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Algemene gegevens
Naam onderneming
Robin Energie B.V.

29-03-2019
1

Geconsolideerd verslag van: Robin Energie, Robin Trading, Robin Beheer Groep
en Sherw ood Forest IT

25-06-2019
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Robin Energie B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3903 AD) Veenendaal aan de
Industrielaan 34, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 30275878.

29-03-2019
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Robin Trading B.V., Robin Beheer Groep B.V. en Sherw ood Forest IT B.V. zijn
gevestigd op hetzelfde adres. De KvK-nrs zijn:

25-06-2019
2

- Robin Trading B.V.: 61807346;
- Robin Beheer Groep B.V.: 30280463;
- Sherw ood Forest IT B.V.: 64177513.

Activiteiten onderneming
Het kopen en w ederverkopen van elektriciteit en gas via leidingen.

Financiële gegevens

29-03-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 17.955.115,00

€ -1.367.510,00

2017

€ 27.905.571,00

€ -2.298.663,00

€ 11.295.959,00

2016

€ 29.221.079,00

€ 2.474.144,00

€ 13.987.049,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
33
Toelichting
Zie hierna onder 2.1.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 1.795.790,12

Toelichting
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening

Toelichting
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening

Toelichting
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening

Toelichting
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening
Faillissementsrekening

29-03-2019
1
25-06-2019
2
Robin Energie B.V.: € 3.868.225,12;
Robin Trading B.V.: € 0,00;
Robin Beheer Groep B.V.: € 4.411,96;
Sherw ood Forest IT B.V.: € 0,00.
24-09-2019
3
Robin Energie B.V.: € 4.904.931,59;
Robin Trading B.V.: € 847,00;
Robin Beheer Groep B.V.: € 139.430,40;
Sherw ood Forest IT B.V.: € 424,82.
19-12-2019
4
Robin Energie B.V.: € 5.285.981,83;
Robin Trading B.V.: € 847,00;
Robin Beheer Groep B.V.: € 211.509,48;
Sherw ood Forest IT B.V.: € 424,82.
16-03-2020
5
Robin Energie B.V.: € 4.570.605,98
Robin Trading B.V.: € 847,00 (ongew ijzigd)
Robin Beheer Groep B.V.: € 196.742,78
Sherw ood Forest IT B.V.: € 424,82 (ongew ijzigd)

Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Faillissementsrekening Robin Energie B.V.: € 4.922.612,68
Faillissementsrekening Robin Trading B.V.: € 831,40
Faillissementsrekening Robin Beheer Groep B.V.: € 196.962,31
Faillissementsrekening Sherw ood Forest IT B.V.: € 409,22

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Faillissementsrekening Robin Energie B.V.: € 5.201.535,91
Faillissementsrekening Robin Trading B.V.: € 831,40 (ongew ijzigd)
Faillissementsrekening Robin Beheer Groep B.V.: € 196.962,31 (ongew ijzigd)
Faillissementsrekening Sherw ood Forest IT B.V.: € 409,22 (ongew ijzigd)

Verslagperiode
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11-09-2020
7
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

453 uur 18 min

2

732 uur 54 min

3

365 uur 48 min

4

344 uur 57 min

5

263 uur 33 min

6

151 uur 18 min

7

181 uur 30 min

totaal

2.493 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

29-03-2019
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Robin Energie B.V. (verslagperiode 25-3-2019 t/m 23-6-2019): 703 uur;
Robin Trading B.V. (verslagperiode 23-4-2019 t/m 23-6-2019): 5,70 uur;
Robin Beheer Groep B.V. (verslagperiode 14-5-2019 t/m 23-6-2019): 17,05 uur;
Sherw ood Forest IT B.V. (verslagperiode 14-5-2019 t/m 23-6-2019): 7,15 uur.

25-06-2019
2

Opmerking: Indien een bepaald onderdeel (mede) betrekking heeft op een
ander faillissement dan dat van Robin Energie B.V., w ordt dat uitdrukkelijk
vermeld.
Robin Energie B.V.: 357,40 uur;
Robin Trading B.V.: 1,65 uur;
Robin Beheer Groep B.V.: 14,90 uur;
Sherw ood Forest IT B.V.: 2,45 uur.

24-09-2019
3

Robin Energie B.V.: 338,40 uur;
Robin Trading B.V.: 0,55 uur;
Robin Beheer Groep B.V.: 8,00 uur;
Sherw ood Forest IT B.V.: 2,50 uur.

19-12-2019
4

Robin Energie B.V.: 255,50 uur;
Robin Trading B.V.: 0,80 uur;
Robin Beheer Groep B.V.: 8,65 uur;
Sherw ood Forest IT B.V.: 1,30 uur.

16-03-2020
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Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie B.V.: 155,05 uur;
Robin Trading B.V.: 0,75 uur;
Robin Beheer Groep B.V.: 5,65 uur;
Sherw ood Forest IT B.V.: 0,55 uur.

12-06-2020
6

Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie B.V.: 182,00 uur;
Robin Trading B.V.: 0,60 uur;
Robin Beheer Groep B.V.: 11,90 uur;
Sherw ood Forest IT B.V.: 0,60 uur.

