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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Energieacademie (KvK 74316192)
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Gegevens onderneming
Stichting Energieacademie is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en
kantoorhoudende aan de Kerketuinenw eg 79 te 2544 CZ 's-Gravenhage
(hierna: "SEA"). SEA staat ingeschreven in het handelsregister onder het
nummer 74316192.
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Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
"De Stichting heeft ten doel om in vier jaar tijd een uitstroom naar w erk of een
BBL-baan van minstens negenhonderd (900) deelnemers te realiseren,
w aarvan zeshonderd (600) uit de bijstand. De overige deelnemers zijn
vroegtijdig schoolverlaters (VSV), nietuitkeringsgerechtigden (NUG) en mensen
uit de krimp-naar-groei sectoren."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -287.283,34

€ 992.955,50

2019

€ 400.063,63

€ 30.317,74

€ 955.820,29

2020

€ 1.001.083,72

€ -492.193,94

€ 712.328,44
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Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de administratie van SEA. De
omzet bestaat uit de ontvangen gelden, grotendeels subsidies, volgens de
w inst- en verliesrekening.

22-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3
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Boedelsaldo
€ 26,01

22-04-2021
1

€ 9.019,95
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2

Verslagperiode
van
23-3-2021

22-04-2021
1

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021

01-09-2021
2

t/m
27-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

75 uur 48 min

2

155 uur 54 min

totaal

231 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van betrokkenen w aaronder de (voormalig)
interim-bestuurder, leden van de Raad van Toezicht en medew erkers, alsmede
op financiële informatie die beperkt geverifieerd is. De curator kan de juistheid
en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.
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Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig
moment aangepast kunnen w orden. Dit openbaar faillissementsverslag dient
uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar
faillissementsverslag kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit
verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid
en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SEA is enkele jaren geleden opgericht om een door de Gemeente Den Haag
geïnitieerd project uit te voeren. Dit prijzensw aardig maatschappelijk initiatief
hield in moeilijk bemiddelbare en kw etsbare jonge w erklozen in de regio Den
Haag naar w erk te begeleiden. Daarbij lag de focus op de groeisectoren bouw ,
techniek en energietransitie. Het doel w as om binnen tw ee jaren ca 600
jongeren te begeleiden naar w erk. SEA maakte afspraken met de Gemeente
Den Haag en bedrijven. SEA ontving een subsidie van de Gemeente Den Haag.
In totaal zou de Gemeente Den Haag – gefaseerd – € 1,3 miljoen subsidiëren.
Ook ontving SEA Europese subsidies. Verder zou voor iedere succesvolle
geplaatste leerling SEA een plaatsingfee ontvangen. Deze afspraken zijn in
onderzoek.
SEA resulteerde uiteindelijk in een debacle. De activiteiten van SEA zijn per 1
januari 2021 gestaakt.
De oorspronkelijke drie bestuurders van de SEA zijn: Donne Bax, Henk
W erlemann en Aad van Loenen. SEA is in februari 2020 officieel geopend door
Minister President Rutte. Kort daarna kw am de eerste lockdow n als gevolg van
corona, w aardoor de lessen maanden lang stil kw amen te liggen. Ook kort na
de officiële opening van de Energieacademie (februari 2020) ontving de
Gemeente Den Haag allerlei signalen dat de interne zaken niet op orde zouden
zijn. Ook liep het aantal leerlingen achter. Er is geprobeerd orde op zaken te
stellen. Daarom w erd er per 1 april 2020 een zes-koppig onbezoldigd Raad van
