krijgen voor pelletkachelinstallaties. Dat had een nadelig effect op de
verkoopmogelijkheden van IndiEco Group, aldus de bestuurder.
De curator doet in een latere fase van de faillissementsafw ikkeling nog
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

10-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2020
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Toelichting
Volgens informatie van UW V w aren er ten tijde van de faillietverklaring geen
actieve dienstverbanden. De onderneming ligt sinds februari 2020 stil. De
dagelijkse administratie w erd verzorgd door een ingeleende kracht die in
loondienst is bij een gelieerde vennootschap. Daarnaast w erd in het verleden
gebruik gemaakt van oproepkrachten en een of meer zzp'ers.
Met betrekking tot een van de zzp'ers is de vraag gerezen of de juridische
basis van de verrichte w erkzaamheden moet w orden gekw alificeerd als een
opdracht- of als een arbeidsovereenkomst. UW V is doende om hier een
standpunt over in te nemen. Ook van de zijde van de curator w ordt dit nog
onderzocht.

Toelichting
De curator heeft bij de betreffende zzp'ers voor het geval zou blijken van een
arbeidsovereenkomst, deze op grond van artikel 40 Fw opgezegd.

10-06-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

10-12-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de administrateur van de vennootschap w aren er in het
jaar voor de faillietverklaring tw ee oproepkrachten. Daarnaast w as de
bestuurder actief ten behoeve van de vennootschap (doch niet op basis van
een arbeidsovereenkomst) en w erd de administrateur ingeleend van een
gelieerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-11-2020

2

Zekerheidshalve opzegging t.a.v. oproepkrachten

4-12-2020

1

Zekerheidshalve opzegging t.a.v. zzp'er

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Hoew el bestuurder en UW V aangaven dat er geen actieve dienstverbanden
w aren ten tijde van de faillietverklaring, heeft de curator zekerheidshalve de
tw ee oproepkrachten aangeschreven en een (zekerheidshalve) opzegging ex
art. 40 Faillissementsw et uitgebracht.

10-12-2020
1

Enige tijd later meldde zich bij UW V iemand die voor IndiEco Group
w erkzaamheden placht te verrichten en daarvoor aan IndiEco Group
factureerde, met het verzoek om de w erkrelatie als loondienstverband aan te
merken en de loongarantieregeling toe te passen. De curator heeft nog geen
standpunt ingenomen over de vraag of er juridisch sprake is van een
arbeidsovereenkomst, maar heeft w el zekerheidshalve (voor het geval er een
arbeidsovereenkomst zou zijn) een opzegging op grond van art. 40 Fw
uitgebracht.
Geen bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
IndiEco Group heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-12-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte van IndiEco Group bevindt zich één pc-w erkstation, tw ee
laptops (w aarvan één tamelijk verouderd) en een multifunctionele printer, die
volgens opgaaf van de bestuurder onbelast eigendom van IndiEco Group zijn.
Daarnaast bevinden zich in de bedrijfsruimte diverse meubels en
magazijnstellingen, alsmede een door IndiEco Group aangebrachte
verw armingsinstallatie, die naar stelling van de verhuurder van het pand
eigendom van de verhuurder zijn.

10-12-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog in onderzoek.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

10-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Op 02-12-2020 zijn de activa van IndiEco Group getaxeerd. De curator heeft
recent het rapport van de taxateur ontvangen en zal zo spoedig mogelijk
overgaan tot verkoop.

10-12-2020
1

In de voorbije verslagperiode heeft de curator de activa van IndiEco Group
verkocht en overgedragen aan Bob Gimbrére Management B.V. voor een
bedrag van € 24.200,00 inclusief BTW . De in het bedrijfspand aanw ezige
palletkachel van IndiEco Group B.V. is de door de curator verkocht en
overgedragen aan de verhuurder van het bedrijfspand.

10-06-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er bevindt zich in en bij de bedrijfsruimte van IndiEco Group diverse voorraad
die volgens opgaaf van bestuurder onbelast eigendom van IndiEco Group is.