11-09-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van Robin
Energie B.V. (hierna te noemen: “Robin Energie”) is Robin Beheer B.V. (hierna
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te noemen: “Beheer”). Enig aandeelhouder van Beheer is Roma Holding B.V.
Enig zelfstandig bevoegd bestuurder van Beheer is de heer R. Ruskauff, die
aldus middellijk bestuurder is.
Beheer is tevens aandeelhouder van Robin Trading B.V. (hierna te noemen:
“Trading”), een zustervennootschap van Robin Energie. Trading hield zich bezig
met de inkoop van energie ten behoeve van Robin Energie. Trading verkocht
de ten behoeve van Robin Energie ingekochte energie aan Robin Energie, die
op haar beurt de energie leverde aan haar klanten.
Afgezien van Robin Energie zijn de overige groepsvennootschappen niet
failliet.
Situatie per 24 juni 2019:
Per 23 april 2019 is Robin Trading B.V. (hierna ‘Trading’) in staat van
faillissement verklaard.

25-06-2019
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Per 14 mei 2019 zijn Sherw ood Forest IT B.V. (hierna ‘Sherw ood’) en Robin
Beheer Groep B.V. (hierna ook ‘Robin Beheer’ genoemd) in staat van
faillissement verklaard.
Sherw ood Forest IT B.V. verzorgde ICT-diensten ten behoeve van Robin
Energie B.V.
In alle faillissementen is mr. M.J.R. Jansen aangesteld tot curator.

1.2 Lopende procedures
Zie onderdeel 9.

29-03-2019
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1.3 Verzekeringen
Robin Energie beschikt over diverse verzekeringen.
Voor zover noodzakelijk, zal de curator lopende verzekeringen tijdelijk
continueren. Zie nader onder punt 6.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
De verzekeringen zijn gecontinueerd ten behoeve van de voortzetting van de
w erkzaamheden.

25-06-2019
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Situatie per 24 september 2019:
De verzekeringen zijn beëindigd.

24-09-2019
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1.4 Huur

1.4 Huur
Robin Energie huurt een bedrijfspand te (3903 AD) Veenendaal aan de
Industrielaan 34.
De curator heeft na verkregen machtiging van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst begin maart 2019 opgezegd ex artikel 39 Fw , met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Robin Energie huurde het pand van Robin Beheer, die het pand op haar beurt
huurde van een verhuurder. De huur van het pand w as reeds vóór datum
faillissement door Robin Beheer beëindigd; op grond van de afkoelingsperiode
ex art. 63a Fw maakt de curator nog tot 20 juli as. gebruik van het pand.

25-06-2019
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Situatie per 24 september 2019:
Inmiddels is het pand opgeleverd aan de verhuurder.

24-09-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Desgevraagd verklaarde de middellijk bestuurder van Robin Energie over de
oorzaken van het faillissement het volgende:

29-03-2019
1

Robin Energie richtte zich op mensen met een smalle beurs, die vaak niet meer
bij andere energieleveranciers terecht konden. Dit heeft tot gevolg gehad dat
Robin Energie gedurende de afgelopen jaren een aanzienlijke
debiteurenportefeuille heeft opgebouw d. Door de financiële situatie w aarin
een deel van de klanten van Robin Energie zich bevindt, w as de incasso van
een deel van de vorderingen van Robin Energie niet eenvoudig, w aardoor
liquiditeitsproblemen ontstonden en Robin Energie niet altijd aan haar
omvangrijke verplichtingen jegens de fiscus kon voldoen. De fiscus heeft
meermalen het faillissement van Robin Energie aangevraagd. Uiteindelijk is het
faillissement ook op verzoek van de fiscus uitgesproken.
De curator zal zelfstandig onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement en – zo nodig – hierop terugkomen.
Situatie per 24 juni 2019:
De oorzaak van de faillissementen van de overige groepsvennootschappen is
gelegen in het feit dat zij sinds het faillissement van Robin Energie verstoken
zijn geraakt van inkomsten. Het faillissement van Trading is uitgesproken op
verzoek van de fiscus; de faillissementen van Sherw ood en Robin Beheer zijn
op eigen aangifte uitgesproken.

25-06-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33
Toelichting
Per faillissementsdatum w aren er 33 w erknemers in dienst bij Robin Energie.

29-03-2019
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Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Bij Sherw ood w aren per datum faillissement nog 2 mensen in dienst.
Bij Robin Beheer w aren per datum faillissement nog 2 mensen in dienst (de
middellijk bestuurder en diens echtgenote).

25-06-2019
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Na 12 april 2019 is een aantal medew erkers van Robin Energie (in het kader
van de voortzetting van w erkzaamheden) w erkzaamheden blijven verrichten
voor de curator. Zij zijn daarbij via een payroll-constructie tew erkgesteld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
33

29-03-2019
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Toelichting
Ongeveer gelijk.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-3-2019

33

De curator heeft de w erknemers van Robin Energie bij brief van 1
maart 2019 ontslagen. In samenspraak met het UW V heeft de
curator op 5 maart 2019 een collectief intakegesprek
georganiseerd.

16-5-2019

4

De w erknemers van Sherw ood en Robin Beheer zijn per 16 mei
2019 met machtiging van de Rechter-Commissaris ontslagen.

totaal

37

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzeggingen, collectieve intake door UW V, een informatiebijeenkomst
voor het personeel, diverse informatiemailings aan het personeel alsmede
(telefonische) gesprekken met individuele personeelsleden, contact met de
betrokken vakbonden.
Volledigheidshalve heeft de curator – vóór ontslagaanzegging – een ‘melding
collectief ontslag’ gedaan bij de vakbonden.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Opzegging arbeidsovereenkomsten van de medew erkers van Sherw ood en
Robin Beheer en contact terzake met het UW V.