Toezicht (RvT) geïnstalleerd. Zij hield zich bezig met een reorganisatieplan,
w aarbij de gemeente Den Haag betrokken w as. De RvT concludeerde dat er
allerlei “w eeffouten” bij de oprichting van de SEA w aren gemaakt. De drie
oorspronkelijke bestuursleden zijn vervolgens met terugw erkende kracht op
31 maart 2020 uit functie getreden en er w erd een interim bestuurder (Peter
van Haagen) aangesteld.
De Gemeente Den Haag startte haar eigen onderzoek: zij gaf opdracht aan
BDO om onderzoek te verrichten naar de levensvatbaarheid van SEA. BDO
concludeerde kort gezegd dat in de huidige vorm SEA niet levensvatbaar w as.
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Kort samengevat w as de conclusie van dat rapport dat ten opzichte van de
hoge kosten w einig studenten w erden aangetrokken. De RvT volgde deze
beslissing. Nadien w erd in december 2020 besloten om een vervolgonderzoek
te laten verrichten door BDO naar de mogelijkheden tot doorontw ikkeling van
het concept. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
Het doek viel uiteindelijk voor de SEA en zij w erd vervolgens niet gered door
de Gemeente Den Haag. Met alle gedupeerden als gevolg. Denk aan de
crediteuren maar ook aan de leerlingen w aar het allemaal om draait.
Voorgaande is breed uitgemeten in de media en heeft ook de nodige aandacht
gekregen binnen de gemeenteraad van Den Haag. In de gemeenteraad zijn
tientallen vragen gesteld over de Energieacademie en dit heeft uiteindelijk ook
geleid tot diverse moties tegen de verantw oordelijke w ethouder op dit dossier
Van Alphen, w aarin o.a. het voornemen is vastgesteld om de financiële
gevolgen voor de crediteuren w eg te nemen. De failliete boedel is blij met dit
initiatief.
Op 1 januari 2021 zijn de activiteiten gestaakt en toen is ook de interim bestuurder de heer Van Haagen opgestapt. Er is nog geprobeerd om een
crediteurenakkoord aan de schuldeisers aan te bieden. Dat bleek niet mogelijk.
Daarom besloot de RvT in januari 2021 om het faillissement aan te vragen.
Daarvoor had SEA een bestuurder nodig. De leden van de RvT w ilden zich niet
tijdelijk als bestuurder inschrijven. De advocaat van de RvT is uiteindelijk door
de rechtbank benoemd tot bestuurder om het faillissement aan te vragen.
Uiteindelijk duurde het nog tot 23 maart 2021 voordat het faillissement w erd
uitgesproken. In de tussentijd – toen in de media al stond dat SEA failliet w as hadden derden toegang tot de bedrijfsruimte en zijn er activa uit de bedrijfshal
gehaald. De curator trof een lege bedrijfshal aan. Alleen kantoorinventaris van
SEA w as veiliggesteld.
De curator zal komende tijd onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en de verantw oordelijke van dit debacle. Zij kijkt daarbij niet
alleen naar de rol van de voormalig bestuurders van de Stichting en de Raad
van Toezicht, maar ook naar de rol van de Gemeente Den Haag en B&W .
Gemeente/B&W heeft een nadrukkelijke rol gespeeld bij de stichting. Daarom
heeft de curator de w ethouder Van Alphen om tekst en uitleg gevraagd. Op
verzoek van de burgemeester doet Berenschot onderzoek op dit moment naar
o.a. de oorzaken van het faillissement, de rol van de gemeente en mogelijke
malversaties.
De curator zet de komende tijd alles op alles om een doorstart te realiseren.
Die moet er naar het oordeel van de curator komen gelet op de
maatschappelijke belangen van dit mooie initiatief. De curator heeft de
fractievoorzitters opgeroepen mee te helpen aan het faciliteren van een
doorstart. De maatschappelijke missie van SEA is immers helemaal niet
achterhaald.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillissementsuitspraak zou er nog één lopende gerechtelijke
procedure zijn. De procedure bleek al te zijn afgerond voor datum faillissement.
De rechtbank Den Haag w ees op 10 maart 2021 een vonnis, w aarbij SEA o.a.
w erd veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 26.015,

