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

6
28-04-2021
F.15/19/319
NL:TZ:0000116745:F004
24-12-2019

R-C
Curator

mr. M. Wouters
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Oosterschelde Tidal Pow er 2 B.V.

24-01-2020
1

Gegevens onderneming
Statutaire zetel te Den Oever, feitelijk gevestigd aan de Nieuw zandw eg 1 te
(1771 MZ) W ieringerw erf.

24-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het produceren, importeren, exporteren en leveren van apparatuur en
benodigdheden voor het ontw ikkelen, bouw en, exploiteren en onderhouden
van getijde- en golfenergiecentrales.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 769.217,00

2016

€ 2.323.256,00

2015

€ 6.711.258,00

2019

€ 1.887.479,00

2018

€ 2.082.132,00

2017

€ 2.017.639,00

24-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
oktober 2019 eigen vermogen € 478.920,00
2018 eigen vermogen € 478.920,00
2017 eigen vermogen € 720.871,00
2016 eigen vermogen € 963.758,00
2015 eigen vermogen - € 2.604.632,00
2014 eigen vermogen € 635.134,00

24-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-01-2020
1

Toelichting
Het Tocardo concern bestond uit diverse vennootschappen. Het personeel w as
in dienst bij Tocardo Solutions B.V. Curanda had geen eigen personeel.

Boedelsaldo
€ 56.629,80

24-01-2020
1

€ 48.798,60

15-04-2020
2

€ 24.681,49

23-07-2020
3

€ 136.588,45

28-10-2020
4

€ 107.807,34

28-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-12-2019

24-01-2020
1

t/m
21-1-2020
van
22-1-2020

15-04-2020
2

t/m
15-2-2021
van
16-4-2020

23-07-2020
3

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

28-10-2020
4

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

15-01-2021
5

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

28-04-2021
6

t/m
26-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 30 min

2

36 uur 54 min

3

29 uur 42 min

4

24 uur 42 min

5

6 uur 6 min

6

10 uur 24 min

totaal

130 uur 18 min

Toelichting bestede uren
zie specificatie

24-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda w as Tidal Energy Projects B.V.
die op haar beurt w erd bestuurd door haar 100% aandeelhouder en Tocardo
Tidal Pow er B.V., w elke B.V. op haar beurt w erd bestuurd door de heer A. van
Unen.

24-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

24-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Curanda huurde ten behoeve van de exploitatie van een getijdencentrale aan
de Oosterscheldekering een deel van de Oosterscheldekering van het
Rijksvastgoedbedrijf en daarnaast een kabelgoot die naar betreffende
installatie toeloopt van Deltanetw erkbedrijf B.V. Beide huurovereenkomsten
zijn opgezegd.

24-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Curanda maakt onderdeel uit van het Tocardo concern. Op 8 oktober 2019 ging
de topvennootschap van dit concern - Tocardo Tidal Pow er B.V. - failliet. Een
w eek later, op 15 oktober 2019, volgt de moedervennootschap van curanda,
Tidal Energy Projects B.V.. Door het faillissement van deze vennootschap en
tevens haar zustervennootschap Tocardo Solutions B.V. w as er geen
personeel meer beschikbaar om de getijdencentrale te exploiteren. Bovendien
w as de getijdencentrale al enige tijd niet meer in w erking vanw ege
onduidelijkheden over de mate w aarin de centrale verzekerd moest zijn op
grond van afspraken met private obligatiehouders. Aldus genereerde de
centrale geen energie/geld en liepen de kosten aan derden w el op. De curator
van het Tocardo concern heeft getracht de activiteiten van curanda buiten
faillissement over te dragen. Toen bleek dat dit niet mogelijk w as resteerde de
aanvraag van het eigen faillissement.

24-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
24-01-2020
1

Toelichting
nvt

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
24-01-2020
1

Toelichting
nvt

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
nvt

24-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

24-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten kantore van het Tocardo concern te W ieringerw erf bevinden zich diverse
activa/inventaris/gereedschappen voor de bediening van de getijdecentrale
aan de Oosterscheldekering. Deze activa zijn in beeld gebracht en hebben
voornamelijk w aarde voor de partij die uiteindelijk de exploitatie dan w el
ontmanteling van de getijdecentrale ter hand zal nemen.