25-06-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Robin Energie heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-03-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

29-03-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Robin Energie beschikt voor het verrichten van haar bedrijfsactiviteiten over
een geringe bedrijfsinventaris die bestaat uit onder andere bureaus,
bureaustoelen, ICT-apparatuur en vergadertafels met stoelen. Deze
bedrijfsinventaris w ordt (grotendeels) door Robin Energie van Beheer gehuurd.

29-03-2019
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De curator onderzoekt thans w elk deel van de aangetroffen bedrijfsinventaris
in eigendom toebehoort aan Robin Energie.
Situatie per 24 juni 2019:
Gebleken is dat de inventaris eigendom is van Robin Beheer. Deze inventaris is
getaxeerd en w ordt op korte termijn geveild.

25-06-2019
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Situatie per 24 september 2019:
De inventaris is inmiddels geveild. De opbrengst bedroeg netto € 142.980,83
inclusief BTW , w aarvan € 849,00 inclusief BTW voor Robin Trading B.V.

24-09-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Situatie per 24 juni 2019:
Hiermee w ordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

25-06-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Vooralsnog niet van toepassing.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Robin Beheer:
In de achterliggende periode is de inventaris getaxeerd en is onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden voor verkoop daarvan.

25-06-2019
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Situatie per 24 september 2019:
De inventaris is geveild.

24-09-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikte Robin Energie niet over voorraden en/of
onderhanden w erk.

29-03-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

29-03-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenportefeuille

€ 1.450.000,00

totaal

€ 1.450.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Robin Energie beschikt over immaterieel actief zoals goodw ill, een
handelsnaam etc.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
In het faillissement van Robin Beheer is nog een restitutie ad € 4.411,96
ontvangen.

25-06-2019
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Situatie per 19 december 2019:
In het faillissement van Robin Beheer is nog een restitutie ad € 112,60
ontvangen.

19-12-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Per faillissementsdatum beschikte Robin Energie over een klantenbestand van
circa 27.000 klanten met in totaal circa 45.000 aansluitingen voor elektriciteit
en gas. Als gevolg van het faillissement van Robin Energie heeft de ACM de
vergunning van Robin Energie ingetrokken, die benodigd is voor de
energieleveranties aan consumenten. De intrekking van de vergunning leidde
tot een zogenoemde 'vensterperiode' w aarbinnen de klanten van Robin
Energie niet meer konden overstappen naar een andere energieleverancier.
Deze vensterperiode heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle klanten van Robin
Energie binnen de door de ACM gestelde termijn (10 w erkdagen) w orden
ondergebracht bij een nieuw e energieleverancier. Op die manier blijven de
consumenten verzekerd van de levering van energie.

29-03-2019
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Na een intensief onderhandelingstraject heeft de curator - in overleg met
ondermeer de ACM - overeenstemming bereikt met W oonEnergie (onderdeel
van Eneco) over de overname van de volledige klantenportefeuille.
In het kader van de leveringszekerheid zijn de klanten van Robin Energie
ondergebracht bij W oonEnergie. Daarbij heeft W oonEnergie zorg gedragen
voor de sw itch van de klanten. De klanten van Robin Energie zijn hierdoor
verzekerd van de levering van energie door W oonEnergie vanaf maandag 11
maart 2019. W oonEnergie zal de klanten van Robin Energie een nieuw aanbod
doen voor de levering van energie op de langere termijn. De keuzevrijheid
daarbij blijft bij klanten van Robin Energie liggen. Zij kunnen zelf bepalen om bij
W oonEnergie te blijven danw el een nieuw e energieleverancier te gaan
zoeken. Het door W oonEnergie op te stellen aanbod aan de klant vindt buiten
de verantw oordelijkheid van de boedel plaats; de curator heeft daarin geen
zeggenschap.
Voor de overname van het klantenbestand heeft W oonEnergie een bedrag van
€ 1.450.000,= exclusief btw , oftew el € 1.754.500,= inclusief btw , aan de
boedel voldaan.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Robin Energie beschikt over een omvangrijke debiteurenportefeuille. Deze
portefeuille bestaat uit verschillende onderdelen en is grotendeels
ondergebracht bij verschillende incassobureaus. De curator onderzoekt de
mogelijkheden voor uitw inning.
Gezien de complexiteit van de debiteurenportefeuille en de door Robin Energie
aangebrachte splitsingen daarin, is de exacte omvang daarvan nog niet w eer
te geven. Uit een eerste inventarisatie volgt dat de totale
debiteurenportefeuille circa tw aalf miljoen euro bedraagt.
De curator doet thans onderzoek naar de meest gew ezen w ijze van
incasseren van de omvangrijke debiteurenportefeuille en zal zijn bevindingen –
voor zover mogelijk – in het volgende verslagperiode uiteenzetten.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
In de achterliggende periode is in het faillissement van Robin Energie nader
onderzoek gedaan naar de debiteurenportefeuille, zijn de (27.000) eindnota’s
opgemaakt en is een aanvang gemaakt met de debiteurenincasso.

