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Algemene gegevens
Naam onderneming
Haantje Bio Energie B.V.

03-07-2018
1

Gegevens onderneming
Het Kamer van Koophandelnummer is 64533638

03-07-2018
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 2899 – Vervaardiging van overige machines, apparaten en
w erktuigen voor specifieke doeleinden.
SBI-code: 3514 – Handel in elektriciteit en in gas via leidingen.
SBI-code: 3512 – Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit
aardgas en w arm w ater.
(bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -44.544,92

€ 1.744.393,83

2016

€ 353.937,00

€ -193.453,61

€ 1.087.498,54

2017

€ 661.779,15

€ -91.440,59

€ 1.691.413,66

Toelichting financiële gegevens

03-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 3.120,80

03-07-2018
1

€ 6.320,34

03-10-2018
2

€ 5.978,12

02-04-2019
4

€ 5.978,12

02-07-2019
5

€ 9.788,61

02-01-2020
7

€ 9.788,61

02-04-2020
8

€ 9.788,61

02-07-2020
9

€ 9.047,61

02-10-2020
10

€ 9.047,61

31-12-2020
11

€ 9.047,61

31-03-2021
12

Verslagperiode
van
5-6-2018

03-07-2018
1

t/m
3-7-2018
van
4-7-2018

03-10-2018
2

t/m
3-10-2018
van
4-10-2018

02-01-2019
3

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019

02-04-2019
4

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

02-07-2019
5

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

02-10-2019
6

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

02-01-2020
7

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

02-04-2020
8

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

02-07-2020
9

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
10

t/m
2-10-2020
van
3-10-2020

31-12-2020
11

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021
t/m
31-3-2021

Bestede uren

31-03-2021
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 18 min

2

34 uur 0 min

3

29 uur 24 min

4

29 uur 24 min

5

18 uur 0 min

6

8 uur 30 min

7

10 uur 18 min

8

9 uur 12 min

9

17 uur 36 min

10

1 uur 6 min

11

1 uur 48 min

12

3 uur 30 min

totaal

207 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 11 november 2015 en is gevestigd aan de
Regentesselaan 33 te (3818 HH) Amersfoort. Bestuurder van gefailleerde is
BBE Biogas B.V. Van deze laatste vennootschap is HJMI Holding B.V. de
bestuurder, van w ie op haar beurt de heer H.J. Nijman bestuurder is.
Aandeelhouders van gefailleerde zijn BBE Biogas B.V. en Eemvallei Holding B.V.,
w elke laatste vennootschap vorig jaar failliet is verklaard.

1.2 Lopende procedures

03-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van een procedure bij de rechtbank Midden-Nederland die
aanhangig is gemaakt door de eigenaren van de grond, w aarop gefailleerde
een opstalrecht heeft. Het opstalrecht is opgezegd en volgens de eigenaren
inmiddels geëindigd, met als gevolg dat de installatie door natrekking
eigendom is gew orden van de grondeigenaren. Dit w ordt door gefailleerde
betw ist. De curator zet deze procedure op dit moment met machtiging van de
rechter-commissaris voort, voor zover het de niet-verifieerbare vorderingen
betreft. Deze vorderingen betreffen een verklaring voor recht dat het
opstalrecht is geëindigd en een verklaring voor recht dat de opstallen om niet
zijn toegevallen aan de grondeigenaren. Het gedeelte van de procedure dat
ziet op verifieerbare vorderingen is geschorst.

03-07-2018
1

Zie verslag 1 en hierna onder 9.3.

03-10-2018
2

Zie verslag 1 en hierna onder 9.3.

02-01-2019
3

Zie verslag 1 en hierna onder 9.3.

02-01-2020
7

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een brand-/stormschadeverzekering. Er w as recent nog
sprake van dekking maar gelet op de achterstand in de premiebetaling is de
dekking geschorst. Er is geen actief om de achterstand te voldoen dan w el de
installatie elders te verzekeren. De curator heeft de hypotheekhouders hierop
gew ezen. Daarnaast heeft gefailleerde ook nog een
rechtsbijstandsverzekering. Deze verleent dekking voor de onder punt 1.2
vermelde procedure.