24-01-2020
1

Betreffende bedrijfsmiddelen maken onderdeel uit van een eventuele
transactie met een doorstarter. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 6.4.

15-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

24-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van curanda zijn gescheiden van de bedrijfsmiddelen van
de overige Tocardo vennootschappen door ze visueel te labelen.

24-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

24-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
nvt

24-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting andere activa
nvt

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
nvt

24-01-2020
1

De activa zijn uiteindelijk toch nog verkocht, met name mogelijk gemaakt door
bew egingsruimte die Rijksw aterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf de potentiele
koper hebben gegeven. Hiermee w erd een belangrijke stap gezet tot behoud
van de centrale in de Oosterschelde. De koopsom is bepaald op € 110.000,00,
hierin opgenomen een bedrag voor het overnemen van de vordering die OTP II
nog had op RVO (subsidie) en hierin opgenomen € 10.000,00 voor de losse
activa die OTP II BV nog had en die dienstig w aren voor de centrale in de
Oosterschelde. Aldus een totaal bedrag van € 110.000,00, dit zal in de boedel
vloeien. Het bedrag is reeds overgemaakt. De koop is nog w el onder
voorw aarden, namelijk er moeten nog puntjes op de i w orden gezet met het
Rijksvastgoedbedrijf en Rijksw aterstaat. De verw achting is dat dit zal afkomen.
Als de zaak rond is zal er in dit dossier ook w orden afgedeclareerd.

28-10-2020
4

De spreekw oordelijke puntjes op de i zijn gezet. De transactie is definitief. Er
zal afgedeclareerd w orden.

15-01-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren van curanda bestonden uit het Energiebedrijf w aar energie aan
geleverd w erd door middel van de exploitatie van de getijdecentrale en
subsidievorderingen op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Volgens een rondrekening van
de geleverde energie ten opzichte van de ontvangen voorschotten van de RVO
heeft curanda nog een bedrag van € 16.042,36 aan subsidie tegoed van de
RVO. De laatste betaling van de energiemaatschappij dateert van 11 oktober
2019. De curator onderzoekt of curanda nog een vordering op het
energiebedrijf heeft.

24-01-2020
1

Inmiddels heeft de curator een bericht van de RVO ontvangen dat zij een
andere opvatting heeft over hetgeen zij op grond van de subsidiebeschikking
nog aan curanda verschuldigd is. Hierover zal in de komende verslagperiode
nader correspondentie plaatsvinden.

15-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van het faillissement had curanda een creditsaldo van € 56.624,72.
Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. Een vordering
van een bank is de curator onbekend.

24-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
nvt

24-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

24-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
nvt

24-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

24-01-2020
1

5.6 Retentierechten
nvt

24-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
nvt

24-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

24-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Bestuderen bankafschriften
- Opeisen creditsaldo bij bank

6. Voortzetten/doorstart onderneming

24-01-2020
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het faillissement w as de getijdecentrale reeds stil gelegd. De
curator heeft vanw ege onduidelijkheden over de vereiste verzekerde staat
deze situatie ongemoeid gelaten. De getijdecentrale zal pas door een
eventuele doorstarter w eer in gebruik w orden gesteld.

24-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

24-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Het beoordelen van vereiste verzekeringspositie.
- Beoordelen kosten versus baten in geval van het in bedrijf stellen van de
getijdeinstallatie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

24-01-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft getracht om de activiteiten van curanda of haar aandelen in
een gezamenlijke transactie in een doorstart van het Tocardo concern te
betrekken. Dat is tot op heden niet gelukt. Er zijn ten tijde van onderhavige
verslaglegging tenminste nog drie geïnteresseerden partijen in het overnemen
van de getijdencentrale van curanda. Met deze partijen en Rijksw aterstaat en
het Rijksvastgoedbedrijf vindt medio februari een gezamenlijke bespreking
plaats om te onderzoeken of het tot een doorstart / verkoop van de
getijdencentrale kan komen.