25-06-2019
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Daarbij geldt dat er tot op heden voor circa 3 miljoen euro aan correcte
debiteurenbetalingen is ontvangen. Tegelijkertijd bestaat er thans nog voor
circa 14 miljoen euro aan openstaande debiteuren (inclusief de resterende
eindnota’s), w aarvan circa 9 miljoen euro ouder is dan een jaar.
De incasso van de vorderingen is – gezien de omvang van de portefeuille –
niet eenvoudig. Om die reden is de debiteurenincasso – met goedkeuring van
de Rechter-Commissaris – uitbesteed aan incassobureau C&C, die tracht de
resterende vorderingen te innen. Naar verw achting zal een substantieel deel
niet snel inbaar zijn – tegelijkertijd verw acht de curator nog w el de nodige
opbrengsten te ontvangen.
Een deel van de oude debiteuren w as vóór datum faillissement ondergebracht
bij een advocatenkantoor. De curator heeft dit kantoor verzocht inzage te
verschaffen in de resultaten van de incasso, alsook om de geïncasseerde
bedragen aan de boedel af te dragen. Het kantoor w eigert dit evenw el met
een beroep op voorw aarden die van toepassing zouden zijn. Inmiddels is de
Deken van de Orde van Advocaten verzocht om bemiddeling in deze kw estie.
Daarnaast bestaan er de nodige intercompany-vorderingen. Zo hebben Robin
Energie en Trading blijkens de administratie nog de nodige bedragen te
vorderen van Robin Beheer, terw ijl die vennootschap op haar beurt nog een
vordering zou hebben op de middellijk bestuurder en aan de bestuurder
gelieerde personen. Getracht w ordt deze vorderingen te innen.
Situatie per 24 september 2019:
De incasso van de debiteuren heeft de grootste prioriteit in dit faillissement.
De curator ontvangt w ekelijks een update van de incassoresultaten en heeft
regelmatig contact met de bestuurder van het incassobureau (tenminste
éénmaal per w eek).
In de achterliggende verslagperiode is nominaal voor circa één miljoen euro
aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dit brengt met zich dat tot op heden
circa vier miljoen aan debiteurenbetalingen is ontvangen.
Volgens de opgaaf van het incassobureau staat thans nog voor circa 13,5
miljoen euro aan debiteuren open, w aarvan circa 8,5 miljoen euro ouder is dan
één jaar.
Daarbij geldt dat er ten aanzien van de openstaande posten voor tw ee miljoen
aan debiteuren betalingsregelingen zijn getroffen.
In de achterliggende periode is - na bemiddeling door de deken van de Orde
van Advocaten - voorts een regeling getroffen met het advocatenkantoor, met
goedkeuring van de Rechter-Commissaris. De regeling houdt in dat voor zover
er nog betalingen bij dat kantoor binnenkomen, de boedel de desbetreffende
bedragen ontvangt, onder inhouding van eenzelfde incassopercentage als
w ordt betaald aan incassobureau C&C.
Verder w ordt getracht de vordering op de bestuurder en de aan bestuurder
gelieerde personen te innen. Met de bestuurder is gesproken over een
eventuele regeling, maar terzake is nog geen overeenkomst tot stand
gekomen. Een familielid van de bestuurder betaalt maandelijks een bedrag ter
gedeeltelijke voldoening van de schuld. De andere persoon die blijkens de
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administratie debiteur zou zijn, betw ist dat hij nog enig bedrag verschuldigd
zou zijn. W ordt vervolgd.
Situatie per 19 december 2019:
Zoals in het vorige verslag is w eergegeven heeft de incasso van de debiteuren
de grootste prioriteit in dit faillissement. De curator ontvangt w ekelijks een
update van de incassoresultaten en heeft regelmatig contact met de
bestuurder van het incassobureau (tenminste éénmaal per w eek).

19-12-2019
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In de achterliggende periode is nominaal voor circa € 575.000 aan
debiteurenbetalingen ontvangen. Voorts is voor ruim € 2,5 miljoen aan
betalingsregelingen getroffen.
Onder deze debiteurenbetalingen vallen ook de afdrachten van het
advocatenkantoor, w aarmee een regeling is getroffen. De curator houdt vinger
aan de pols bij de nakoming.
De curator tracht de vordering op de bestuurder - voor zover mogelijk - te
innen. In dat kader vindt binnenkort opnieuw een bespreking plaats.
Verder continueert de curator het onderzoek naar de (aan de bestuurder
gelieerde) debiteur die de vordering betw ist.
Situatie per 16 maart 2020:
De debiteurenincasso w ordt voortgezet.
De curator ontvangt nog steeds w ekelijks afdrachten. In de achterliggende
periode is nominaal voor iets meer dan € 500.000,00 aan debiteuren geïnd.
Verder is er nog voor € 2,4 miljoen aan betalingsregelingen.

16-03-2020
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De curator gaat voort met de inning van de vordering op de bestuurder, in
samenspraak met de fiscus.
Met de derde partij heeft nadere correspondentie plaatsgevonden. De
discussie w ordt voortgezet.
Situatie per 12 juni 2020:
De debiteurenincasso w ordt voortgezet.
De curator ontvangt nog steeds w ekelijks afdrachten. In de achterliggende
periode is nominaal circa € 400.000,00 aan debiteuren geïnd. Verder is er nog
voor € 2,25 miljoen aan betalingsregelingen.