10-12-2020
1

Daarnaast bevindt zich enige voorraad van IndiEco Group in het naastgelegen
bedrijfspand. Dit is het bedrijfspand van een vennootschap w aarin een deel
van de aandelen w ordt gehouden door de moedervennootschap van IndiEco
Group en van w ie ook de administrateur van IndiEco Group w erd ingeleend. De
betreffende vennootschap maakt aanspraak op een retentie- dan w el
pandrecht op de bij haar aanw ezige voorraad van IndiEco Group, tot zekerheid
voor nog te betalen vergoedingen voor de w erkzaamheden van de
administrateur. Vooralsnog is naar het oordeel van de curator nog niet vast
komen te staan dat van een geldig retentie- of pandrecht sprake is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De activa zijn recent getaxeerd. De curator zal zo spoedig mogelijk overgaan
tot verkoop. De curator voert daaromtrent nog overleg met de vennootschap
die rechten op een deel van de voorraad stelt te hebben.

10-12-2020
1

De activa zijn verkocht en overgedragen. De curator heeft zich jegens de
betreffende partij op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een
geldig retentie- dan w el pandrecht. W at betreft curator is deze discussie
beslecht.

10-06-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 110,45

Premierestitutie

€ 10,08

Rente boedelrekening

€ 12,20

totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 132,73

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator doet nog onderzoek naar eventuele andere activa/goodw ill.

10-12-2020
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Andere activa zijn (nog) niet in de boedel aangetroffen.

10-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande vorderingen volgens
boekhouding

€ 269.940,00

€ 1.819,07

totaal

€ 269.940,00

€ 1.819,07

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de boekhouding van IndiEco Group staat er nog een groot bedrag aan
uitgebrachte facturen open. Hierbij dient te w orden opgemerkt dat van tw ee
grote debiteuren reeds bekend w as dat zij omvangrijke tegenvorderingen op
IndiEco Group stellen te hebben (de aanvrager van het faillissement alsmede
de partij die thans eiser is in een procedure tegen IndiEco Group).

10-12-2020
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In de jaarrekening over 2019 (opgesteld op basis van liquidatiew aarde) zijn de
debiteuren afgew aardeerd tot een fractie van de nominale w aarde (EUR
3.793).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De volgens de boekhouding openstaande debiteuren zijn aangeschreven, met
het verzoek om op de boedelrekening te betalen. De aanvrager van het
faillissement en de eiser in de voornoemde procedure zijn uitgezonderd, omdat
hun standpunt reeds bekend is. Met hen w ordt individueel verder
gecommuniceerd.

10-12-2020
1

De curator heeft de debiteuren die naar aanleiding van zijn aanmaning nog
niet gereageerd hadden, opnieuw aangeschreven. Veel debiteuren stellen
zich op het standpunt dat zij niet gehouden zijn de openstaande vordering te
betalen. De curator onderzoekt of deze verw eren van de debiteuren stand
houden.

10-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bankfinanciering.

10-12-2020
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5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseobjecten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-06-2021
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3

10-12-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van kachelpellets heeft een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De geldigheid van het ingeroepen
eigendomsvoorbehoud w ordt nog onderzocht.

10-12-2020
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De curator is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een
rechtsgeldig eigendomvoorbehoud.

10-06-2021
2

5.6 Retentierechten
Zie 5.3

10-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep op reclamerechten gedaan. Omdat de onderneming van
IndiEco Group al sinds februari 2020 niet meer actief is, ligt het ook niet in de
lijn der verw achting dat er nog leveranties zijn geschied w aarvoor een
reclamerecht nog open zou staan.

10-12-2020
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de eerste verslagperiode is gecorrespondeerd met de vennootschap die
retentie- dan w el pandrecht stelt te hebben op een deel van de voorraad van
IndiEco Group. Er is nog geen uitkomst bereikt; de curator zoekt contact met
de advocaat van de betreffende vennootschap.

10-12-2020
1

De curator heeft zich jegens de betreffende vennootschap op het standpunt
gesteld dat er geen sprake is van een geldig retentie- dan w el pandrecht.
W at betreft curator is deze discussie beslecht.

10-06-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring lag de onderneming stil. De curator zet geen
activiteiten voort.

10-12-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt nog of er sprake is van goodw ill die kan w orden
overgedragen.

10-12-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-06-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding bijgehouden en daaruit is informatie aan de curator
verstrekt. De curator dient nog te onderzoeken of de kw aliteit van de
boekhouding aan de w ettelijke maatstaven voldoet.

