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

17
25-11-2021
F.10/17/519
NL:TZ:0000184004:F001
10-11-2017

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr G.J. Helmig

Algemene gegevens
Naam onderneming
Energie der Nederlanden B.V.

31-05-2021
15

Gegevens onderneming
Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 5 september 2017 is aan
Energie Der Nederlanden B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 2991 VH
Barendrecht aan de Noldijk 33, voorlopig surseance van betaling verleend met
benoeming van mr. A.J. van Spengen tot rechter-commissaris en met
aanstelling van mr. G.J. Helmig tot bew indvoerder.
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Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 10 november 2017 is het
verzoek van Energie der Nederlanden B.V. tot definitieve verlening van de
surseance van betaling afgew ezen en is Energie der Nederlanden B.V. in staat
van faillissement verklaard met benoeming van mevrouw mr. A.J. van Spengen
tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. G.J. Helmig tot curator.
Inmiddels is mr. C. de Jong tot rechter-commissaris benoemd.
13e verslag: Thans is mr. M. Aukema tot rechter-commissaris benoemd.

Activiteiten onderneming
Het kopen en verkopen van energie aan derden.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 44.342.443,00

€ 642.614,00

€ 11.718.827,00

2011

€ 52.891.472,00

€ 356.217,00

€ 6.497.066,00

2013

€ 34.958.722,00

€ 8.522.637,00

€ 20.852.642,00

2015

€ 5.168.081,00

€ 1.131.245,00

€ 17.238.183,00

2014

€ 18.641.135,00

€ 414.520,00

€ 21.418.143,00

2016

€ 1.676.090,00

€ 583.051,00

€ 3.796.914,00

Toelichting financiële gegevens
Over 2011, 2012 en 2016 w inst, over 2013, 2014 en 2015 verlies.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

31-05-2021
15

Toelichting
T/m 2012 gemiddeld 14 medew erkers. In 2013 5 medew erkers en geen
personeel meer met ingang van 2014.

Boedelsaldo
€ 871.444,99
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€ 838.376,40

30-08-2021
16

€ 797.580,40

25-11-2021
17

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-2-2021

31-05-2021
15

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

30-08-2021
16

t/m
29-8-2021
van
30-8-2021

25-11-2021
17

t/m
24-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

15

39 uur 24 min

16

49 uur 6 min

17

13 uur 30 min

totaal

102 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal uren bedraagt 353,3.
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Het totaal aantal uren bedraagt 402,4 (16e verslag)

30-08-2021
16

Het totaal aantal uren bedraagt 415,9 (17e verslag).
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Pluspool B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Pluspool B.V. is de heer H.T.W .C. van
Teeffelen.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
1e verslag: Er is een lopende procedure in België bij het Hof van Cassatie en
een lopende procedure tegen een debiteur bij de rechtbank Gelderland, kamer
voor kantonzaken, locatie Zutphen.
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2e verslag: Zie onder 9.3.