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Voorafgaand aan het faillissement liepen er verschillende verzekeringen. De
voorzitter van de Raad van Toezicht zond aan de verzekeraar op 13 januari
2021 een opzegbrief om de verzekeringen per direct te beëindigen. De curator
ontving nog geen bevestiging dat de verzekeringen zijn beëindigd. De curator
onderzoekt de mogelijkheden tot uitloopdekking van de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
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De uitloopdekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is
door de curator voor een periode van vijf jaar bijgekocht.

01-09-2021
2

1.4 Huur
SEA huurde de bedrijfsruimte aan de Kerketuinenw eg 79 te Den Haag. Op 13
januari 2021 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van SEA aan de
verhuurder meegedeeld de huurovereenkomst van het pand per direct w illen
te beëndigen. De verhuurder is akkoord gegaan met tussentijdse beëindiging
per 1 maart 2021. De verhuurder heeft de w aarborgsom ad € 53.750,verrekend met openstaande vordering op SEA.
De verhuurder had een aparte ruimte ingericht w aarin de inventaris van SEA
stond opgeslagen. Op verzoek van de curator is deze ruimte na het
faillissement afgesloten voor derden. Deze ruimte is inmiddels opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

22-04-2021
1

Het is de curator bekend dat naast haar, ook derden onderzoek doen naar
de teloorgang van SEA. Zo heeft de gemeente adviesbureau Berenschot
opdracht gegeven onderzoek te doen. De curator kijkt met belangstelling uit
naar de uitkomsten van deze onderzoek(en).
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Het onderzoek van de curator naar de oorza(a)k(en) loopt nog. Inmiddels is
de curator in ieder geval gebleken dat de rol van de gemeente veel groter is
gew eest dan zij in aanloop naar en direct na de deconfiture van SEA heeft
doen w illen blijken. De gemeente is niet alleen oprichter, financier en
opdrachtgever van SEA gew eest, maar heeft zich ook direct bemoeid met (de
benoeming van) bestuurlijke en toezichthoudende functies. Het lijkt erop dat
de RvT van SAE verantw oording aflegde aan de gemeente (die daarmee –op
zijn minst- een soort “super toezichthouder” w as). Zie hierover ook 7.5.
In het kader van (het onderzoek naar) de oorzaak van het faillissement is
van belang dat de gemeente de beslissing heeft genomen om “haar project”
van de Energieacademie on hold te zetten en daarmee de factor de stekker
uit SEA te trekken. De gemeente deed dit na onderzoek door BDO dat SEA
niet levensvatbaar w as en – voor het onderhavig onderzoek belangrijker –
vanaf de lancering door de gemeente van het project vanw ege w eegfouten
nooit levensvatbaar is gew eest. Deze w eeffouten zagen onder meer op (het
ontbreken voor dekking van) de opstartkosten en langdurende
verplichtingen.
Er zijn e-mails w aaruit blijkt dat er sprake w as van intensief overleg in de
periode voorafgaand aan het faillissement. Ook daar w as sprake van een
mate van sturing en het uitoefenen van invloed.
Zonder al te ver vooruit te w illen lopen de uitkomst van haar eigen
onderzoek, is de curator van mening dat deze voorgeschiedenis bepaalde
verantw oordelijkheid van de gemeente met zich meebrengt. Hoew el de
juridische consequenties en “zw aarte” van die verantw oordelijkheid dus nog
in onderzoek zijn, heeft de curator de gemeente (zow el de verantw oordelijk
w ethouder als de fractievoorzitters) hier al op gew ezen. De w ethouder acht
het vooralsnog niet opportuun om met het onderzoek van de curator mee te
w erken zolang het onderzoek van Berenschot nog loopt.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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Toelichting
Doordat de boedel het salaris van het personeel niet kon betalen, zijn de
w erknemers - voor zover zij nog in dienst w aren ten tijde van de
faillissementsaanvraag - met machtiging van de rechter-commissaris door de
curator ontslagen.
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w as er volgens de voormalig
bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht nog één w erknemer in
dienst. Deze w erknemer had voor het laatst salaris ontvangen in december
2020.
Kort voor datum faillissement zouden de arbeidscontracten met tw ee andere
w erknemers zijn beëindigd. Stukken w aaruit blijkt dat de
arbeidsovereenkomsten daadw erkelijk juridisch gezien zijn geëindigd en dat er
volledig is afgerekend met deze w erknemers ontbreken. Daarom zijn ook deze
tw ee w erknemers - zekerheidshalve en uitsluitend voor zover er nog een
arbeidsovereenkomst bestaat - door de curator ontslagen en aangemeld bij
het UW V. De w erknemers hebben zich inmiddels gemeld bij het UW V met een
vordering.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-3-2021

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie personeel en UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.117,50

totaal

€ 2.117,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof een lege bedrijfshal aan, w aar zich voorheen de leslokalen
bevonden. In media en op filmpjes is te zien dat voor datum faillissement
activa door derden zijn w egehaald uit de bedrijfsruimte van SEA. Zie 7.7.
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Ook trof de curator in de ruimte tien lege tabletdozen en één lege doos van
een laptop aan. Uit aankoopfacturen uit 2019 blijkt dat SEA deze goederen
heeft aangekocht. Volgens de interim bestuurder w aren deze goederen reeds
voor datum faillissement verdw enen.
Daarnaast had een w erknemer drie computerkasten veiliggesteld en
ingeleverd bij de curator. Het is de curator nog niet gelukt om toegang te
krijgen tot één van de drie computerkasten.
De curator trof verder een beperkte kantoorinventaris aan. Deze is met
goedkeuring van de rechter-commissaris aan de verhuurder verkocht voor een
bedrag van € 2.117,50.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, zie 5.3.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
Goodw ill o.a. bestaande uit handelsnaam, domeinnamen, LinkedIn-pagina,
Facebookpagina.

22-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Prefaillissementsdebiteur

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 620,80

Bestaande uit tw ee debiteuren.