12-06-2020
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Het overleg met de bestuurder is in verband met corona enige tijd uitgesteld.
De curator houdt op korte termijn een bespreking terzake.
De curator heeft de vordering op de derde partij nog niet kunnen innen. Hij
beraadt zich op het vervolg.
Situatie per 11 september 2020:
De debiteurenincasso w ordt door de boedel gecontinueerd. Er w orden nog
steeds behoorlijke bedragen ontvangen. In de verslagperiode is nominaal
voor € 399.647,58 aan betalingen van debiteuren ontvangen. Het totaal aan
openstaande betalingsregelingen beloopt € 2,1 miljoen (afgerond).
De curator heeft in de de afgelopen periode uitgebreid gesproken en
gecorrespondeerd met de bestuurder. Dit heeft evenw el niet geleid tot enige
betaling. De curator overw eegt rechtsmaatregelen te nemen.

11-09-2020
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Met de derde partij is inmiddels - met goedkeuring terzake van de RechterCommissaris- een regeling getroffen. Deze partij heeft in dat kader tot op
heden € 4.700,00 betaald.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar debiteurenportefeuille.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Zie hiervoor onder 4.1.

25-06-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Robin Energie beschikt over betaalrekeningen bij de Rabobank. Per datum
faillissement w as een creditsaldo van circa € 800.000,- aanw ezig. De bank
heeft het saldo evenw el nog niet vrijgegeven, in verband met een stornorisico.
Hierover ontstaat in de komende verslagperiode meer helderheid.
Daarnaast w as er nog een creditrekening bij ABN AMRO. Het saldo bij ABN
AMRO bedroeg € 103,58; dat is door de boedel ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 24 juni 2019:
Op de Rabobank-rekening van Robin Energie zijn de nodige
debiteurenbetalingen binnengekomen. Inmiddels heeft de Rabobank €
1.750.000,00 aan de boedel afgedragen. Op de rekening is thans nog een
saldo van iets meer dan € 690.000,00 aanw ezig. Tot op heden is door
(voormalige) klanten van Robin Energie een bedrag van iets meer dan €
400.000,00 gestorneerd, w aarbij het overgrote deel van de storneringen in de
eerste w eken na faillissement plaatsvond.

29-03-2019
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Daarnaast beschikt Robin Energie nog over een zogeheten W SNP-rekening
(w aarop betalingen van bew indvoerders in W SNP binnenkomen); op deze
rekening is thans nog circa € 9.000,00 aanw ezig.
Van saldi op andere rekeningen (van andere groepsvennootschappen) is
vooralsnog niet gebleken.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 24 september 2019:
Van de Rabobank is nog een afdracht ad circa € 510.000,00 ontvangen. Op de
rekening is thans nog circa € 270.000,00 aanw ezig. Storneringen vinden
eigenlijk niet meer plaats.
Op de W SNP-rekening is na de afdrachten van de bank nog iets minder dan €
2.000,00 aanw ezig.

24-09-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 19 december 2019:
In de achterliggende periode is van de bank een afdracht van € 272.000,00
ontvangen. Op de tw ee Rabobank-rekeningen is gezamenlijk nog iets meer
dan € 10.000,00 aanw ezig.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 16 maart 2020:
Inmiddels is het saldo op de rekeningen opgelopen tot boven de € 25.000,00.
De curator heeft de bank verzocht om afdracht.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 12 juni 2020:
De saldi van de Rabobank zijn ontvangen. In de afgelopen periode is opnieuw
geld op de Rabobank-rekening bijgeschreven. Ook die saldi (van ruim €
16.000,00) zijn opnieuw door de bank afgedragen.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 11 september 2020:
Bij de bank is nog ruim € 17.000,00 binnengekomen. De bank is verzocht dit
bedrag aan de boedel af te dragen.

19-12-2019
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16-03-2020
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12-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Robin Energie beschikte over een beperkt aantal operational leasevoertuigen.
De leasemaatschappijen w orden in de gelegenheid gesteld de voertuigen in te
nemen.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
De leasevoertuigen zijn ingenomen.

25-06-2019
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Voorts w erden een aantal kopieermachines geleased: deze zijn eveneens
ingenomen door de betrokken leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft uit hoofde van een door haar verstrekte kredietfaciliteit
onder andere pandrechten verkregen op de debiteurenportefeuille van Robin
Energie. Vooralsnog staat op de bankrekeningen van Robin Energie een
positief saldo, zodat de bank vooralsnog geen beroep kan doen op het
pandrecht.

29-03-2019
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De (middellijk) bestuurder van Robin Energie heeft zich recentelijk op het
standpunt gesteld dat Robin Energie diverse zekerheden zou hebben verstrekt
ten behoeve van Beheer. De curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen naar dit gepretendeerde pandrecht, dat vooralsnog niet
w ordt erkend.
Situatie per 24 juni 2019:
Aangezien de Rabobank tot op heden geen vordering heeft, kan zij geen
aanspraak maken op het pandrecht.

25-06-2019
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Het pandrecht van Robin Beheer is tot op heden niet erkend. Gezien het
faillissement van Robin Beheer is dit pandrecht ook minder relevant gew orden:
Robin Energie is immers vooralsnog verrew eg de grootste crediteur in het
faillissement van Robin Beheer.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft te gelden als separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bij hem bekende crediteuren aangeschreven en zal in de
komende verslagperiode eventuele beroepen op een eigendomsvoorbehoud
afw ikkelen.
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Situatie per 24 juni 2019:
Enige crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Deze
beroepen zijn afgew ikkeld.