03-07-2018
1

Zie verslag 1. Op dit moment is er geen sprake van dekking. De curator heeft
er bij de hypotheekhouders op aangedrongen om de achterstand in te
lossen/een andere verzekeraar te verzoeken de installatie te verzekeren,
maar zij hebben dit vooralsnog niet gedaan.

03-10-2018
2

Zie verslag 2. De curator heeft van de hypotheekhouders hieromtrent geen
nieuw e informatie ontvangen.

02-01-2019
3

Zie verslag 3. De curator heeft van de hypotheekhouders hieromtrent geen
nieuw e informatie ontvangen.

02-04-2019
4

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

03-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde is de oorzaak gelegen in het
volgende. Gefailleerde exploiteerde een biomassavergistingsinstallatie in ’t
Haantje (Drenthe). De installatie is in 2015 gekocht samen met het opstalrecht.
Er zijn een eerste en tw eede recht van hypotheek gevestigd op het
opstalrecht ter financiering van de koopsom en de benodigde investeringen.
Op een gegeven moment bleken de daken poreus te zijn. De herstelkosten
w aren dermate hoog dat gefailleerde deze niet kon voldoen. Getracht is
investeerders te vinden zodat de daken hersteld zouden kunnen w orden. Dit is
echter niet gelukt. Omdat de daken poreus w aren moest de installatie in
augustus/september 2017 w orden stilgezet. Dit in verband met gasverlies en
stankoverlast. Doordat de installatie stilgezet w erd, kon geen omzet meer
w orden gerealiseerd. Intussen liepen de kosten door. Uiteindelijk heeft één
van de schuldeisers het faillissement aangevraagd.

03-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

03-07-2018
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Opstalrecht

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Hypotheek
€ 550.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is eigenaar van het recht van opstal inhoudende de bevoegdheid
voor de opstaller tot het plaatsen, in eigendom hebben en exploiteren daarop
van een biomassavergistingsinstallatie, op de grond gelegen aan ’t Haantje 84
te ’t Haantje, kadastraal bekend gemeente Sleen sektie N nummers 566 en
569, tezamen groot 1 ha, 29 a en 37 ca, alsmede de zich daarop bevindende
opstallen.
Zie verder ook onder punt 1.2 (procedure).

03-07-2018
1

De curator is op dit moment nog in gesprek met (de advocaten van) de eerste
en tw eede hypotheekhouder om te bezien of de curator het opstalrecht voor
de hypotheekhouders gaat verkopen en w elke vergoeding daarvoor zal
w orden voldaan.
Zie verslag 1. Inmiddels is er in overleg met de hypotheekhouders een
biedingsproces ingericht. Er is met beide hypotheekhouders een
boedelbijdrage afgesproken, die het volgende behelst.

03-10-2018
2

Het minimumbedrag dat aan de curator toekomt is 7.500,- excl. BTW ,
onafhankelijk van de opbrengst, en (voor het overige) conform de
separatistenregeling, met dien verstande dat bij een opbrengst boven €
225.000,- 2% w ordt gerekend, excl. BTW .
Het biedingsproces heeft uiteindelijk geleid tot een voor de boedel en
hypotheekhouders interessant bod dat is uitgebracht onder voorw aarde van
een due diligence. De bieder is op dit moment doende met een due digilenceonderzoek. De verw achting is dat dit in de aankomende verslagperiode zal
kunnen w orden afgerond.
Zie verslag 2. De bieder is afgehaakt na het due diligence-onderzoek. De
curator is terzake in overleg met de hypotheekhouders en de opstalgevers hoe
om te gaan met deze nieuw e situatie.

02-01-2019
3

Zie verslag 3. De curator is nog in overleg met de hypotheekhouders en de
opstalgevers hoe om te gaan met deze situatie.

02-04-2019
4

Zie verslag 4. De boedel heeft in verband met het feit dat het niet mogelijk is
gebleken het opstalrecht van de installatie te verkopen vooralsnog geen
(financieel) belang meer bij de discussie tussen de hypotheekhouders en de
opstalgevers. De curator w ordt zo nu en dan w el in de communicatie tussen de
(advocaten van de) hypotheekhouders en opstalgevers betrokken.