24-01-2020
1

De curator heeft een bieding ontvangen van een potentiële doorstarter. Dit
betreft een voorw aardelijke bieding die afhankelijk is gesteld van een aantal
voorw aarden w aaraan de boedel niet kan voldoen, doch w el het
Rijksvastgoedbedrijf en/of Rijksw aterstaat. Indien een aantal technische
gebruiksmogelijkheden w orden uitgebreid, dan zal het mogelijk zijn om tot een
hoger rendement van de getijdencentrale te komen. Indien daar
mogelijkheden toe zijn zal er w ellicht een finale doorstart kunnen plaatsvinden.
De curator bemiddelt in dit proces.

15-04-2020
2

Hoew el alle betrokken partijen zich ervan bew ust zijn dat het niet doorlaten
starten van de getijdencentrale voor iedereen tot verlies zal leiden, is een
transactie tot op heden niet tot stand gekomen. Het hete hangijzer betreft de
ontruimingsverplichting aan het einde van een huurovereenkomst die thans tot
maximaal 2031 kan w orden aangegaan (voor die duur loopt tevens de
vergunning bij Rijksw aterstaat om de centrale aan de Oosterscheldekering te
laten hangen). Hoew el vaststaat dat de boedel deze ontruimingsverplichting
niet zal kunnen nakomen en ook een doorstartende partij - binnen de huidige
exploitatiekaders - onvoldoende rendement kan creëren om de
ontruimingsverplichting op zich te nemen, hebben het Rijksvastgoed bedrijf en
Rijksw aterstaat niet w illen bew egen in het op zich nemen van (een deel van)
deze ontruimingsverplichting.

23-07-2020
3

Indien zij daarin niet bew egen zal er geen doorstart plaatsvinden en zullen
betreffende ontruimingskosten voor hun rekening komen. De boedel is immers
negatief en kan deze ontruimingsverplichting niet nakomen. Rijksw aterstaat en
het Rijksvastgoed bedrijf zullen de kosten voor ontruiming als
ontruimingsvordering bij de curator kunnen indienen doch die zal niet w orden
voldaan.
Hoew el het probleem derhalve acuut is, w ordt daar niet door partijen naar
gehandeld. Uiteindelijk zal "de overheid" de rekening voor deze opstelling
betalen. Daarnaast is het bijzonder spijtig dat een stukje Nederlandse
technologie dat 1000 huishoudens op een duurzame manier van energie kan
voorzien dreigt verloren te gaan. Een en ander past niet in het huidige
tijdsbeeld w aarin klimaatneutraal, duurzaam en stikstof dagelijkse
nieuw sonderw erpen zijn en hoog op de politieke agenda staan. De curator ziet
zich vanw ege het ontbreken van enige bew eging van Rijksw aterstaat en het
Rijksvastgoed bedrijf genoodzaakt om het verkopen van delen van de
getijdencentrale in gang te zetten.

6.5 Verantwoording
nvt

6.6 Opbrengst

24-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt

24-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt

24-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Het in kaart brengen van alle benodigde overeenkomsten / beschikkingen en
besturingsmechanismen die voor de verkoop van de getijdecentrale
noodzakelijk zijn.
- Het benaderen van alle partijen w iens medew erking cruciaal is voor het
kunnen doorstarten/verkopen van een getijdencentrale.
- Het plannen van een bespreking met voornoemde partijen.

24-01-2020
1

- Het voeren van een bespreking met de potentiële doorstarter en haar
financier en Rijksw aterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

15-04-2020
2

Diverse e-mailcorrespondentie en video conferenties plus vele
telefoongesprekken met belanghebbenden.

23-07-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een bijgew erkte boekhouding aangetroffen.

24-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tot en met boekjaar 2018 gedeponeerd.

24-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

24-01-2020
1

Oude vennootschap opgericht, 27 april 2012, nader onderzoek niet opportuun
vanw ege verjaringstermijn van 5 jaar. Bovendien is OTP2 een 100% dochter
maatschappij binnen de failliiete "Tocardo-groep".