10-12-2020
1

De curator is gestart met het onderzoek naar de boekhoudplicht. Ten tijde
van het tw eede voortgangsverslag zijn daarover evenw el nog geen
bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

2015
2016
2017
2018
2019

is
is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

op
op
op
op
op

30-11-2016
23-11-2017
02-11-2018
05-11-2019
20-10-2020

(tijdig)
(tijdig)
(tijdig)
(tijdig)
(tijdig)

10-12-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-12-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte van IndiEco Group B.V. dateert van 17 april 2015. Het bij de
oprichting geplaatste kapitaal bedroeg EUR 1,- (één euro) w elke volgens de
oprichtingsakte direct is betaald.

10-12-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator is gestart met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Ten tijde
van het tw eede voortgangsverslag zijn daarover evenw el nog geen
bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-06-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is gestart met het onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden.
Ten tijde van het tw eede voortgangsverslag zijn daarover evenw el nog geen
bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode lag het zw aartepunt van de w erkzaamheden bij
de intake van de boekhouding, inventarisatie van de activa en aanschrijven
van w erknemers, crediteuren en debiteuren. Onderzoek naar het gevoerde
beleid, kw aliteit van de boekhouding en rechtmatigheid zal in een latere fase
van het faillissement aan de orde komen.

10-12-2020
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Geen bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 39,33

10-12-2020
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Toelichting
De curator maakt gebruik van een online portal om de ontvangst en
verw erking van ingediende vorderingen zo veel mogelijk te automatiseren. De
kosten voor het gebruik van het portal bedroegen in de eerste verslagperiode
EUR 39,33 incl. btw .
€ 32.001,59

10-06-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.041,00

10-06-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.393,50

10-06-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.608,00

10-12-2020
1

€ 1.608,00

10-06-2021
2

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

10-12-2020
1

29

10-06-2021
2

Toelichting
Ten tijde van het tw eede voortgangsverslag hebben 29 concurrente
crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 573.466,01

10-12-2020
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€ 725.500,57

10-06-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan nog niet w orden aangegeven op w elke w ijze het
faillisssement zal w orden afgew ikkeld.

10-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de eerste verslagperiode zijn aan de hand van de boekhouding van IndiEco
Group de potentiële crediteuren aangeschreven en binnenkomende
vorderingen geadministreerd. De ontvangst en administratie van
binnenkomende vorderingen zal in volgende verslagperiodes nog doorlopen.

10-12-2020
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Geen bijzonderheden te vermelden.

10-06-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Mineralen Service Station B.V.

10-12-2020
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9.2 Aard procedures
Mineralen Service Station heeft een vordering ingesteld, strekkende tot (1)
verklaring voor recht dat een met IndiEco Group gesloten koopovereenkomst
voor een biomassaketel c.a. is ontbonden, (2) teruggave van de betaalde
koopprijs en (3) schadevergoeding.

10-12-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure staat voor vonnis.

10-12-2020
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Er is in de onderhavige procedure op 9 juni 2021 een eindvonnis gew ezen. In
dit vonnis heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de tussen partijen
gesloten koopovereenkomst voor een biomassaketel c.a. is ontbonden en
IndiEco Group veroordeeld ten titel van ongedaanmaking een bedrag van €
205.000,00 aan MSS te betalen, alsmede de beslagkosten.

10-06-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft in de eerste verslagperiode geen w erkzaamheden besteed
aan de procedure, anders dan louter kennisnemen van het bestaan ervan. Het
vonnis zal w orden afgew acht en daarna zal w orden beoordeeld of de
procedure w el/niet moet w orden voortgezet.

10-12-2020
1

De curator heeft naar aanleiding van dit vonnis besloten dat er geen hoger
beroep tegen het vonnis zal w orden ingesteld.

10-06-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zullen de volgende actiepunten w orden
aangepakt:

10-12-2020
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- onderzoeken of er sprake is van overdraagbare goodw ill
- verkrijgen van duidelijkheid of een voorlopige voorziening m.b.t. het
geclaimde retentie- of pandrecht op een deel van de voorraad
- verkopen van de activa en ontruimen bedrijfspand
- voortzetten administratie binnenkomende vorderingen
- onderzoeken of er sprake is van overdraagbare goodw ill (afgerond)
- verkopen van de activa en ontruimen bedrijfspand (afgerond)
- voortzetten administratie binnenkomende vorderingen (afgerond)
- verkrijgen van duidelijkheid of een voorlopige voorziening m.b.t. het
geclaimde retentie- of pandrecht op
een deel van de voorraad (afgerond)
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is thans nog niet in te schatten op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

10-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden te vermelden.

Bijlagen
Bijlagen
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