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

R-C
Curator

11
07-09-2022
F.04/12/99
NL:TZ:0000014085:F005
02-04-2012

mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr J.P. Bakkers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Scheuten Optisol BV

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

27-09-2018
3

Boedelsaldo
€ 233.189,83

27-09-2018
3

€ 233.224,52

27-03-2019
4

€ 233.259,78

24-09-2019
5

€ 233.280,34

24-03-2020
6

€ 233.282,32

23-09-2020
7

€ 233.212,74

15-09-2021
9

€ 232.966,91

15-03-2022
10

€ 232.688,45

07-09-2022
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-9-2018

27-09-2018
3

t/m
26-9-2018
van
27-9-2018

27-03-2019
4

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

24-09-2019
5

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

24-03-2020
6

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

23-09-2020
7

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

16-03-2021
8

t/m
15-3-2021
van
16-3-2021

15-09-2021
9

t/m
14-9-2021
van
15-9-2021

15-03-2022
10

t/m
14-3-2022
van
15-3-2022
t/m
6-9-2022

Bestede uren

07-09-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

46 uur 48 min

6

40 uur 48 min

7

32 uur 12 min

8

36 uur 30 min

9

37 uur 12 min

10

23 uur 48 min

11

41 uur 6 min

totaal

258 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode 66,70 uur
Bestede uren totaal 4035,60 uur

27-09-2018
3

Let op: in de faillissementen van Solar Scheuten Nederland, Scheuten Solar
Systems, Scheuten Solar Holding, Scheuten R&D, Scheuten Optisol en
Eugenidus Beheer w ordt geconsolideerd verslag afgelegd. De uren hebben
dan ook betrekking op alle faillissementen.
Bestede uren in verslagperiode 45,2 uur
Bestede uren totaal 4134,1 uur

27-03-2019
4

Bestede uren in verslagperiode 46,8 uur
Bestede uren totaal 4180,9 uur

24-09-2019
5

Bestede uren in verslagperiode 40,80 uur
Bestede uren totaal 4221,70 uur

24-03-2020
6

Bestede uren in verslagperiode 32,20 uur
Bestede uren totaal 4253,90 uur

23-09-2020
7

Bestede uren in verslagperiode 36,50 uur
Bestede uren totaal 4290,40 uur

16-03-2021
8

Bestede uren in verslagperiode 37,20 uur
Bestede uren totaal 4327,60 uur

15-09-2021
9

Bestede uren in verslagperiode 23,80 uur
Bestede uren totaal 4351,40 uur

15-03-2022
10

Bestede uren in verslagperiode 41,10 uur
Bestede uren totaal 4392,50 uur

07-09-2022
11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Zoals in het laatste verslag is opgemerkt heeft de Spaanse fiscus in de
voorlaatste verslagperiode inhoudelijk een nieuw besluit genomen over de
door Scheuten Solar Systems verzochte teruggaaf BTW . Hierin heeft zij
overw ogen dat aan Scheuten Solar Systems van meet af aan geen teruggaaf
zou toekomen, als gevolg w aarvan er van ongerechtvaardigde verrijking door
de Spaanse fiscus ten laste van Scheuten Solar Systems geen sprake kan zijn.

27-09-2018
3

Door de door de curator ingeschakelde advocaat is daarop strafrechtelijke
aangifte tegen de betrokken ambtenaren gedaan vanw ege valsheid in
geschrifte. Daarnaast is een procedure gestart tegen de Spaanse fiscus
w egens ongerechtvaardigde verrijking. De boedel dient thans bew ijs te
leveren van het feit dat Scheuten Solar Systems (en niet haar Spaanse
zustervennootschap Scheuten Solar Iberica) op enig moment recht had op een
BTW teruggaaf. De Spaanse advocaat heeft hiervan aangegeven dat hij het
bew ijs hiervan kan aandragen en dat mogelijk zelfs voor het einde van het
jaar een eerste uitspraak te verw achten valt. Gezien de snelheid w aarmee de
Spaanse procedures tot nu toe verlopen zijn acht de curator dit enigszins
optimistisch.
In de voorlaatste verslagperiode heeft de curator via de Nederlandse douane
een informatieverzoek van de Spaanse douane ontvangen. Hierin is de curator
verzocht om opheldering te geven omtrent de discussie over teruggaaf BTW
die loopt met de Spaanse fiscus. Intussen is er in nauw overleg met de
Spaanse advocaat een reactie opgesteld. De curator is nog altijd in afw achting
van een reactie door de Spaanse douane.
Nieuw e procedures van diverse buitenlandse partijen blijven opgestart
w orden. In overleg met de verzekeraar, die in nagenoeg alle gevallen ook
rechtstreeks aangesproken w ordt door de betreffende partijen, stelt de boedel
zich niet in deze procedures. De verzekeraar zorgt voor het verw eer. Periodiek
w ordt met de verzekeraar overleg gevoerd over de stand van zaken.
Faillissementsverslag 14