1.3 Verzekeringen
1e verslag: Er zijn geen lopende verzekeringsovereenkomsten.
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1.4 Huur
1e verslag: Er zijn geen huurovereenkomsten.
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1.5 Oorzaak faillissement
1e verslag: De bestuurder van de vennootschap geeft de navolgende oorzaak
van het faillissement:
De Belgische zustervennootschap van Energie der Nederlanden B.V., BVBA
Anode België, heeft sedert 2005 elektriciteit geleverd aan en afgenomen van
Belgische klanten. Deze klanten, een 70-tal tuinbouw bedrijven hebben zich
begin 2009 verenigd in W armtekracht Ondersteunings Maatschappij CVBA (de
“W OM”). De leden van de W OM (de “W OM-leden”) kunnen voor hun kassen
zelf w armte en elektriciteit opw ekken met behulp van w armtekrachtinstallaties
die op aardgas draaien. Afhankelijke van de aardgas- en de elektriciteitsprijzen
kunnen de W OM-leden ervoor kiezen de door hen benodigde elektriciteit zelf
op te w ekken of van het energienet af te nemen en/of de door hen opgew ekte
elektriciteit te verkopen.
Anode BE is begin 2010 in financiële problemen gekomen vanw ege de dalende
energieprijzen en kon zij de vorderingen van de W OM-leden inzake door hen
aan Anode BE geleverde elektriciteit niet meer volledig betalen.
Onderhandelingen om tot een oplossing te komen zijn niet geslaagd.
De W OM-leden hebben vervolgens hun overeenkomsten met Anode BE
buitengerechtelijk ontbonden en hun leveringen van elektriciteit beëindigd.
De W OM heeft in april 2010 een dagvaarding tot faillietverklaring van Anode BE
betekend en op 21 april 2010 heeft de rechtbank van koophandel in Turnhout
mr. J. van Cauw enbergh tot voorlopig bew indvoerder over Anode BE
aangesteld.
De rechtbank van koophandel heeft op 8 juni 2010 het faillissement van Anode
BE uitgesproken en mr. Van Cauw enbergh tot curator aangesteld.
De W OM heeft in het voorjaar van 2010 de curator van Anode BE en Energie
der Nederlanden B.V. gedagvaard voor de rechtbank van koophandel in
Antw erpen en hoofdelijke veroordeling gevorderd tot betaling van haar
vorderingen bestaande uit geleverde elektriciteit en van het zgn.
onbalansvoordeel en schadevergoeding op grond van de door haar ontbonden
leveringsovereenkomsten.
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De rechtbank van koophandel heeft bij vonnis van 13 november 2012 de
vorderingen van de W OM jegens Anode BE en Energie der Nederlanden B.V.
afgew ezen en de reconventionele vorderingen van Energie der Nederlanden
B.V. toegew ezen. De W OM heeft van dat vonnis hoger beroep ingesteld bij het
Hof van Beroep in Antw erpen.
Bij arrest van 8 september 2016 heeft het Hof van Beroep de vorderingen van
de W OM en de W OM-leden alsnog toegew ezen en Anode BE en Energie der
Nederlanden B.V. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan de W OM-leden van in
totaal ca. 5,7 miljoen euro te vermeerderen met 15% vertragingsrente vanaf
12 april 2010. De vorderingen van de W OM zijn toegew ezen voor een bedrag
van € 135.116,94 vermeerderd met de rente van 15% vanaf 12 april 2010 tot
de dag der algehele voldoening. De vorderingen van de W OM en de W OMleden belopen thans ca. € 12.500.000,-- te vermeerderen met de hiervoor
genoemde rente vanaf 7 november 2017.
Het Hof heeft tevens een deskundige aangesteld voor het berekenen van de
omvang van de vorderingen van de W OM en de W OM-leden voor levering en
afname van elektriciteit in de periode vanaf april 2010 en om de schade te
bepalen die de W OM en de W OM-leden hebben geleden als gevolg van de
w anprestatie door Energie der Nederlanden B.V.
Energie der Nederlanden B.V. heeft van dat arrest op 15 februari 2017 cassatie
ingesteld, w aarbij zij als enige klacht heeft geformuleerd dat het Hof van
beroep ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft geoordeeld dat
Energie der Nederlanden B.V. jegens de W OM hoofdelijk aansprakelijk is voor
de vorderingen van de W OM op Anode BE. Dit laatste had het Hof juist
aangenomen in tegenstelling tot de rechtbank. De cassatieprocedure is
gevoerd en het w achten is op de beslissing van het Hof van Cassatie dat in
het voorjaar van 2018 w ordt verw acht.
Het arrest van het Hof van Antw erpen is uitvoerbaar bij voorraad, hetgeen
betekent dat aan de inhoud van het arrest van het Hof moet w orden voldaan
ongeacht het instellen van cassatie door de vennootschap. Het arrest van het
Hof is in november 2016 aan de vennootschap betekend.
Er zijn vervolgens (w ederom) onderhandelingen gevoerd tussen de W OM/de
W OM-leden en de vennootschap, hetgeen niet tot een oplossing heeft geleid.
De W OM en een aantal W OM-leden hebben op 4 augustus 2017 het
faillissement van Energie der Nederlanden B.V. bij de rechtbank Rotterdam
aangevraagd. De behandeling w as vastgesteld op 5 september 2017.
De vennootschap heeft vervolgens het verzoekschrift tot het voorlopig
verlenen van surseance van betaling op 4 september 2017 bij de rechtbank
ingediend. De rechtbank heeft in haar beschikking bevolen dat Energie Der
Nederlanden B.V. en haar schuldeisers in de raadkamer van de rechtbank
Rotterdam van 7 november 2017 te 15.00 uur op het verzoekschrift zullen
w orden gehoord. Tijdens die vergadering zou w orden beslist of aan de
vennootschap definitief surseance van betaling zou w orden verleend.
De rechtbank heeft na de schuldeisersvergadering van 7 november 2017 bij
beschikking van 10 november 2017 het verzoek van de vennootschap tot
definitieve verlening van de surseance van betaling afgew ezen en de
vennootschap in staat van faillissement verklaard. Ter zitting van 7 november
2017 is tot stemming over de definitieve surseance van betaling overgegaan.
De crediteuren die hebben tegen gestemd beschikten met een vordering van
ca. 12 miljoen euro over meer dan één vierde van het bedrag van de ter

vergadering vertegenw oordigde, in artikel 233 Fw bedoelde
schuldvorderingen. De rechtbank stelde vervolgens vast dat aan het vereiste
van artikel 218 lid 2 Fw niet is voldaan.
De exploitatie van de onderneming is in 2016 gestaakt.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Er w as geen personeel (meer) in dienst ten tijde van het uitspreken van het
faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

31-05-2021
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Toelichting
T/m 2012 gemiddeld 14 medew erkers. In 2013 5 medew erkers en geen
personeel meer met ingang van 2014.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
N.v.t.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
-
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
-
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
-

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Betaling deel rekening-courantschuld Pluspool via
verkoop registergoed

€ 500.000,00

Saldo bank (incl. onverschuldigde betalingen in
de surseanceperiode) minus onverschuldigde
betalingen in het faillissement