€ 2.629,77

totaal

€ 2.629,77

€ 620,80

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille ad. € 2.629,77 bestond uit 2 debiteuren. 1 debiteur
kon de factuur ad. € 2.008,97 verrekenen met de tegenvordering. De andere
debiteur heeft de factuur ad. € 620,80 overgemaakt op de
faillissementsrekening.
Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Veiligstellen en inventarisatie administratie t.b.v. incasso debiteuren.
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Aanschrijven debiteur, correspondentie en incasso openstaande factuur.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 62,58
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Toelichting vordering van bank(en)
ING bank heeft zich met een vordering van € 62,58 gemeld bij de curator.
De Rabobank heeft zich niet met een vordering op SEA gemeld bij de curator.
De bankrekening die SEA aanhield bij Rabobank vertoonde op datum
faillissement een positief saldo van € 26,01.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft het saldo op datum faillissement overgemaakt op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Ten tijde van de faillissementsuitspraak liep er nog een financial
leaseovereenkomst inzake een Mercedes-Benz/Sprinter. De
leaseovereenkomst is beëindigd en de leasemaatschappij heeft het voertuig
opgehaald. De curator is in afw achting van een eindafrekening.
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Uit hoofde van de afrekening van de leaseovereenkomst krijgt SEA nog een
bedrag van € 6.761,94. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening
gestort.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van drie rolcontainers deed een beroep op haar eigendommen.
De nieuw e huurder van het pand heeft het contract met deze leverancier
overgenomen.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken. Overleg en correspondentie leasemaatschappij en
leverancier rolcontainers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van SEA w aren al op 1 januari 2021 gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden op een doorstart en gaat daarover in
gesprek met de fractievoorzitters.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is de afgelopen verslagperiode bezig gew eest met het veiligstellen
van de administratie. Het is gelukt om toegang te krijgen tot het
boekhoudsysteem van SEA. Dit systeem w as afgesloten, w egens het
onbetaald laten van facturen. De administratie in het boekhoudsysteem is door
de curator veiliggesteld. Er zou buiten het boekhoudsysteem om nog meer
digitale administratie opgeslagen zijn. De curator doet hier onderzoek naar en
probeert de komende verslagperiode toegang te krijgen tot dit deel van de
administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen
SEA behoefde gelet op haar rechtsvorm en omvang geen jaarrekeningen te
deponeren.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek, verw ezen w ordt naar 1.5.
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De curator doet in dit kader (ook) onderzoek naar de rol van de gemeente
en/of de verantw oordelijk w ethouder(s). Uit gesprekken met betrokkenen
komt een beeld naar voren dat de gemeente directe invloed heeft gehad op
het beleid van SEA en op (de benoeming van) bestuurders en
toezichthouders van SEA.
Niet alleen lijkt het er veel van w eg te hebben dat er door de RvT
verantw oordelijkheid w erd afgelegd aan de gemeente, de gemeente lijkt ook
direct invloed te hebben gehad op het beleid van SEA en zelfs beleidsmatige
beslissingen te hebben genomen. De meest in het oog springende
beslissingen zijn de aanstelling van een RvT en de beslissing om (de
toekomst van) SAE “on hold” te zetten. Daarmee heeft de gemeente buiten
de (w ettelijke en statutaire) bevoegdheden van het bestuur en de RvT
gehandeld, althans die genegeerd en die organen de facto aan de kant
geschoven.
De verantw oordelijk w ethouder acht het niet opportuun om ter zake aan
hoor-en-w ederhoor mee te w erken zolang het onderzoek van Berenschot
nog loopt.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator doet onderzoek naar de verdw enen activa voor datum faillissement.
Verw ezen w ordt naar 3.3.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie en onderzoek doen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.989,48
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Toelichting
UW V: € 10.989,49 uit hoofde van de loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 98.097,00
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Toelichting
Dit betreft hoofdzakelijk achterstallige loonbelasting. Gebleken is dat SEA vanaf
januari 2020 geen loonbelasting meer heeft afgedragen.
€ 92.935,00
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Toelichting
De fiscale schuld is verminderd met € 5.162 w egens verrekening van een
teruggave motorrijtuigenbelasting en verrekening van de tegemoetkoming
loondomein.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.944,69
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft zich gemeld bij de curator met een vordering
bestaande uit volgens hem niet ontvangen loon. De curator heeft deze
vordering nog in onderzoek en heeft deze vordering voorlopig PM op de lijst
van preferente crediteuren geplaatst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-04-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

22-04-2021
1

28

01-09-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 166.524,06

22-04-2021
1

€ 957.542,24

01-09-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

22-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

22-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

22-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Veiligstellen administratie
- Debiteurenincasso
- Rechtmatigheidsonderzoek incl oorzakenonderzoek

22-04-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

22-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

01-09-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden, w aaronder het schrijven van dit verslag,
correspondentie gemeente, fractievoorzitters en pers.

Bijlagen
Bijlagen

22-04-2021
1