27-03-2019
4

De door de curator ingeschakelde Spaanse advocaat heeft inmiddels een
nieuw e procedure opgestart tegen de Spaanse fiscus aangezien de druk die
met het doen van strafrechtelijke aangifte niets heeft opgeleverd. De Spaanse
advocaat verw acht geen inhoudelijke behandeling dan w el uitspraak van de
rechter in eerste aanleg voor het einde van 2019.
Van de Portugese advocaat is vernomen dat een bedrag van EUR 3.421,27 is
geïncasseerd. Dit bedrag zal w orden overgeboekt naar de boedelrekening.
In de afgelopen verslagperiode zijn er w ederom de nodige procedures
opgestart en zijn er in bijzonder veel procedures stukken ontvangen. Ook
heeft er w ederom overleg plaatsgevonden met de verzekeraar. Dit heeft niet
tot enig resultaat geleid.
Faillissementsverslag 15
In de procedure die door de Spaanse advocaat is opgestart heeft nog geen
uitspraak plaatsgevonden. Inmiddels is duidelijk gew orden dat de zaak nog
altijd niet op de rol geplaatst is. Gezien de complexiteit en de geldelijke
omvang van de discussie (ruim EUR 6.000.000,- vermeerderd met w ettelijke
rente) van de zaak verw acht de ingeschakelde advocaat dat dit nog geruime
tijd op zich zal laten w achten. Naar de curator begrepen heeft zou een termijn

24-09-2019
5

van circa drie jaar niet ongebruikelijk zijn. Afhankelijk van de uitkomst van deze
nieuw e procedure verw acht de Spaanse advocaat dat het gesprek met de
Spaanse belastingdienst w ordt opgestart (bij een positieve uitkomst) dan w el
dat er hoger beroep ingesteld zal moeten w orden (bij een negatieve uitkomst).
De afw ikkeling van het faillissement zal vermoedelijk dan ook nog een
aanzienlijke tijd in beslag nemen.
Het bedrag van EUR 3.421,27 is in april ontvangen op de boedelrekening.
In een groot aantal procedures is inmiddels hoger beroep ingesteld door de
claimanten. De curator ontvangt w ekelijks grote hoeveelheden processtukken.
Ten aanzien van de lopende procedures vindt periodiek overleg met de
verzekeraar plaats.
In de afgelopen verslagperiode heeft contact plaatsgevonden met de door de
boedel ingeschakelde Spaanse raadsman. De mogelijkheden binnen de
Spaanse w etgeving om de zaak te bespoedigen zijn besproken. De Spaanse
advocaat gaat hiermee aan de slag, maar geeft aan dat de kans op succes
gering is.

24-03-2020
6

Het aantal procedures w aarbij de boedel betrokken is, is enorm hetgeen nog
altijd een continue stroom van processtukken oplevert. Hierover vindt in
sommige gevallen overleg plaats met de verzekeraar.
De situatie in Spanje is ongew ijzigd. Het is w achten totdat de zaak w ordt
aangebracht. Hier kan nog een aanzienlijke periode over heen gaan voordat
het zover is. Mogelijkheden om de procedure te bespoedigen zijn er helaas
niet.

23-09-2020
7

De hoeveelheid processtukken die ontvangen w orden blijft erg groot. In
sommige gevallen heeft overleg c.q. afstemming met de verzekeraar
plaatsgevonden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aantal malen contact
gehad met de Spaanse advocaat in de procedure tegen de Spaanse
belastingdienst. Er leken zich mogelijkheden aan te dienen om de procedure te
versnellen. Tot op heden hebben de uitgezette acties daartoe nog niet geleid.