25-06-2019
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-03-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de (middellijk) bestuurder, overleg met de Rabobank,
crediteurencorrespondentie en correspondentie met de leasemaatschappijen.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Idem.

25-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had Robin Energie een deel
van de energie voor haar klanten voor de maand februari en maart bij een
derde ingekocht. De maandelijkse incasso voor de levering van energie in
februari 2019 had eveneens reeds plaatsgevonden. De incasso voor de
levering van energie in maart 2019 heeft vooralsnog niet plaatsgevonden.
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Omdat Robin Energie niet over voldoende financiële middelen beschikte om te
kunnen w aarborgen dat de levering van energie kon w orden voortgezet, heeft
de curator een beroep gedaan op artikel 2 lid 5 onder c van het Besluit
leveringszekerheid Elektriciteitsw et 1998, alsmede op artikel 3 lid 5 onder c
van het Besluit leveringszekerheid Gasw et 1998. Dientengevolge hebben de
netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet zich garant gesteld voor de betaling van de inkoop
van energie ten behoeve van de levering van energie aan de klanten van
Robin Energie, gedurende de onder punt 3 genoemde ‘vensterperiode’. Door
het beroep op de netbeheerders kon de curator de levering van energie voor
de periode tot medio maart 2019 veiligstellen.
Gedurende de ‘vensterperiode’ heeft de curator - in overleg met ondermeer de
ACM - overeenstemming bereikt met W oonEnergie over de overname van de
volledige klantenportefeuille en de levering van energie vanaf maandag 11
maart.
Robin Energie maakte voor de ondersteuning van haar bedrijfsvoering en de
verw erking van alle klantinformatie (w aaronder de (slimme) meterstanden, de
facturatie, de klantenservice en het opstellen van (eind)afrekeningen) gebruik
van diverse digitale systemen en externe partijen. Voor het voortzetten van de
bedrijfsvoering alsmede voor het opstellen van de eindafrekening, heeft de
curator afspraken met deze partijen gemaakt, om de dienstverlening van deze
partijen tijdelijk voort te zetten.
De curator tracht aldus in de komende verslagperiode de eindafrekening op te
stellen.
Situatie per 24 juni 2019:
In de achterliggende periode is er door de curator en een team van
medew erkers van Robin Energie doorgew erkt.
In dat kader zijn ondermeer de eindnota’s opgesteld. Er zijn circa 27.000
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eindnota’s gedraaid. Voor bijna 18.000 klanten leidden deze eindnota’s tot een
aanvullende vordering vanuit Robin Energie op de klant; voor circa 9.000
klanten leidden de eindnota’s tot een schuld van Robin Energie (en een
vordering van de klant op de gefailleerde).
Voorts is een begin gemaakt met de debiteurenincasso, w aarbij debiteuren ter
incasso zijn en w orden ondergebracht bij C&C. Voor verdere informatie ten
aanzien van dit punt w ordt verw ezen naar onderdeel 4: debiteuren.
Verder doet de curator steeds aangifte voor de energie- en omzetbelasting. De
fiscus is in het onderhavige faillissement één van de belangrijkste crediteuren;
aldus is een correcte aangifte van de belastingen van groot belang, omdat
daardoor de positie van de fiscus kan w orden vastgesteld. Definitieve
vaststelling van de vorderingen van de fiscus zal overigens nog geruime tijd op
zich laten w achten, omdat niet eerder dan na een jaar de energiebelasting
over oninbare debiteuren kan w orden teruggevraagd.
Voorts heeft het contact met (voormalige) klanten van Robin Energie in de
afgelopen periode de nodige w erkzaamheden gevraagd.
Situatie per 24 september 2019:
In het kader van - met name - de overdracht van de incassodossiers en de
fiscale verw erking zijn nog enkele medew erkers w erkzaam. De verw achting is
dat per 15 oktober a.s. verder kan w orden afgeschaald.

24-09-2019
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De curator heeft overigens regelmatig contact met de fiscus over de
behandeling van de fiscale aspecten, die enigszins complex zijn. Het contact
verloopt goed.
Situatie per 19 december 2019:
Er heeft verdere afschaling plaatsgevonden. Er is nog één medew erker op
parttime-basis voor de curator aan het w erk.

19-12-2019
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Met de fiscus vindt op regelmatige basis (telefonisch) overleg plaats.
Situatie per 16 maart 2020:
Idem.

16-03-2020
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Situatie per 12 juni 2020:
In de achterliggende periode is met behulp van de medew erker en een fiscalist
een uitgebreid overzicht opgesteld voor de fiscus, w aaruit de huidige fiscale
situatie blijkt. De fiscus bestudeert dit overzicht en komt daarop terug. W ordt
vervolgd.

12-06-2020
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Situatie per 11 september 2020:
In de achterliggende periode heeft de fiscus een bespreking gehouden met
de (voormalige) medew erker van Robin Energie en nadere vragen gesteld
aan de curator, die beantw oord zijn.
De curator houdt in de komende periode een overleg met de fiscus, teneinde
te bezien hoe de fiscale positie kan w orden vastgesteld.

11-09-2020
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6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

29-03-2019
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In verslagperiode tw ee of drie zal de curator de financiële verantw oording
nader uiteenzetten.
Situatie per 24 juni 2019:
Zie onderdeel 4: debiteuren voor een overzicht van de geïnde bedragen.