€ 108.063,09

Uitkering van een Belgische vennootschap
totaal

Boedelbijdrage

€ 9.197,20
€ 617.260,29

€ 0,00

Toelichting andere activa
1e verslag: Het saldo van de bankrekening per datum surseance bedraagt €
68.065,--.
Het saldo van de bankrekening per 3 oktober 2017 bedraagt € 97.903,--.
Het saldo van de bankrekening per 6 december 2017 bedraagt € 254.412,65.
Op deze rekening zijn door debiteuren vier betalingen onverschuldigd verricht
na datum verlening voorlopig surseance. De onverschuldigde betalingen
belopen in totaal € 109.654,31, zodat aan de boedel toekomt € 144.758,34.
De curator heeft de Rabobank verzocht het gehele hiervoor vermelde bedrag
van € 254.412,65 op de boedelrekening over te maken, w aarna de curator de
onverschuldigde betalingen, na verkregen machtiging van de rechtercommissaris, kan terugboeken.
2e verslag: Op de lopende rekening van de vennootschap bij de Rabobank
staat per heden een positief saldo van € 69.452,55.
De curator heeft, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, van de
boedelrekening een bedrag van € 158.614,75 doorbetaald, aangezien er
sprake w as van onverschuldigde betalingen door debiteuren van een andere
vennootschap die abusievelijk op de rekening van de gefailleerde
vennootschap hadden betaald.
De vennootschap heeft volgens de digitale administratie een rekeningcourantvordering op Pluspool B.V. per 11 september 2017 van € 2.027.605,--.
Pluspool B.V. stelt dat door een onjuiste boeking de rekening-courantschuld
aan de vennootschap € 1.005.726,77 bedraagt. De curator zal nader
onderzoek doen naar de rekening-courantvordering. Voor het w el door
Pluspool B.V. erkende bedrag van € 1.005.726,77 is de curator met Pluspool
B.V. in overleg omtrent de betaling.
Pluspool B.V. erkent een bedrag van € 1.005.726,-- aan de vennootschap
verschuldigd te zijn. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is er
een eerste hypotheek verleend door Pluspool B.V. aan de curator op 19
december 2017 voor het door Pluspool B.V. hiervoor vermelde door haar
erkende bedrag op het bedrijfspand in Barendrecht. De curator is in overleg
met Pluspool B.V. over de verdere voortgang en terugbetaling van het door
Pluspool B.V. erkende bedrag.
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Dat volgens Pluspool B.V. de rekening-courantschuld geen € 2.027.605,--, maar
€ 1.005.726,-- bedraagt, w ordt nader onderzocht door de onafhankelijke
deskundige die inmiddels is aangesteld, zoals w eergegeven onder 7 van dit
verslag.
3e verslag: Het registergoed is door Pluspool B.V. inmiddels aan een derde
verkocht en geleverd en de gehele koopsom van € 500.000,-- is door de koper
via de rekening van de notaris op de boedelrekening overgemaakt. Pluspool
B.V. erkent nog een bedrag van € 505.726,-- aan de boedel verschuldigd te
zijn. De curator is in afw achting van het rapport van de onafhankelijke
deskundige of de rekening-courantschuld per datum faillissement € 2.027.605,- bedraagt of zoals door Pluspool B.V. gesteld € 1.005.726,--.
4e verslag: De curator w acht de inhoud van het rapport van de onafhankelijke
deskundige af.
5e verslag: De onafhankelijke deskundige is bezig met de afronding van het
rapport.
6e verslag: De onafhankelijke deskundige heeft op 1 februari 2019 zijn rapport
naar de curator gezonden. De onafhankelijke deskundige heeft in zijn rapport
onder meer een standpunt ingenomen over de rekening-courantvordering. De
curator komt na overleg met betrokken partijen op dit onderdeel terug in het
volgende verslag.
7e verslag: De rekening-courantvordering conform het rapport van de
deskundige bedraagt € 1.117.627,-- aan hoofdsom. Op deze rekeningcourantvordering is € 500.000,-- betaald, zodat er nog resteert € 617.627,-- te
vermeerderen met de overeengekomen rente. De curator is in overleg met
Pluspool over de betaling daarvan.
8e verslag: De curator heeft het niet-betaalde bedrag van Pluspool aan de
vennootschap meegenomen in zijn rechtmatigheidsonderzoek.
14e verslag: De curator zal die maatregelen treffen jegens Pluspool opdat het
openstaande bedrag w ordt betaald.
De curator heeft een uitkering gekregen van een Belgische vennootschap van
€ 9.197,20 overeenkomstig de tussen de gefailleerde vennootschap en deze
Belgische vennootschap gesloten vaststellingsovereenkomst op 8 december
2011. Deze Belgische vennootschap ontving in het faillissement van Anode BE
BVBA een uitkering van de curator van € 9.197,20 en afgesproken w as dat, na
ontvangst van dit bedrag, de Belgische vennootschap dit bedrag aan de
gefailleerde vennootschap zou voldoen.
15e verslag: De curator heeft in overleg de maatregelen jegens Pluspool
aangehouden tot eind juni 2021.
16e verslag: Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 10 augustus 2021 is
het faillissement van Pluspool B.V. uitgesproken met benoeming van mr. B.A.
Cnossen tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. G.J. Schras tot
curator (faillissementsnummer F.10/21/160). De curator heeft zijn vordering op
Pluspool B.V. van € 721.243,-- bij de curator van Pluspool ingediend, die deze
vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers heeft geplaatst.

3.9 Werkzaamheden andere activa

30-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
-
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissement debiteuren minus
onverschuldigde betalingen na datum
faillissement
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 101.289,65