16-03-2021
8

Ongew ijzigd.
In de afgelopen verslaperiode heeft de curator w ederom contact gehad met de
Spaanse advocaat in de procedure tegen de Spaanse belastingdienst. Er is
overleg gevoerd over de mogelijkheden het opstarten van de procedure te
bespoedigen. Deze w orden nu verder onderzocht.

15-09-2021
9

Het aantal procedures w aarbij de boedel betrokken is, is enorm hetgeen nog
altijd een continue stroom van processtukken oplevert. Hierover vindt in
sommige gevallen overleg plaats met de verzekeraar.
In de afgelopen verslaperiode heeft de curator een aantal malen contact
gehad met de Spaanse advocaat in de procedure tegen de Spaanse
belastingdienst. De mogelijkheden om de procedure te bespoedigen zijn
besproken maar tot op heden hebben deze niet geleid tot het eerder op de rol
krijgen van de zaak. De boodschap is dat w e geduld moeten betrachten.
Ten opzichte van het vorige verslag is het aantal procedures w aarbij de boedel
betrokken is, ongew ijzigd. W el kan vermeld w orden dat een aantal zaken
inmiddels aan de hoogste rechterlijke instanties zijn voorgelegd. Er zijn nog
geen definitieve arresten gew ezen.

15-03-2022
10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom contact gehad met
de Spaanse advocaat in de procedure tegen de Spaanse belastingdienst. Er
w orden pogingen ondernomen om de zaak vervroegd op de rol te krijgen.
Het is afw achten of dit gaat lukken.

07-09-2022
11

De hoeveelheid processtukken die ontvangen w orden blijft onverminderd
groot. In de afgelopen verslagperiode heeft w ederom overleg c.q.
afstemming met de verzekeraar plaatsgevonden.

1.3 Verzekeringen
Tussen de curator en de aansprakelijkheidsverzekeraar van Scheuten hebben
de afgelopen tijd diverse gesprekken plaatsgevonden met als doel om
overeenstemming te bereiken over de afhandeling van schadeclaims van
gedupeerden van onveilige zonnepanelen. Daarbij zijn de curator en de
verzekeraar het over de meeste uitgangspunten van de schadeafw ikkeling
eens gew orden. De curator heeft daarom goede hoop dat, indien feitelijk tot
afw ikkeling kan w orden overgegaan, dit spoedig en zonder vervolgdiscussies
kan plaatsvinden. Voordat het zover is, dienen evenw el de uitkomsten van
gerechtelijke procedures tegen (o.a.) de verzekeraar in diverse Europese
landen te w orden afgew acht. Zolang immers niet is vastgesteld of
gedupeerden onder de verschillende jurisdicties een rechtstreekse aanspraak
op de verzekeraar hebben en hoe dit zich verhoudt tot de aanspraken op de
faillissementsboedel, is de verzekeraar gerechtigd tot opschorting van
betalingen. Helaas is de verw achting dat de benodigde duidelijkheid w el
geruime tijd (enkele jaren) op zich zal laten w achten.

27-09-2018
3

Faillissementsverslag 14: Ongew ijzigd.

27-03-2019
4

Faillissementsverslag 15: Ongew ijzigd.

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

24-03-2020
6

Ongew ijzigd.

23-09-2020
7

Ongew ijzigd. De grote stroom aan procedures houdt onverminderd aan. Hierin
vindt van tijd tot tijd afstemming plaats met de verzekeraar.

16-03-2021
8

Ongew ijzigd.

15-09-2021
9

Ongew ijzigd. Ook in de laatste verslagperiode heeft regelmatig contact
plaatsgevonden met de verzekeraar.

15-03-2022
10

Ongew ijzigd.

07-09-2022
11

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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
Toelichting andere activa
In de afgelopen verslagperiode heeft Deutsche Bank zich bij de curator gemeld
met het gegeven dat Scheuten Solar Holding bij Deutsche Bank een garantie
had lopen tot en met 31 december 2019. Deze garantie is inmiddels
gedechargeerd w aardoor er een bedrag van EUR 33.602 aan creditgeld op de
bankrekening is ontstaan. Deutsche Bank heeft het creditbedrag van EUR
33.602,- inmiddels naar de boedelrekening van Scheuten Solar Holding
overgemaakt.