02-07-2019
5

Inmiddels is er vonnis gew ezen in de zaak tegen de opstalgevers. Het vonnis
komt er op neer dat het opstalrecht rechtsgeldig door de opstalgevers is
opgezegd en daardoor is geëindigd met ingang van 1 maart 2018 en een
verklaring voor recht dat uit hoofde van de opzegging dan w el beëindiging van
het opstalrecht het eigendom van de opstallen dan w el installaties per 1 maart
2018 is vervallen aan de opstalgevers. De curator heeft zich hierin berust,
aangezien het opstalrecht en de daarbij behorende SDE-beschikking niet
verkoopbaar zijn gebleken.

02-01-2020
7

Zie verslag 7.

02-04-2020
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Contacten met (de advocaten van) de eerste en tw eede hypotheekhouder,
assurantietussenpersoon in verband met de verzekering, (advocaten van)
geïnteresseerden voor overname, bezoek aan de installatie en gesprek met
een van de grondeigenaren, etc.

03-07-2018
1

Contacten met (de advocaten van) de eerste en tw eede hypotheekhouder,
contacten met (de advocaat van) de opstaleigenaren, geïnteresseerden in de
installatie.

03-10-2018
2

Contacten met (de advocaten van) de eerste en tw eede hypotheekhouder,
contacten met (de advocaat van) de opstalgevers.

02-01-2019
3

Contacten met (de advocaten van) de eerste en tw eede hypotheekhouder,
contacten met (de advocaat van) de opstalgevers.

02-07-2019
5

Afgerond.

02-01-2020
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen

03-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

03-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Overdraagbare SDE-subsidie van €
20.807.853,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het bod van de bieder als vermeld in 3.2 heeft ook betrekking op de
overdraagbare SDE-subsidie. De bieder is verzocht het deel van het bod dat
toeziet op de subsidie te specificeren, aangezien dit naar de mening van de
curator niet onder het hypotheekrecht valt.

03-10-2018
2

Tenslotte is er nog een correctie energiebelasting van in totaal € 3.199,54 naar
de boedelrekening overgemaakt.
Zie hiervoor onder 3.2.

02-01-2019
3

Zie hiervoor onder 3.2.

02-01-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contacten met mogelijk geïnteresseerden en de middellijk bestuurder van
gefailleerde, subsidiebeschikking en voorw aarden bestuderen.

03-07-2018
1

Contacten met de geïnteresseerde in de activa en de (middellijk) bestuurder
van gefailleerde.

03-10-2018
2

Zie hiervoor onder 3.3.

02-01-2019
3

Afgerond.

02-01-2020
7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Lening

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Er zijn tw ee openstaande facturen van debiteuren, ter hoogte van ca. €
300.000. Deze kunnen echter niet w orden geïncasseerd, omdat deze
vennootschappen reeds geruime tijd geleden failliet zijn verklaard en er niet
voldoende actief is om de concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

03-07-2018
1

Uit onderzoek van de administratie kw am naar voren dat er nog bij één partij
een lening van € 4.000,00 openstaat. De betreffende debiteur is
aangeschreven, maar heeft een en ander (via haar advocaat) betw ist. De
curator is van mening dat deze betw isting geen hout snijdt en heeft de
betreffende debiteur gesommeerd alsnog tot betaling over te gaan.

02-01-2019
3

Zie verslag 3. De betreffende debiteur heeft nog niet betaald en is daarom
door de curator in rechte betrokken. De dagvaarding is inmiddels uitgebracht.
De w ederpartij moet uiterlijk 10 april a.s. haar conclusie van antw oord
indienen.

02-04-2019
4

Zie verslag 4. De procedure staat op de rol van 31 juli 2019 voor dupliek
zijdens de w ederpartij.

02-07-2019
5

Zie verslag 5. Inmiddels is er in deze zaak vonnis gew ezen. De vordering
namens de boedel is door de kantonrechter toegew ezen. De curator heeft (de
advocaat van de) w ederpartij verzocht de vordering van € 4.000,- en de
toegew ezen buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten en nakosten op
de boedelrekening te (laten) voldoen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Zo
nodig, zal de curator het vonnis door een deurw aarder laten betekenen en
executeren.