€ 0,00

€ 101.289,65

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1e verslag: Volgens de debiteurenlijst per 14 september 2017 bedragen de
debiteuren € 2.169.092,--.
Volgens de debiteurenlijst per 4 oktober 2017 bedragen de debiteuren €
2.151.592,--.
Voor een deel van de debiteuren is een voorziening in de jaarrekening c.q.
financiële cijfers opgenomen. Een aantal debiteuren is ook crediteur in Anode
BE en gelet op het arrest van het Hof in Antw erpen, zou de gefailleerde
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor die vorderingen en kunnen die
debiteuren zich op verrekening beroepen. De curator w acht voor deze
debiteuren het arrest van het Hof van Cassatie af.
De vennootschap heeft een aanzienlijke vordering volgens de debiteurenlijst
van € 579.447,-- op kleinverbruikers. Vrijw el al deze posten zijn in behandeling
bij het incassobureau. De curator heeft informatie bij het incassobureau
opgevraagd.
De curator heeft de debiteuren met de vennootschap doorgenomen. Er zou
nog een bedrag van € 1.091.442,-- binnen moeten komen, al w ordt een deel
van de debiteuren mogelijk betw ist.
2e verslag: De omvang van de debiteuren is thans in onderzoek. Er is met een
belangrijke debiteur middels een vaststellingsovereenkomst een
betalingsregeling gesloten voor een bedrag van € 8.750,-- in de
w intermaanden en een bedrag van € 17.500,-- voor de overige maanden van
het jaar totdat het gehele bedrag is voldaan.
3e verslag: Deze regeling door de debiteur w ordt nagekomen. Omtrent de
overige debiteuren is één en ander in onderzoek, mede in overleg met de
Belastingdienst. Er dient een aanzienlijk bedrag te w orden afgeboekt w egens
oninbaar en hierover w ordt overleg gevoerd met de Belastingdienst.
4e verslag: De betreffende debiteur naar Belgisch recht Belpow er, die
overeenkomstig de vaststellingsovereenkomst de hiervoor vermelde
betalingsregeling dient na te komen, is in juni 2018 in staat van faillissement
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verklaard. De curator heeft de resterende vordering van € 253.237,-- bij de
curator van Belpow er ingediend.
Er is één Nederlandse debiteur die is meegenomen in het onderzoek van de
Belastingdienst en w aarvan een deel van de vordering diende te w orden
gecrediteerd. De curator is in overleg met de voormalig bestuurder over de
restantvordering op deze vennootschap. De vraag is of deze vennootschap
enig verhaal biedt.
5e verslag: De inning van de debiteuren is afgerond, met uitzondering van
tw ee debiteuren w aarover de curator in overleg is met de voormalig
bestuurder en controller van de gefailleerde vennootschap. De vraag is of deze
debiteuren nog enig verhaal bieden.
6e verslag: De inning is afgerond, met uitzondering van tw ee debiteuren
w aarover de curator in overleg is met de voormalig bestuurder en controller
van de gefailleerde vennootschap. De vraag is of deze debiteuren nog enig
verhaal bieden.
7e verslag: Volgens de administratie zou er een vordering zijn op een debiteur
van afgerond € 1.357.000,--. De gefailleerde vennootschap heeft hier geen
facturen voor gezonden. De curator heeft deze debiteur aangeschreven. De
curator komt hier in zijn volgende verslag op terug.
8e verslag: De curator heeft gecorrespondeerd met deze debiteur die in der
minne niet bereid is om enig bedrag te betalen. De curator zal overleg voeren
met de rechter-commissaris over de mogelijke vervolgstappen.
9e verslag: De curator zal deze debiteur opnieuw aanschrijven en om nadere
informatie vragen.
10e verslag: De curator zal van de betreffende debiteur opnieuw betaling
vorderen van het openstaande bedrag en w acht de reactie af.
11e verslag: De curator heeft deze debiteur aangeschreven en haar juridisch
adviseur heeft toegezegd op korte termijn inhoudelijk op de zaak terug te
komen.
12e verslag: De juridisch adviseur van deze debiteur heeft inhoudelijk
gereageerd. De curator zal met de rechter-commissaris overleg voeren over
deze vordering.
13e verslag: Dit overleg is nog niet afgerond.
14e verslag: De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris
voorgesteld aan de debiteur om voor dit geschil een mediationtraject te
starten.
15e verslag: Ten aanzien van deze debiteur is een mediationtraject gestart.
16e verslag: Dit mediationtraject loopt nog.
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17e verslag: Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 17 november
2021 is deze debiteur in staat van faillissement verklaard. Het
mediationtraject is om die reden beëindigd.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
3 (15e verslag)
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0,1 (16e verslag)
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering op de vennootschap.

5.2 Leasecontracten
1e verslag: Er zijn volgens opgave geen leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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15

Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-

31-05-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1e verslag: Er zijn contracten van de KPN overgenomen door een andere
vennootschap.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