15-01-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake w as van
onbehoorlijk bestuur.

24-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen Paulianeuze handelingen kunnen
vaststellen.

24-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De activiteiten van curanda beperken zich tot de oprichting en exploitatie van
de getijdencentrale aan de Oosterscheldekering. Uit onderzoek is gebleken dat
de administratie volledig en correct is gevoerd. De curator acht het onderzoek
daarmee gesloten, totdat uit enig feit blijkt dat heropening van een onderzoek
naar de administratie/onbehoorlijk bestuur/Paulianeus handelen opportuun is.

24-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek administratie/jaarrekeningen/contracten.

24-01-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Huur P.M.

Toelichting
Claimsagent € 565,68

Toelichting
De (boedel)huurvorderingen w orden bij de crediteuren
opgevraagd/vastgesteld.

24-01-2020
1

15-04-2020
2

15-01-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nvt
€ 365,00

24-01-2020
1

15-04-2020
2

Toelichting
omzetbelasting 4e kw artaal 2019

Toelichting
Er diende nog fiscaal aangifte Vennootschapsbelasting 2019 en 2020 te
w orden gedaan. Dit is onderhavige verslagperiode gebeurd. De uitkomst
hiervan dient nog te w orden afgew acht.

28-04-2021
6

Voorts zal nog fiscaal aangifte ex art. 29 lid 7 W et OB w orden gedaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
nvt

24-01-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nvt

24-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
165

24-01-2020
1

186

15-04-2020
2

187

15-01-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.312.669,81

24-01-2020
1

€ 1.453.001,55

15-04-2020
2

€ 1.165.078,43

15-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
onbekend

24-01-2020
1

Uitdeling.

15-01-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Communicatie crediteuren

24-01-2020
1

Vooralsnog is er zicht op een uitkering aan concurrente crediteuren. Of er
uiteindelijk een uitkering zal plaatsvinden zal afhangen van de opstelling van
het Rijksvastgoedbedrijf ten aanzien van haar huurvordering, alsmede van de
vraag of er een definitieve doorstart tot stand zal komen.

15-04-2020
2

Door de huidige opstelling van het Rijksvastgoed bedrijf en Rijksw aterstaat is
er geen zicht op een transactie w aarmee de gehele getijdencentrale zal
w orden doorverkocht. W at resteert is verkoop van onderdelen daarvan, doch
de opbrengst daarvan zal volledig toekomen aan de verhuurder jegens w ie
een ontruimingsverplichting niet zal kunnen w orden nagekomen. Dat zal een
boedelvordering opleveren die de boedel negatief zal maken, w aardoor er
geen uitkering aan crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

23-07-2020
3

Naar verw achting volgt een zeer beperkte uitdeling aan de concurrente
crediteuren, nu er een adequate verkoopopbrengst is gerealiseerd en de
ontruimingsverplichting (en de kosten hiervan) niet op de boedel rust.

15-01-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

24-01-2020
1

9.2 Aard procedures
nvt

24-01-2020
1

9.3 Stand procedures
nvt

24-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

24-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop roerende zaken.
- Onderzoek naar omvang en incasso van debiteuren.
- Verkoop getijdecentrale die aan de Oosterscheldekering "hangt".
- Onderzoek stortingsplicht aandelen.

24-01-2020
1

ongew ijzigd

15-04-2020
2

ongew ijzigd

23-07-2020
3

Verkoop is inmiddels (nagenoeg) afgerond.

28-10-2020
4

Alle bovengenoemde kw esties zijn afgerond.
Afw ikkeling in gang zetten.

15-01-2021
5

De curator is de ingediende vorderingen aan het controleren. In een aantal
gevallen w ordt nadere informatie opgevraagd. Als dit is afgerond en de
fiscale aanslagen zijn ontvangen zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken een (pro forma) verificatievergadering in te plannen.

28-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

24-01-2020
1

ongew ijzigd

15-04-2020
2

onbekend

23-07-2020
3

Dit jaar.

15-01-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2021

28-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
nvt

24-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