02-10-2019
6

Zie verslag 6. Tegen het vonnis van de kantonrechter is door de w ederpartij
hoger beroep ingesteld. Namens de curator zal een memorie van antw oord
w orden ingediend.
Het vonnis is nog niet betekend en geëxecuteerd. W el is door de w ederpartij
een bankgarantie afgegeven ten hoogte van de veroordeling in eerste aanleg
van € 5.700,00 in afw achting van de uitkomst van het hoger beroep.

02-01-2020
7

Zie verslag 7. De procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden staat op
de roldatum van 28 april 2020 voor het indienen van de memorie van grieven
zijdens de w ederpartij. De curator zal hier vervolgens met een memorie van
antw oord op reageren.

02-04-2020
8

Zie verslag 8. De curator heeft de afgelopen verslagperiode haar memorie van
antw oord ingediend. De zaak staat nu op de rol van 22 december 2020 voor
een beslissing van het Hof over de verdere voortgang.

02-07-2020
9

Zie verslag 9. De zaak staat op de rol van 22 december 2020 voor een
beslissing van het Hof over de verdere voortgang.

02-10-2020
10

Zie verslag 10. De zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden staat op de
rol van 12 januari 2021 voor arrest.

31-12-2020
11

Zie verslag 11. De zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden staat op de
rol van 27 juli 2021 voor arrest.

31-03-2021
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

03-07-2018
1

Aanschrijven debiteur, correspondentie met (de advocaat van) deze debiteur.

02-01-2019
3

Entameren procedure.

02-04-2019
4

Monitoren procedure.

02-07-2019
5

Contacten met (de advocaat van de) w ederpartij.

02-10-2019
6

Contacten met (de advocaat van de) w ederpartij.

02-01-2020
7

Monitoren procedure.

02-04-2020
8

Monitoren procedure.

02-07-2020
9

Monitoren procedure.

02-10-2020
10

Monitoren procedure.

31-12-2020
11

Monitoren procedure.

31-03-2021
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

03-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Geen. ING Bank heeft een creditsaldo van € 3.120,80 naar de boedelrekening
overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er rusten een eerste en tw eede recht van hypotheek op het recht van opstal.
Verder heeft de eerste hypotheekhouder een pandrecht op de installatie cum
annexis. Dit pandrecht moet nog w orden beoordeeld, ook in verband met de
vraag of er w el sprake is van roerende zaken.

03-07-2018
1

Er rusten een eerste en tw eede recht van hypotheek op het recht van opstal.
Verder heeft de eerste hypotheekhouder een pandrecht op de installatie cum
annexis. Dit pandrecht moet nog w orden beoordeeld, ook in verband met de
vraag of er w el sprake is van roerende zaken. Dit zal door de curator w orden
gedaan nadat er meer duidelijkheid is over de eventuele overname van de
installatie.

03-10-2018
2

Zie verslag 2. De curator is in overleg met de hypotheekhouders, nu de bieder
is afgehaakt.

02-01-2019
3

Zie verslag 4. De curator is in overleg met de hypotheekhouders en
opstalgevers, maar nu de bieder is afgehaakt, heeft zij vooralsnog geen
financieel belang (meer) bij deze discussie.

02-07-2019
5

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.

03-07-2018
1

Zie hiervoor onder 5.3.

02-01-2019
3

Zie hiervoor onder 5.3.

02-01-2020
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van de hygiënisatie-installatie heeft zich beroepen op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

03-07-2018
1

Zie verslag 1. Een en ander zal verder w orden opgepakt nadat er meer
duidelijkheid is over de eventuele overname van de installatie.

03-10-2018
2

Zie verslag 2. De curator zal dit punt in de aankomende verslagperiode (w eer)
oppakken.