25-06-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Ondermeer: overleg met de (middellijk) bestuurder, overleg met de ACM,
overleg met de netw erkbeheerders en de leveranciers van Robin Energie en
overleg met W oonEnergie.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Ondermeer: draaien eindnota’s, contact met IT-leveranciers in dat kader,
overleg met de medew erkers en een payroll-bedrijf, aanvang
debiteurenincasso, contact fiscus etc. etc.

25-06-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Als gevolg van het faillissement van Robin Energie heeft de ACM de vergunning
van Robin Energie ingetrokken die benodigd w as voor de energieleverantie
aan klanten. De intrekking van de vergunning leidde tot een zogenoemde
'vensterperiode' w aarbinnen de klanten van Robin Energie niet meer konden
overstappen naar een andere energieleverancier.
De curator heeft – in overleg met de ACM – gedurende de vensterperiode alle
partijen die interesse hebben getoond in de klantportefeuille, benaderd en –
na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring – een
informatiememorandum, diverse addenda en daarbij behorende bijlagen
verstrekt. Na ontvangst van alle biedingen, heeft de curator met een aantal
partijen nadere onderhandelingen gevoerd.
Uiteindelijk heeft de curator op 8 maart 2019 met W oonEnergie (onderdeel van
Eneco) – met toestemming van de rechter-commissaris – overeenstemming
bereikt over de overname van het klantenbestand. In het kader van de
leveringszekerheid aan consumenten zijn alle klanten in de nacht van zondag
10 maart 2019 en maandag 11 maart 2019 overgegaan naar W oonEnergie.
Alle klanten zullen in de periode van 30 dagen vanaf de 11 maart 2019 een
aanbieding ontvangen van W oonEnergie voor de levering van energie voor de
langere termijn. Het staat alle klanten van Robin Energie daarbij vrij om zelf te
bepalen of zij met W oonEnergie een energieovereenkomst w ensen te sluiten
of dat zij w ensen over te stappen naar een andere energieleverancier.

6.5 Verantwoording

29-03-2019
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6.5 Verantwoording
De curator zal (verdere) verantw oording afleggen in het volgende
faillissementsverslag.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
De doorstart is afgerond. De opbrengst is hierna vermeld.

25-06-2019
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6.6 Opbrengst
€ 1.450.000,00

29-03-2019
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Toelichting
Voor de overname van het klantenbestand heeft W oonEnergie een bedrag van
€ 1.450.000,= exclusief btw , oftew el € 1.754.500,= inclusief btw , aan de
boedel voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-03-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder punt 6.3.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een extern bureau heeft de boekhouding van Robin Energie veiliggesteld. De
administratie w ordt onderzocht.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
Inmiddels is een quick scan ontvangen van het bedrijf dat de administratie
heeft veilig gesteld. Zij heeft ook de administraties van de overige
groepsvennootschappen veilig gesteld.

25-06-2019
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Het onderzoek w ordt vervolgd.
Situatie per 24 september 2019:
Het onderzoek is in volle gang. Een aantal aspecten is reeds afgerond: het
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

24-09-2019
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Situatie per 19 december 2019:
Het onderzoek loopt. Daarbij w ordt onder meer onderzoek gedaan naar de
jaarrekening over 2016.

19-12-2019
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Situatie per 16 maart 2020:
Dit onderzoek w ordt vervolgd.

16-03-2020
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Situatie per 12 juni 2020:
Het onderzoek loopt.

12-06-2020
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Situatie per 11 september 2020:
Het onderzoek is voortgezet. Daarbij is (en w ordt) mede rekening gehouden
met de beantw oording van de vragen door de accountant. (zie onderdeel
7.3)

11-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is
evenw el een voorlopige
De jaarrekening 2016 is
De jaarrekening 2015 is

op 31 december 2018, gedeponeerd. Het betreft
deponering.
op 29 december 2017, derhalve tijdig, gedeponeerd.
op 26 september 2016, derhalve tijdig, gedeponeerd.

Situatie per 24 juni 2019:
Bovengenoemde deponeringsdata en -gegevens gelden ook voor Sherw ood
Forest IT B.V. en Robin Trading B.V.
Van Robin Beheer Groep B.V. zijn de jaarrekeningen als volgt gedeponeerd:
De jaarrekening 2017 is op 31 december 2018, gedeponeerd. Het betreft
evenw el een voorlopige deponering, w aarbij zij heeft aangetekend dat zij een
‘middelgrote’ onderneming zou zijn;
De jaarrekening 2016 is op 28 december 2017, derhalve tijdig, gedeponeerd.
De jaarrekening 2015 is op 19 oktober 2016, derhalve tijdig, gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-03-2019
1

25-06-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een accountantsverklaring is niet afgegeven; volgens de bestuurder w as die
ook niet benodigd. Dit w ordt onderzocht.
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Situatie per 24 juni 2019:
Dit onderw erp is voorw erp van onderzoek bij het volledige onderzoek naar de
boekhouding.
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Situatie per 24 september 2019:
In onderzoek.

24-09-2019
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Situatie per 19 december 2019:
Blijkens de jaarrekening over 2016 w as de accountant van mening dat een
goedkeuringsverklaring niet benodigd w as. Terzake vindt onderzoek plaats,
w aarbij met name de verhouding tot artikel 2:396 BW van belang is.
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Situatie per 16 maart 2020:
Het onderzoek w ordt voortgezet.

