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

4
08-04-2021
F.05/20/218
NL:TZ:0000144352:F001
09-06-2020

R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr V. van Dijken

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ind Energy Holland B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
W ind Energy Holland B.V., statutair gevestigd te Ermelo. Bestuurder van
curanda is Bob Kiezebrink Beheer B.V.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
het ontw ikkelen, importeren, exporteren en op andere w ijze verhandelen van
productenmet betrekking tot w indtechnologie en aanverw ante producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 99.999,00

€ -37.919,00

€ 216.161,00

2017

€ 45.186,00

€ -60.130,00

€ 133.382,00

Toelichting financiële gegevens

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn vastgesteld op resp. 1 mei 2019 en 30
april 2019 en op 1 mei 2019 gepubliceerd bij de kamer van koophandel.

09-07-2020
1

De jaarrekeningen van 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar en niet
gedeponeerd bij de KvK.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 949,14

09-10-2020
2

€ 130.949,14

08-01-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
Zie hiervoor onder punt 7 van het verslag.
€ 130.525,64

08-04-2021
4

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

08-01-2021
3

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021
t/m
7-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 48 min

2

19 uur 54 min

3

34 uur 54 min

4

4 uur 24 min

totaal

124 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
W ind Energy Holland B.V., statutair gevestigd te Ermelo. Bestuurder van
curanda is (blijkens de KvK) Bob Kiezebrink Beheer B.V.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2:
Hiervan is niet gebleken.

09-10-2020
2

1.4 Huur
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2:
Hiervan is niet gebleken.

09-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van curanda heeft de curator, kortw eg, aangegeven dat
curanda een onderneming dreef w aarin een (door de bestuurder) uitgevonden
w indmolen op de markt w erd gebracht en verkocht. Curanda w erkte daarvoor
samen met een andere vennootschap voor de verkoop en exploitatie van de
molens op basis van een exclusieve samenw erkings- of
distributieovereenkomst. Curanda kocht de w indmolens in bij deze
vennootschap en verkocht deze door aan de afnemers.

09-07-2020
1

Na verkoop en levering van deze molens, w erd er een productiefout
geconstateerd. Om die reden is de verkoop en productie van de molens
gestaakt. Curanda heeft evenw el de (garantie- en herstel)claims van haar
klanten vervolgens afgew ikkeld. Daarbij zijn de reeds geleverde molens veelal
teruggenomen. Er w aren vervolgens onvoldoende (financiële) middelen om de
onderneming nog voort te zetten en als gevolg van het uitblijven van
inkomsten, konden de schuldeisers van curanda niet meer w orden voldaan.
De curator heeft voornoemde - door de bestuurder omschreven - oorzaak van
het faillissement nog in onderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
09-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Hiervan is geen sprake.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 2:
Voor dit onderdeel heeft de curator geen w erkzaamheden hoeven te
verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Hiervan is niet gebleken.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

09-10-2020
2

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 2:
Hiervan is niet gebleken.

09-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Omvormers

€ 3.025,00

totaal

€ 3.025,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De curator heeft diverse incomplete masten/frames ten behoeve van (kleine)
w indmolens aangetroffen (op een terrein van een derde) alsmede 26 Ginlong
omvormers.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De curator heeft een gespek gehad met de bestuurder over de aanw ezigheid
van actief. De curator heeft het actief vervolgens laten taxeren, w aarna de
curator (recent) een taxatierapport heeft ontvangen. De curator zal in dat
kader een biedingstraject opstarten.

09-07-2020
1

Verslag 2:
In het taxatierapport staat omtrent het actief onder meer:

09-10-2020
2

“Met bovenstaand actief kan er geen gereed product gemaakt w orden, het
betreft slechts onderdelen. Voor de w aardering hebben w ij de masten als oud
ijzer aangemerkt. De omvormers zijn w aarschijnlijk zeer beperkt inzetbaar en
daardoor moeilijk te verkopen."
Masten/frames:
De incomplete masten/frames liggen op een terrein dat voorheen door curanda
w erd gehuurd. Vanw ege openstaande facturen (onbetaalde huur), heeft de
(ex-)verhuurder de curator aangegeven dat zij de masten niet w il afstaan en
deze zelf zal verkopen. Gelet op w aarde w aartegen het actief is getaxeerd,
heeft de curator hier verder geen maatregelen voor getroffen.
Omvormers
De curator heeft de afgelopen verslagperiode het biedingstraject opgezet en
afgerond. De omvormers zijn voor een bedrag van € 3.025,- incl. btw - met
verkregen machtiging van de rechter-commissaris - vervolgens verkocht aan de
meest gegadigde partij.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 3:
Hiervan is niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 2:
Dit onderdeel heeft de curator nog in onderzoek.

09-10-2020
2

Verslag 3:
Van debiteuren is geen sprake.

08-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 2:
De curator heeft vlak vóór het indienen van dit tw eede verslag diverse
administratie van curanda ontvangen. De curator zal hiernaar nog onderzoek
doen. De curator verw acht de komende verslagperiode meer duidelijkheid te
krijgen of er sprake is van debiteuren en de omvang daarvan.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft de administratie van curanda onderzocht.

08-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er zijn geen vorderingen van banken bekend.

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is niet gebleken.

08-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is niet gebleken.

08-01-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

08-01-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

08-01-2021
3

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

08-01-2021
3

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hiervan is geen sprake.

08-01-2021
3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
De banken zijn door de curator aangeschreven.

09-07-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft vlak vóór het indienen van dit tw eede verslag diverse
administratie van curanda ontvangen. De curator zal hiernaar nog onderzoek
doen. De curator verw acht de komende verslagperiode meer duidelijkheid te
krijgen over deze onderdelen.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft de administratie onderzocht en hierover gecorrespondeerd
met de bestuurder.

08-01-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting is geen sprake.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

09-07-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Hieraan is niet voldaan. Zie verder onder punt 7.8 van dit verslag.

08-01-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn vastgesteld op resp. 1 mei 2019 en 30
april 2019 en op 1 mei 2019 gepubliceerd bij de kamer van koophandel.

09-07-2020
1

De jaarrekeningen van 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar en niet
gedeponeerd bij de KvK.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 3:
Dit is niet aan de orde.

08-01-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 4:
Hieraan is voldaan.

08-04-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
Ja
Toelichting
Zie onder punt 7.8 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2020
1

08-01-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
Een aantal dagen na de faillissementsuitspraak heeft de curator op basis van
de bankadministratie van curanda geconstateerd dat curanda een aantal
dagen vóór de faillissementsdatum een betaling van € 121.923,18 heeft
ontvangen van een derde. Dat bedrag (totaal € 120.000) is op diezelfde dag (4
juni 2020) doorbetaald aan tw ee partijen. De curator heeft naar aanleiding van
deze constatering de rechter-commissaris om toestemming gevraagd - en
gekregen - om rechtsmaatregelen te treffen en na die toestemming is bij deze
partijen conservatoir derdenbeslag gelegd onder de bij de curator bekende
banken van deze partijen.
Ja

08-01-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
De curator meent dat voornoemde betaling, een aantal dagen voor de
faillissementsdatum, paulianeus is. De curator heeft ter zake de vernietiging
daarvan ingeroepen. Zie verder hiervoor onder punt 7.8 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Voor een verdere toelichting
hierop, zie punt 7.8 van dit verslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

08-01-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
De curator heeft de administratie bij de curator opgevraagd, maar summier
ontvangen. De curator heeft de administratie (deels) onderzocht en hij zal in
dat kader de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en hierover nader verslag uitbrengen.

09-07-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft vlak vóór het indienen van dit tw eede verslag diverse
(aanvullende) administratie van curanda ontvangen. De curator zal hiernaar
nog (verder) onderzoek doen. De curator verw acht de komende verslagperiode
meer duidelijkheid te krijgen over deze onderdelen van het verslag.