24-03-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is de ING bankrekening van Scheuten Solar
Iberica opgeheven. De ING heeft het tegoed ad EUR 118,11 inmiddels
overgemaakt naar de boedelrekening van Scheuten Solar Holding.

23-09-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

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
In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de ING
Bank over het opheffen van een aantal bestaande bankrekeningen. De
stukken dienaangaande zijn inmiddels door de curator getekend.

07-09-2022
11

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
Toelichting

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-09-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

€ 639.611,59

24-03-2020
6

Toelichting
Per abuis is in het vorige verslag de ingediende vordering van EUR 2.460,- van
de fiscus hierbij meegenomen.

Toelichting

23-09-2020
7

Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

27-09-2018
3

1198 crediteuren i.v.m. claims junction boxes. Aantal handelscrediteuren is
ongew ijzigd.

Toelichting

27-03-2019
4

1199 crediteuren i.v.m. claims junction boxes. Aantal handelscrediteuren is
ongew ijzigd.

Toelichting

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-03-2020
6

1200 crediteuren i.v.m. claims junction boxes. Aantal handelscrediteuren is
ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

23-09-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

Toelichting

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Ongew ijzigd.

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

24-09-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden in dit kader zijn onverminderd fors gebleken. Nog steeds
melden zich crediteuren uit binnen- en buitenland met (met name) junction-box
gerelateerde vorderingen. In de achterliggende verslagperiode is de curator
c.q. zijn de boedels in diverse procedures betrokken. Zie ook 1.2.

27-09-2018
3

correspondentie met diverse crediteuren uit binnen- en buitenland.

27-03-2019
4

Ongew ijzigd.

24-09-2019
5

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
Gezien de berichten van de Spaanse advocaat is de verw achting
gerechtvaardigd dat in 2019 nog geen einde zal komen aan de discussie met
de Spaanse fiscus. Ook een oplossing voor de vele procedures die gevoerd
w orden en w aarbij de verzekeraar de leiding heeft ligt helaas niet in het
verschiet. De afw ikkeling van het faillissement zal hierop w el dienen te
w achten.

27-03-2019
4

Helaas is duidelijk gew orden dat de discussie met de Spaanse fiscus
w aarschijnlijk pas over een aantal jaar inhoudelijk zal w orden behandeld. De
afw ikkeling van het faillissement zal hierop w el dienen te w achten.

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

24-03-2020
6

Ongew ijzigd.

23-09-2020
7

Ongew ijzigd.

16-03-2021
8

Ongew ijzigd.

15-09-2021
9

Ongew ijzigd.

15-03-2022
10

Ongew ijzigd.

07-09-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ongew ijzigd.

27-09-2018
3

Ongew ijzigd.

24-09-2019
5

Ongew ijzigd.

24-03-2020
6

Ongew ijzigd.

23-09-2020
7

Ongew ijzigd. De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van onder meer
de uitkomst van de procedure tegen de Spaanse belastingdienst en de
uitkomst van de grote hoeveelheid procedures die betrekking hebben op de
schade die is veroorzaakt door de levering van zonnepanelen die voorzien
w aren van defecte junction-boxes.

16-03-2021
8

Ongew ijzigd. Er is op dit moment nog geen concreet zicht op de termijn
w aarbinnen de afw ikkeling van de procedure tegen de Spaanse
belastingdienst en alle overige procedures plaats zal vinden.

15-09-2021
9

Ten opzicht van het vorige verslag is dit punt ongew ijzigd. De afw ikkeling is
enerzijds afhankelijk van de uitkomst van de nog op te starten procedure in
Spanje en anderzijds van de uitkomst van het groot aantal procedures die
feitelijk door de verzekeraar w orden gevoerd.

15-03-2022
10

Ongew ijzigd. Het is duidelijk dat de uitkomst van de procedure in Spanje
vermoedelijk nog enige tijd op zich zal laten w achten en daarmee de
afw ikkeling van de faillissementen ook.

07-09-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag
7-3-2023

07-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

27-09-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