31-05-2021
15

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1e verslag: De vennootschap heeft ter beschikking gesteld: de jaarrekeningen
2011 t/m 2015, de concept jaarrekening 2016, de kolommenbalans over de
jaren 2015, 2016 en 2017 tot datum surseance, het grootboek over 2015,
2016 en 2017 tot datum surseance, het grootboek rekeningcourantmutaties
over 2014 t/m 2016. De boekhoudplicht w ordt verder onderzocht.
6e verslag: De onafhankelijk deskundige is in zijn rapport van 1 februari 2019
ingegaan op de boekhoudplicht. De curator heeft dit thans in onderzoek en
voert overleg met partijen.
7e verslag: De curator heeft dit in onderzoek.
8e verslag: Dit onderzoek is nog niet afgerond.
9e verslag: Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Uit het onderzoek volgt
dat er tekortkomingen in de administratie van de vennootschap zijn
geconstateerd. Daarnaast heeft de controlerend accountant in de jaren 2010,
2011 en 2013 t/m 2015 een oordeelsonthouding gegeven.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
1e verslag: De jaarrekening over 2012 is vastgesteld op 31 januari 2014 en
gedeponeerd op 31 januari 2014.
De jaarrekening over 2013 is vastgesteld op 30 januari 2015 en gedeponeerd
op 8 mei 2017.
De jaarrekening over 2014 is vastgesteld op 1 mei 2017 en gedeponeerd op 8
mei 2017.
De jaarrekening over 2015 is vastgesteld op 1 september 2017 en
gedeponeerd op 5 september 2017.
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De jaarrekeningen over 2013, 2014 en 2015 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1e verslag: De accountant heeft zich over de jaren 2013 t/m 2015 onthouden
van een oordeelsverklaring, aangezien hij niet in staat is gew eest om
voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop zijn
controleoordeel te kunnen baseren. Er is geen oordeel gegeven omtrent de
getrouw heid van deze jaarrekeningen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1e verslag: Hier is in het verleden aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1e verslag: De omzet is sedert 2011 aanzienlijk teruggelopen. Het staat vast
dat de activiteiten van de vennootschap aan andere (gelieerde)
vennootschappen zijn overgedragen middels tw ee overeenkomsten van 10
december 2012 per 1 januari 2013, alsmede per 31 december 2014 en bij
overeenkomst van 10 maart 2016 per 1 april 2016. Energie der Nederlanden
B.V. heeft tevens aan de W OM en de W OM-leden vóór datum surseance
bevestigd dat zij haar activiteiten heeft beëindigd en dat de activiteiten zijn
overgedragen. Dit w ordt nader door de curator onderzocht.
2e verslag: Na verkregen machtiging heeft de curator een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld die een onderzoek zal doen naar de administratie
van de vennootschap en bepaalde rechtshandelingen die zijn verricht.
3e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
4e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
5e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
6e verslag: De onafhankelijk deskundige heeft op 1 februari 2019 zijn rapport
uitgebracht. De curator voert hierover overleg.
7e verslag: De curator heeft dit in onderzoek.
8e verslag: Dit onderzoek is nog niet afgerond.
9e verslag: Uit het rechtmatigheidsonderzoek volgt volgens de curator dat de
administratieplicht meerdere substantiële tekortkomingen heeft, dat de
accountant over een aantal jaren een oordeelsonthouding heeft gegeven, dat
onder meer de jaarrekeningen over de boekjaren 2013 t/m 2015 te laat zijn
gedeponeerd en is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur doordat
activiteiten van de vennootschap zijn overgedragen aan andere
vennootschappen, w aarvoor geen reële koopsommen in de plaats zijn
gekomen.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn er ten laste van de
voormalig bestuurder diverse conservatoire beslagen gelegd. De dagvaarding
is op 26 november 2019 betekend en de zaak w ordt aangebracht in januari
2020.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
1e verslag: De omzet is sedert 2011 aanzienlijk teruggelopen. Het staat vast
dat de activiteiten van de vennootschap aan andere (gelieerde)
vennootschappen zijn overgedragen middels tw ee overeenkomsten van 10
december 2012 per 1 januari 2013, alsmede per 31 december 2014 en bij
overeenkomst van 10 maart 2016 per 1 april 2016. Energie der Nederlanden
B.V. heeft tevens aan de W OM en de W OM-leden vóór datum surseance
bevestigd dat zij haar activiteiten heeft beëindigd en dat de activiteiten zijn
overgedragen. Dit w ordt nader door de curator onderzocht.
2e verslag: Na verkregen machtiging heeft de curator een onafhankelijke
deskundige ingeschakeld die een onderzoek zal doen naar de administratie
van de vennootschap en bepaalde rechtshandelingen die zijn verricht.
3e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
4e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
5e verslag: Het onderzoek door de onafhankelijke deskundige is nog niet
afgerond.
6e verslag: De onafhankelijk deskundige heeft op 1 februari 2019 zijn rapport
uitgebracht. De curator voert hierover overleg.
7e verslag: De curator heeft dit in onderzoek.
8e verslag: Dit onderzoek is nog niet afgerond.
9e verslag: Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de curator verw ijst
naar 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

31-05-2021
15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
7 (15e verslag)

31-05-2021
15

0,2 (16e verslag)

30-08-2021
16

0,4 (17e verslag)