02-01-2019
3

Zie verslag 1. Een partij heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan ten aanzien van een hygiëne-installatie. De curator heeft deze kw estie
“on hold” gezet totdat er meer duidelijkheid w as over een eventuele overname
van de installatie. Nu dit uiteindelijk niet is doorgegaan, heeft de curator dit in
onderzoek genomen. Uiteindelijk bleek het eigendomsvoorbehoud niet op de
gehele hygiëne-installatie te rusten, maar op een onderdeel daarvan. Na
onderzoek kon de curator geen andere conclusie kunnen trekken dan dat dit
onderdeel een bestanddeel is gew orden van de hygiëne-installatie en dat
deze partij om deze reden geen beroep op een eigendomsvoorbehoud kon
doen. De betreffende partij heeft aangegeven ter zake juridisch advies te
vragen omdat deze de conclusie van de curator niet deelt.

02-04-2019
4

Zie verslag 4. De betreffende partij heeft laten w eten de zaak te laten rusten
in verband met een kosten/batenanalyse.

02-07-2019
5

5.6 Retentierechten
De eigenaren van de grond w aar de installatie op staat hebben
eenretentierecht op de biomassavergistingsinstallatie ingeroepen.

03-07-2018
1

Zie verslag 1. Een en ander zal verder w orden opgepakt nadat er meer
duidelijkheid is over de eventuele overname van de installatie.

03-10-2018
2

Zie verslag 2. De curator zal dit punt in de aankomende verslagperiode (w eer)
oppakken.

02-01-2019
3

Zie verslag 1. Dit onderw erp is onderdeel van de gesprekken die thans gaande
zijn met de (advocaat van de) opstalgevers en de (advocaten van de)
hypotheekhouders.

02-04-2019
4

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

03-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hiervoor onder 3.1, 3.4, 3.8, 3.11, 4.1 en hierna onder 6.7.

Toelichting
Zie hiervoor onder 3.2.

Toelichting
Zie hiervoor onder 3.2.

Toelichting
Zie hiervoor onder 3.2.

03-07-2018
1

03-10-2018
2

02-01-2019
3

02-01-2020
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse contacten met (advocaten van) hypotheekhouders, de eigenaren van
de grond w aar de installatie op staat.

03-07-2018
1

Diverse contacten met (advocaten van) hypotheekhouders, de (advocaat van
de) eigenaren van de grond w aar de installatie op staat.

03-10-2018
2

Diverse contacten met (advocaten van) hypotheekhouders, de (advocaat van
de) opstalgevers.

02-01-2019
3

Afgerond.

02-01-2020
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Sinds augustus/september 2017 w erden er geen
w erkzaamheden meer verricht.

03-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

03-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nog in onderzoek.

03-07-2018
1

Zie hiervoor onder 3.2.

03-10-2018
2

Zie hiervoor onder 3.2.

02-01-2019
3

Het is niet mogelijk gebleken om de onderneming door te starten

02-04-2019
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek verkoop, doorstart door derde partijen.

03-07-2018
1

Onderhandelingen met geïnteresseerde partij, overleg/correspondentie met
diverse betrokken partijen.

03-10-2018
2

Onderhandelingen met geïnteresseerde partij, overleg/correspondentie met
diverse betrokken partijen.

02-01-2019
3

Afgerond.

02-04-2019
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Art. 2:10 BW . Het bestuur dient een administratie te voeren zodat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden gekend. Of
aan de boekhoudplicht is voldaan is onderw erp van onderzoek.

03-07-2018
1

De administratie ziet er op het eerste gezicht ordentelijk uit. In de
aankomende verslagperiode zal de boekhouding verder w orden onderzocht.

03-10-2018
2

Zie hierna onder 7.5.

02-01-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2016 is op 31 januari 2018 gedeponeerd. Deze had ex
artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar
gedeponeerd moeten w orden en is derhalve te laat gedeponeerd.

03-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexw etgeving zijn
geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen.
Er zou voor een bedrag van € 1.000,- aan aandelen moeten zijn volgestort. De
curator heeft dit in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Door de curator zal w orden onderzocht of de bestuurder zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en zo ja, of aannemelijk is dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement (als bedoeld in art. 2:248 BW ), dan w el of de
bestuurder anderszins aansprakelijk is te achten. In het kader van het
faillissement zal de curator de gebruikelijke onderzoeken doen.