09-10-2020
2

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator verschillende
keren overleg gevoerd en gecorrespondeerd met de (advocaat van de)
bestuurders van curanda.
Verslag 3:
Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet en er is een procedure gestart (in
het kader van de paulianeuze betaling alsmede op grond van de vaststelling
door de curator dat sprake is van onbehoorlijk bestuur).
Bij het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat niet is
voldaan aan de w ettelijke administratie- en publicatieverplichtingen als bedoel
in art. 2:10 BW en 2:394 BW . Zo zijn de jaarrekeningen niet, of niet tijdig,
gepubliceerd. Voorts ontbreken essentiële stukken uit de administratie
w aardoor geen adequaat beeld gevormd kan w orden over de toestand van de
onderneming op de faillissementsdatum.
De curator heeft tijdens de procedure met de betrokken w ederpartijen, met
machtiging van de rechter-commissaris, een regeling getroffen en daartoe een
vaststellingsovereenkomst met deze partijen gesloten. Daarbij is door de
w ederpartijen, tegen finale kw ijting, een bedrag van € 130.000,- aan de
boedel betaald.

08-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 740,00

09-07-2020
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-10-2020
2

4

08-01-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.621,79

09-10-2020
2

€ 181.758,92

08-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 3:
De curator gaat er op dit moment van uit dat de preferente schuldeiser volledig
kan w orden voldaan en de concurrente schuldeisers deels.

08-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 4:
De curator heeft met een aantal crediteuren gecorrespondeerd in verband
met hun vorderingen en de omvang van de btw .

08-04-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

09-07-2020
1

Verslag 2:
(Mede) in verband met de geconstateerde (vermeende) paulianeuze betaling
die vlak vóór datum faillissement heeft plaatsgevonden, heeft de curator
conservatoir beslag gelegd. De curator heeft vervolgens een
(dagvaardings)procedure aanhangig gemaakt, kortw eg en onder meer, tegen
de partijen die baat hebben gehad bij de geconstateerde paulianeuze
betaling.

09-10-2020
2

9.2 Aard procedures
Verslag 2:
Pauliana (terugvordering betaling) alsmede onbehoorlijk bestuur.

09-10-2020
2

9.3 Stand procedures
Verslag 2:
De dagvaarding is uitgebracht. De zaak staat voor conclusie van antw oord.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft namens de boedel, en met toestemming van de rechtercommissaris, een vaststellingsovereenkomst gesloten met de w ederpartijen.
De procedure is in dat kader bij de rechtbank doorgehaald.

08-01-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 2:
De w erkzaamheden in het kader van de procedure hebben hoofdzakelijk
bestaan in het opstellen van de dagvaarding en het aanhangig maken van de
zaak. Voorts heeft er afstemming plaatsgevonden met de advocaat van de
w ederpartijen.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft namens de boedel, en met toestemming van de rechtercommissaris, een vaststellingsovereenkomst gesloten met de w ederpartijen.
De procedure is in dat kader bij de rechtbank doorgehaald.

08-01-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:
De curator zal de komende verslagperiode:
- nader onderzoek naar het actief van curanda/biedingstraject opstarten;
- nader onderzoek doen naar de administratie van curanda (w aaronder de
debiteurenadministratie);
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

09-07-2020
1

Verslag 2:
De curator zal de komende verslagperiode:
- nader onderzoek doen naar de administratie van curanda;
- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;
- de procedure bij de rechtbank voortzetten en hierover zo nodig afstemmen
met de advocaat van de w ederpartijen.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator verw acht het faillissement de komende verslagperiode te kunnen
afw ikkelen.

08-01-2021
3

Verslag 4:
De curator verw acht het faillissement de komende verslagperiode te kunnen
afw ikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris in dat kader verzocht
een datum voor de verificatie te gelasten.

08-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1;
Dit is thans nog niet aan te geven.

09-07-2020
1

Verslag 2;
Dit is thans nog niet aan te geven.

09-10-2020
2

Verslag 3:
De curator verw acht de komende verslagperiode het faillissement te kunnen
afw ikkelen.

08-01-2021
3

Verslag 4:
De curator verw acht de komende verslagperiode het faillissement te kunnen
afw ikkelen. De curator heeft de rechter-commissaris in dat kader verzocht
een datum voor de verificatie te gelasten.

08-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
7-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

08-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