25-11-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Toelichting
1e verslag: Behoudens het salaris van de curator is niet de verw achting dat er
boedelvorderingen ontstaan, nu de exploitatie is beëindigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.114,00
Toelichting
1e verslag: De Belastingdienst heeft in de voorlopig surseance van betaling
een vordering ingediend uit hoofde van verschuldigde energiebelasting middels
de naheffingsaanslag/ boetebeschikking van 6 oktober 2017 voor het bedrag
van in totaal € 598.227,--. Na verkregen machtiging van de rechtercommissaris heeft de curator na datum faillissement een regeling met de
Belastingdienst voor deze aanslag getroffen, w aarbij vorderingen en schulden
uit hoofde van de energiebelasting t/m 2015 zijn verrekend en de
Belastingdienst uit dien hoofde nog een vordering heeft van € 81.839,--.
De Belastingdienst heeft een vordering omzetbelasting 3e kw artaal 2017
ingediend van € 209.343,--. De curator zal hiertegen bezw aar maken. De
vennootschap heeft inmiddels de juiste aangifte over het 3e kw artaal van
2017 bij de Belastingdienst ingediend, w aarin om een teruggave w ordt
verzocht van € 17.902,--.
De Belastingdienst heeft bij brief van 27 oktober 2017 aangekondigd een
naheffingsaanslag omzetbelasting 2016 op te leggen van € 231.281,-- te
vermeerderen met 25% boete van € 57.820,--. De curator heeft tegen dit
voornemen bezw aar gemaakt bij brief van 10 november 2017.
Er zullen nog verrekeningen VPB over de voorgaande jaren dienen plaats te
vinden.
2e verslag: De curator heeft aangiften vennootschapsbelasting en
omzetbelasting ingediend.
De curator heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst over de
naheffingsaanslag omzetbelasting 2016. Er zijn afspraken gemaakt die zijn
vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst. De curator verw acht op
korte termijn volledige overeenstemming met de Belastingdienst op dit punt te
hebben bereikt.
Daarnaast is de curator in overleg met de Belastingdienst over mogelijk te
verrekenen omzetbelasting en energiebelasting over niet meer inbare
debiteuren.
3e verslag: De curator heeft, na verkregen machtiging van de rechtercommissaris, in april 2018 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de
Belastingdienst over de BTW . De Belastingdienst heeft vervolgens een
vordering ingediend voor een bedrag van € 231.281,-- vermeerderd met
belastingrente, ofw el € 244.746,--, w aarop een verrekening van BTW van €
91.653,-- in mindering kan strekken. De gevolgen van deze
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vaststellingsovereenkomst dienen nog te w orden afgew ikkeld.
De curator zal op korte termijn ook een vaststellingsovereenkomst sluiten met
de Belastingdienst over de energiebelasting, onder de voorw aarde dat de
rechter-commissaris hiervoor machtiging verleent. Een gevolg is onder meer
dat de opgelegde aanslag energiebelasting komt te vervallen.
4e verslag: Zoals in het derde verslag aangegeven, had de Belastingdienst
nog een vordering omzetbelasting van € 244.746,-- minus € 91.653,-- = €
153.093,--.
Verder heeft de curator een bespreking gevoerd en een regeling getroffen met
de Belastingdienst omtrent de definitieve vordering energiebelasting. De
eerder ingediende aanslag energiebelasting komt te vervallen.
De curator heeft in overleg met voormalig medew erkers van de gefailleerde
vennootschap een regeling getroffen met de Belastingdienst omtrent de
oninbare debiteuren over de jaren 2008 t/m 2016. Naar aanleiding van een
controlerapport heeft de Belastingdienst aangegeven dat er een teruggave
BTW zal volgen van € 104.329,--. Hierin is tevens de artikel 29 OB-aanslag
begrepen.
Naar aanleiding daarvan heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden naar de
daaruit voortvloeiende terug te vorderen energiebelasting over de jaren 2013
t/m 2016. Volgens het rapport zou er een teruggave volgen van € 161.256,--.
Dit dient nog definitief geregeld te w orden met de Belastingdienst, maar te
verw achten is dat de Belastingdienst geen vordering meer heeft in dit
faillissement en er een teruggave zal volgen.
Uit het onderzoek door de Belastingdienst blijkt tevens dat er nog een
vennootschap is verbonden aan de voormalig bestuurder die nog een bedrag
aan de boedel dient te betalen. Hiervoor dient nog een bevestiging te komen
van de Belastingdienst, die één dezer dagen w ordt verw acht.
5e verslag: De curator heeft na verkregen machtiging van de rechtercommissaris een regeling getroffen met de Belastingdienst over de terug te
vorderen energiebelasting, alsmede de vernietiging van opgelegde aanslagen
energiebelasting. Er is een concept vaststellingsovereenkomst opgesteld die
één dezer dagen zal w orden getekend. Hieruit volgt dat er een teruggave
energiebelasting zal komen van afgerond € 179.000,--. Tevens vloeit hieruit
voort dat een vennootschap die verbonden is aan de voormalig bestuurder
nog een bedrag aan de boedel dient te voldoen.
Vervolgens zal met de Belastingdienst de definitieve afw ikkeling over de
vorderingen en de teruggaven w orden gemaakt.
6e verslag: De curator heeft na verkregen machtiging van de RechterCommissaris op 7 december 2018 een vaststellingsovereenkomst gesloten met
de fiscus alsmede met een van de vennootschappen die verbonden is aan de
voormalig bestuurder. De Belastingdienst is op dit moment doende met de
afw ikkeling van de vaststellingsovereenkomst over de energiebelasting en
omtrent de afw ikkeling van de vaststellingsovereenkomst over de
omzetbelasting. Aanslagen w orden vernietigd, nieuw e aanslagen opgelegd en
er volgen ook teruggavebeschikkingen. De Belastingdienst heeft vrijdag jl. een
bedrag van € 362.626,- op de bankrekening van Energie der Nederlanden
overgemaakt. De curator heeft de bank inmiddels gevraagd om dit bedrag op
de boedelrekening over te maken. Na ontvangst op de boedelrekening

vertoont deze een positief saldo van € 1.219.738,--.
De curator verw acht nog aanvullende teruggaven omzetbelasting.
7e verslag: De curator heeft het bedrag van € 362.626,-- van de
Belastingdienst op de boedelrekening overgemaakt.
De Belastingdienst heeft aangegeven dat er geen teruggaven omzetbelasting
meer zijn te verw achten en dat de teruggaven van € 104.329,-- en € 91.654,--,
voortvloeiende uit de door de curator met de Belastingdienst getekende
vaststellingsovereenkomsten, zijn verrekend met de openstaande aanslag OB
van € 244.746,--, zodat nog openstaat een bedrag van € 9.459,--. Daarnaast
heeft de Belastingdienst uit hoofde van de VPB 2015 een vordering ingediend
van € 2.655,--. De VPB over 2016 en 2017 dienen ook nog te w orden
afgew ikkeld.
8e verslag: De Belastingdienst heeft de VPB 2016 en 2017 nog niet
afgew ikkeld.
14e verslag: De Belastingdienst heeft de VPB over 2016 en 2017 afgew ikkeld
en voor beide jaren een nihilaanslag opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
75
Toelichting
Hierin zijn begrepen 66 vorderingen van de W OM en de W OM-leden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.169.952,86
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Toelichting
15e verslag: De curator is de verificatievergadering gaan voorbereiden en is in
overleg getreden met de diverse crediteuren. Van tw ee crediteuren zijn de
vorderingen aanzienlijk verlaagd. De W OM-leden hebben naar aanleiding
daarvan hun vorderingen aanzienlijk verhoogd, zodat aan concurrente
crediteuren bovenvermeld bedrag aan vorderingen is ingediend. De curator
heeft die verhoging in onderzoek.
€ 29.169.952,86