Toelichting
Onderw erp van onderzoek.
Ja

03-07-2018
1

03-10-2018
2

02-01-2019
3

Toelichting
Omdat de jaarrekening over 2016 te laat is gedeponeerd, staat vast dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur en w ordt vermoed dat dit een belangrijke
oorzaak van het faillissement is. De curator heeft de middellijk bestuurder in de
gelegenheid gesteld dit vermoeden te w eerleggen. Naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek zijn bovendien enkele vragen gerezen. De curator
heeft de middellijk bestuurder van gefailleerde om een reactie gevraagd. Naar
verw achting zal een reactie binnenkort volgen.
Nee

02-04-2019
4

Toelichting
Zie verslag 3. De reactie van de middellijk bestuurder is inmiddels gevolgd. Hij
heeft naar de mening van de curator voldoende aannemelijk gemaakt dat
andere factoren een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement, zodat het
vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is, naar de mening van de curator voldoende w eerlegd is.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Door de curator zal onderzoek w orden gedaan naar rechtshandelingen die
mogelijk een of meerdere schuldeisers benadeeld hebben: zo nodig w orden
deze rechtshandelingen door een buitengerechtelijke verklaring vernietigd.

Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-07-2018
1

03-10-2018
2

02-01-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
aangevangen.

03-07-2018
1

In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

03-10-2018
2

Zie hiervoor onder 7.5.

02-01-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse contacten met de middellijk bestuurder van gefailleerde.

03-07-2018
1

Diverse contacten met de middellijk bestuurder van gefailleerde.

02-01-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

02-07-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-07-2018
1

Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 3.810,48

02-01-2020
7

Toelichting
De opstalgevers hebben een boedelvordering van € 3.810,48 inzake de
proceskostenveroordeling van de curator met betrekking tot de gevoerde
procedure w aarin vonnis is gew ezen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

03-07-2018
1

Toelichting
(Nog) niet ingediend.
€ 2.704,00

02-01-2019
3

€ 2.776,00

02-10-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-07-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 26.400,05

03-07-2018
1

Toelichting
Een crediteur heeft een vordering van € 26.400,05 ingediend, preferent op
grond van art. 3:284 BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

03-07-2018
1

35

03-10-2018
2

36

02-04-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 423.873,60

03-07-2018
1

€ 507.216,10

03-10-2018
2

€ 509.616,10

02-04-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

Nog niet bekend.

02-01-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In kaart brengen van crediteuren.

03-07-2018
1

In kaart brengen van crediteuren.

02-01-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer A.J. Hazelaar en de heer G.M. Hazelaar, eigenaren van de grond
w aarop gefailleerde een opstalrecht ten behoeve van de
biomassavergistingsinstallatie heeft.

03-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Deze vorderingen betreffen een verklaring voor recht dat het opstalrecht is
geëindigd en een verklaring voor recht dat de opstallen om niet zijn
toegevallen aan de grondeigenaren.

03-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Op 25 juni 2018 is zijdens de curator een verw eerschrift ingediend. Partijen
moeten de verhinderdata over de periode augustus tot en met december 2018
doorgeven voor het plannen van een zitting.

03-07-2018
1

Zie verslag 1. De rechtbank w ilde in eerste instantie een eventuele
verificatievergadering afw achten en vervolgens kijken w at te doen met deze
procedure. De advocaat van de opstalhouder heeft aangegeven toch zo snel
mogelijk duidelijkheid te w illen in verband met eventuele dw angsommen in
verband met milieuw etgeving, elektriciteitskosten en verzekeringskosten. Er is
inmiddels verzocht om verhinderdata voor het plannen van een zitting. Tegen
die tijd is er w ellicht ook duidelijkheid over de verkoop van de installatie.

03-10-2018
2

Zie verslag 2. Er is een zitting gepland op dinsdag 16 april 2019.

02-01-2019
3

Zie verslag 2. De zaak staat voor vonnis op 23 juli a.s.

02-07-2019
5

Zie verslag 5. Inmiddels is er in deze zaak een tussenvonnis gew ezen, w aarbij
partijen in de gelegenheid zijn gesteld een akte te nemen. De procedure staat
nu voor beraad van de rechter. De verw achting is dat er een datum voor een
vonnis zal w orden bepaald.

02-10-2019
6

Zie hiervoor onder 3.2.

02-01-2020
7

Zie hiervoor onder 4.2.

02-07-2020
9

Zie hiervoor onder 4.2.

31-12-2020
11

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen procesinleiding met producties en verw eerschrift, contacten met de
middellijk bestuurder en de advocaat van gefailleerde, thans van de curator.

03-07-2018
1

Contacten met de advocaat van gefailleerde, thans van de curator, de
advocaat van de opstalhouders en de advocaten van de hypotheekhouders.

03-10-2018
2

Contacten met de advocaat van gefailleerde, thans van de curator, de
advocaat van de opstalgevers en de advocaten van de hypotheekhouders.

02-01-2019
3

Contacten met de advocaat van de curator, de advocaat van de opstalgevers
en de advocaten van de hypotheekhouders. Voor de procedure tegen de
debiteur, zie hiervoor onder 4.

02-07-2019
5

Monitoren procedure opstalrecht. Voor de procedure tegen de debiteur, zie
hiervoor onder 4.

02-10-2019
6

In de procedure tegen de opstalgevers zijn er geen w erkzaamheden meer te
verrichten. Voor de procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

02-01-2020
7

Monitoren procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

02-04-2020
8

Monitoren procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

02-07-2020
9

Monitoren procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

02-10-2020
10

Monitoren procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

31-12-2020
11

Monitoren procedure tegen de debiteur, zie hiervoor onder 4.

31-03-2021
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- monitoren eventuele afspraken met hypotheekhouders voor verkoop van het
opstalrecht en opstallen;
- verkoop SDE-subsidie;
- het in kaart brengen van vorderingen van crediteuren.

03-07-2018
1

- afronden eventuele overname installatie en SDE-subsidie;
- monitoren procedure opstalhouders;
- het in kaart brengen van vorderingen van crediteuren.

03-10-2018
2

- overleg hypotheekhouders en opstalgevers over installatie en SDE-subsidie;
- contact middellijk bestuurder met betrekking tot rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren procedure opstalgevers;
- het in kaart brengen van vorderingen van crediteuren.

02-01-2019
3

- overleg hypotheekhouders en opstalgevers over installatie en SDE-subsidie;
- monitoren procedure opstalgevers;
- het in kaart brengen van vorderingen van crediteuren.

02-04-2019
4

De komende verslagperiode zal aandacht gegeven w orden aan de volgende
zaken:
- monitoren overleg hypotheekhouders en opstalgevers over installatie en
SDE-subsidie;
- monitoren procedure tegen debiteur en opstalgevers.

02-07-2019
5

De komende verslagperiode zal aandacht gegeven w orden aan de volgende
zaken:
- incasseren van door de kantonrechter toegew ezen vordering op debiteur;
- monitoren procedure opstalgevers.

02-10-2019
6

De komende verslagperiode zal aandacht gegeven w orden aan de hoger
beroepsprocedure tegen de debiteur.

02-01-2020
7

De komende verslagperiode zal de procedure tegen de debiteur w orden
gemonitord. Andere punten zijn er niet meer te behandelen in dit faillissement.

02-04-2020
8

De komende verslagperiode zal de procedure tegen de debiteur w orden
gemonitord. Andere punten zijn er niet meer te behandelen in dit faillissement.

02-07-2020
9

De komende verslagperiode zal de procedure tegen de debiteur w orden
gemonitord. Andere punten zijn niet meer te behandelen in dit faillissement.

02-10-2020
10

De komende verslagperiode zal de procedure tegen de debiteur w orden
gemonitord. Andere punten zijn niet meer te behandelen in dit faillissement.

31-12-2020
11

De komende verslagperiode zal de procedure tegen de debiteur w orden
gemonitord. Andere punten zijn niet meer te behandelen in dit faillissement.

31-03-2021
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

Nog niet bekend.

02-01-2019
3

Nog niet bekend.

02-04-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2021

31-03-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1.

03-07-2018
1

Zie hiervoor onder 10.1.

02-01-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