30-08-2021
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Toelichting
16e verslag: De voormalig bestuurder van Energie der Nederlanden B.V. heeft
desgevraagd aan de curator medegedeeld bezw aar te hebben tegen de
aanzienlijke verhoging van de concurrente vorderingen van de W OM-leden van
afgerond 12 miljoen naar afgerond 28 miljoen. De curator heeft die verhoging
in onderzoek, voordat een datum voor de verificatievergadering zal w orden
bepaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
15e verslag: De curator is de voorbereidingen aan het treffen voor de
verificatievergadering.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
10 (15e verslag)
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. De W OM en de W OM-leden.
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2. Een procedure tegen een debiteur voor een bedrag van € 2.143,-- aan
hoofdsom vermeerderd met rente en kosten.
3. 2e verslag: Tw ee bedrijven uit België hebben in juli 2014 een procedure
gestart bij de rechtbank van Koophandel te Antw erpen tegen de
vennootschap.
4. 9e verslag: De curator heeft onder meer de voormalig bestuurder van de
vennootschap gedagvaard.
5. 16e verslag: De faillissementsaanvrage van Pluspool B.V.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
1. Er loopt een procedure bij het Hof van Cassatie in Antw erpen.
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2. Een procedure tegen een debiteur bij de rechtbank Zutphen.
3. 2e verslag: Een procedure bij de rechtbank van Koophandel te Antw erpen.
4. 9e verslag: De curator heeft de voormalig bestuurder gedagvaard onder
meer op grond van onbehoorlijk bestuur.
5. 16e verslag: Gelet op de vordering op Pluspool B.V. heeft de curator het
faillissement van deze vennootschap aangevraagd.
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9.3 Stand procedures
1. De verw achting is dat de uitspraak begin 2018 zal komen.
2e verslag: De curator is in afw achting van de uitspraak van het Hof van
Cassatie in België.
3e verslag: De curator is in afw achting van de uitspraak van het Hof van
Cassatie in België.
4e verslag: De curator is in afw achting van de uitspraak van het Hof van
Cassatie in België.
5e verslag: De curator is nog steeds in afw achting van de uitspraak van het
Hof van Cassatie in België.
6e verslag: Het Hof van Cassatie in België heeft bij arrest van 18 januari 2019
het arrest van het Hof van Beroep te Antw erpen van 8 september 2017
bekrachtigd en daarmee de cassatiemiddelen van Energie der Nederlanden
B.V. tegen het arrest van het Hof verw orpen. Dit betekent dat de concurrente
vorderingen van de W OM en haar leden thans onherroepelijk vaststaan.
2. De gefailleerde vennootschap als eisende partij dient de conclusie van
repliek te nemen op 20 december 2017. De curator zal een aanhouding vragen
om zich over deze procedure uit te kunnen laten.
2e verslag: De curator heeft deze procedure niet overgenomen en die
procedure is doorgehaald.
3. 2e verslag: De eisende partijen zijn in de gelegenheid gesteld om de
opvolgende conclusie in te dienen bij de rechtbank. Deze procedure hangt ook
af van de uitkomst van de procedure bij het Hof van Cassatie, maar de hoogte
van de vorderingen w orden subsidiair door de vennootschap betw ist.
3e verslag: Het ziet ernaar uit dat de eisende partijen in deze procedure, de
procedure niet voortzetten, aangezien de vorderingen op de dag dat dit
verslag w ordt uitgebracht zijn ingediend. De curator zal dit nog nader bekijken.
4e verslag: De vordering is ingediend in het faillissement en de curator heeft
een deel van die vordering erkend en een kleiner deel niet. Deze procedure
hangt ook af van de uitspraak van het Hof van Cassatie.
5e verslag: Ten aanzien van deze procedure w ordt de uitspraak van het Hof
van Cassatie afgew acht.
6e verslag: De vordering van deze crediteuren zullen nader moeten w orden
vastgesteld. De advocaat van deze Belgische crediteuren heeft een
onderbouw ing aangekondigd.
7e verslag: De curator w acht deze onderbouw ing af.
4. 9e verslag: De betekende dagvaarding w ordt in januari 2020 bij de
rechtbank aangebracht.
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10e verslag: In eerste instantie heeft de rechtbank tegen 7 van de 8
gedaagden verstek verleend. Deze 7 gedaagden hebben op 18 februari 2020
het verstek gezuiverd en er heeft een advocaat zich voor hen gesteld. De
gedaagde sub 3, een Zw itserse vennootschap, zal opnieuw w orden
gedagvaard. Het Openbaar Ministerie heeft, vanw ege ondercapaciteit zo w erd
aangegeven, de dagvaarding te laat naar de Zw itserse autoriteiten gezonden.
Deze gedaagden hebben een aanhouding voor de conclusie van antw oord
gekregen tot 1 april 2020.
11e verslag: Met w ederzijdse toestemming hebben gedaagden een
aanhouding voor antw oord gekregen tot 26 augustus 2020. Indien vóór die
tijd geen regeling in der minne is gesloten, zal voor antw oord moeten w orden
geconcludeerd.
12e verslag: Er w ordt nog overleg gevoerd tussen partijen over een mogelijk
te sluiten regeling.
13e verslag: Op 26 augustus 2020 is de conclusie van antw oord bij de
rechtbank ingediend. De rechtbank heeft de zaak naar de rol verw ezen voor
de conclusie van repliek aan de zijde van de curator.
14e verslag: De conclusie van repliek, tevens vermeerdering van eis, is
genomen op 23 december 2020. De zaak stond voor conclusie van dupliek op 3
februari 2021. Er is een aanhouding verleend en de zaak staat nu op de rol
van 17 maart 2021.
15e verslag: De conclusie van dupliek is ingediend op 12 mei 2021. De curator
is in de gelegenheid gesteld door de rechtbank om een akte uitlating
producties te nemen op 23 juni 2021.
16e verslag: De akte uitlating producties tevens houdende eisvermeerdering is
namens de curator genomen op 21 juli 2021. Gedaagden hebben de
antw oordakte houdende uitlating eisvermeerdering en producties genomen op
18 augustus 2021. De curator dient zich op 1 september 2021 uit te laten over
de verdere voortgang van de procedure.
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5. 16e verslag: De curator heeft in mei 2021 het faillissement van Pluspool B.V.
bij de rechtbank Rotterdam aangevraagd. Dit verzoek stond w ederom op de rol
van 27 juli 2021 voor (verdere) behandeling.
Pluspool B.V. heeft op 21 juli 2021 een verklaring ex artikel 370 lid 3 FW ter
griffie gedeponeerd en een verzoek bij de rechtbank ingediend tot het
aanw ijzen van een herstructureringsdeskundige als bedoeld in artikel 371 FW .
Namens de curator is een ziensw ijze ingediend en na de behandeling van 29
juli 2021 heeft de rechtbank dit verzoek afgew ezen bij beschikking van 5
augustus 2021.
Vervolgens is bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 10 augustus 2021
het faillissement van Pluspool B.V. uitgesproken met benoeming van mr. B.A.
Cnossen tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. G.J. Schras tot
curator (faillissementsnummer F.10/21/160). De curator heeft zijn vordering op
Pluspool B.V. van € 721.243,-- bij de curator van Pluspool ingediend, die deze
vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers heeft geplaatst.
17e verslag:
Ad 4: Namens de curator is gevraagd de zaak mondeling te mogen toelichten.
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De rechtbank heeft de zitting voor de mondelinge behandeling bepaald op 12
mei 2022.

9.4 Werkzaamheden procedures
11,2 (15e verslag)

31-05-2021
15

46 (16e verslag)
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10,5 (17e verslag)
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
3e verslag: De curator is in afw achting van het rechtmatigheidsonderzoek door
de onafhankelijke deskundige.
De curator is in overleg met de Belastingdienst om een
vaststellingsovereenkomst te sluiten omtrent de energiebelasting.
De curator is in overleg met de Belastingdienst over de teruggaven
energiebelasting en BTW over de oninbare debiteuren.
De curator dient daarna de nog openstaande debiteuren, mede gelet op de
afspraken met de Belastingdienst, af te w ikkelen.
4e verslag: De curator is in afw achting van het rechtmatigheidsonderzoek door
de onafhankelijke deskundige.
De curator heeft in beginsel regelingen getroffen met de Belastingdienst,
w aarvan een belangrijk deel is vastgelegd en een ander deel nog vastgelegd
dient te w orden.
5e verslag: De curator w acht de definitieve afw ikkeling met de Belastingdienst
af. De curator is in afw achting van de uitspraak van het Hof van Cassatie in
België, alsmede van het rechtmatigheidsonderzoek door de onafhankelijke
deskundige.
6e verslag: De curator zal met de Belastingdienst de definitieve afw ikkeling van
de vorderingen en schulden omtrent de omzetbelasting en de
vennootschapsbelasting opstellen, die voortvloeien uit de tw ee door de
curator met de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomsten.
De curator is in overleg met partijen over het rapport dat de onafhankelijke
deskundige op 1 februari 2019 heeft uitgebracht.
7e verslag: De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheid, in het
bijzonder de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke paulianeuze
handelingen.
8e verslag: Dit onderzoek is nog niet afgerond.
9e verslag: Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en naar aanleiding
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daarvan is de voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld.
10e verslag: De curator heeft onder meer de voormalig bestuurder gedagvaard
en w acht de procedure af.
De curator zal van de betreffende debiteur opnieuw betaling vorderen van het
openstaande bedrag.
11e verslag: De juridisch adviseur van de betreffende debiteur heeft
aangegeven op korte termijn inhoudelijk te zullen reageren. De curator tracht
met de gedaagden in de procedure over de aansprakelijkheid in der minne tot
een regeling te komen, zoals omschreven onder 9.3.
13e verslag: De conclusie van repliek in de procedure tegen de bestuurder c.s.
w ordt voorbereid en zal bij de rechtbank w orden ingediend.
14e verslag: De curator is de voorbereidingen aan het treffen voor de
verificatievergadering.
Indien de debiteur hiermee definitief instemt, zal er een mediationtraject
w orden gestart voor de vordering die de boedel meent te hebben op deze
debiteur.
De curator zal maatregelen treffen opdat de vordering op de Holding van de
gefailleerde vennootschap kan w orden geïnd.
De procedure bij de rechtbank tegen de bestuurder w ordt voortgezet.
15e verslag: Het mediationtraject is gestart.
Ten aanzien van de vordering op de Holding Pluspool B.V. is afgesproken dat
de curator afw acht tot eind juni 2021.
De procedure bij de rechtbank tegen de bestuurder w ordt voortgezet.
16e verslag: Het mediationtraject loopt nog, alsmede de procedure omtrent de
bestuurdersaansprakelijkheid.
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17e verslag: Het mediationtraject is vanw ege het faillissement van de
debiteur beëindigd. In dit faillissement is het w achten op het vonnis in de
door de curator gestarte procedure. Het vonnis w ordt eerst verw acht na de
mondelinge behandeling van 12 mei 2022.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
8,2 (15e verslag)
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2,8 (16e verslag)
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16

2,6 (17e verslag)
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Bijlagen
Bijlagen