16-03-2020
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Situatie per 12 juni 2020:
Het onderzoek w ordt voortgezet.

12-06-2020
6

Situatie per 11 september 2020:
In de achterliggende periode is aan de accountant een vragenbrief
toegezonden. Deze vragen zijn inmiddels uitgebreid beantw oord. Aan de
hand van de beantw oording doet de curator verder onderzoek.

11-09-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Robin Energie is opgericht op 22 januari 2010, zodat een eventuele vordering
terzake per datum faillissement w as verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende
verslagperiode van start.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Het onderzoek is aangevangen.

Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Zie onderdeel 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komende
verslagperiode van start.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Het onderzoek is aangevangen.
Nee

29-03-2019
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25-06-2019
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Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
zie onderdeel 7.1. Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.
In onderzoek

19-12-2019
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Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Situatie per 19 december 2019:
Het onderzoek loopt.

19-12-2019
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Situatie per 16 maart 2020:
Het onderzoek loopt.

16-03-2020
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Situatie per 12 juni 2020:
Het onderzoek loopt.

12-06-2020
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Situatie per 11 september 2020:
Het onderzoek w ordt gecontinueerd.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Aanvang rechtmatigheidsonderzoek.

29-03-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is het niet mogelijk een goed beeld te geven van de
boedelvorderingen.

29-03-2019
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Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
In alle faillissementen w ordt gew erkt met de indiening van handelsvorderingen
via claimsagent.nl, w elke instantie aldus in ieder faillissement
boedelschuldeiser is met betrekking tot de kosten die met het systeem
gemoeid zijn.

25-06-2019
2

Robin Energie:
In het faillissement van Robin Energie B.V. zijn inmiddels voor € 183.921,50
aan boedelvorderingen genoteerd. Daarvan bestaat € 111.570,00 uit
preferente vorderingen van de fiscus van na datum faillissement. Het is
overigens onduidelijk of dit daadw erkelijk boedelvorderingen zijn. Hierover
vindt nog overleg plaats met de fiscus.
De verw achting is dat het saldo van boedelvorderingen zal oplopen door
onverschuldigde betalingen na datum faillissement. De omvang daarvan is nog
niet exact w eer te geven.
Het UW V heeft overigens nog geen boedelvorderingen ingediend.

Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Het UW V heeft inmiddels voor € 187.613,12 aan boedelvorderingen ingediend.

24-09-2019
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De fiscus heeft verklaard dat zij haar vorderingen zal kw alificeren als
preferente pré-faillissementsvorderingen. Dat is gunstig. Zij heeft aldus geen
boedelvorderingen.
Het saldo van boedelvorderingen beloopt naar verw achting circa € 600.000,00.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Robin Energie B.V.
De curator heeft geconstateerd dat de boedelvorderingen in het faillissement
van Robin Energie B.V. integraal kunnen w orden betaald. De curator is dan ook
- met toestemming van de Rechter-Commissaris - overgegaan tot uitbetaling
van de boedelcrediteuren. In totaal dient circa € 850.000,00 te w orden
betaald.

19-12-2019
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Daarbij geldt dat er enkele duizenden particulieren zijn met een
boedelvordering, uit hoofde van onverschuldigde betalingen na datum
faillissement. De uitbetaling en de communicatie daarover vraagt dan ook de
nodige w erkzaamheden, temeer nu de meeste particulieren ook nog eens een
bew indvoerder hebben. Dit proces w ordt gecontinueerd.
Overigens bestaat er discussie met leverancier Gasterra over de hoogte van
de boedelvordering. Aan haar w ordt pas betaald als de discussie is afgerond.
Sherw ood Forest IT B.V.:
UW V heeft een boedelvordering ingediend ad € 15.101,16.

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Robin Energie B.V.:
In de achterliggende periode zijn de boedelvorderingen betaald, inclusief de
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duizenden boedelvorderingen van particulieren.
In dat kader is - afgezien van het salaris curator en de super-preferente
boedelvorderingen - circa € 840.000,00 betaald. Er dienen nog een paar
nagekomen vorderingen van particulieren te w orden voldaan.
De discussie met Gasterra is nog niet afgerond: de curator betw ist een
substantieel deel van de gepretendeerde boedelvordering. Het betw iste deel
heeft voor zover de curator thans kan nagaan, te gelden als concurrente
vordering.
Robin Beheer Groep B.V.:
Claimsagent B.V.: € 39,33
Robin Trading B.V.
Claimsagent B.V.: € 21,18
Sherw ood Forest IT B.V.:
Claimsagent B.V.: € 36,30
UW V: € 15.101,16 (ongew ijzigd).

Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie B.V.:
De discussie met Gasterra loopt nog. Het overgrote deel van de overlegpunten
is afgew ikkeld; er resteert nog één aspect.

12-06-2020
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Daarnaast is er nog voor een bedrag ad circa € 6.000,00 verschuldigd aan
particulieren, die na datum faillissement teveel hebben betaald. Het betreft
hier partijen van w ie gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer, NAW gegevens, etc.) niet compleet zijn, w aardoor de uitbetaling nog niet heeft
kunnen plaatsvinden.
Robin Beheer Groep B.V.:
Claimsagent B.V.: € 39,33 (ongew ijzigd)
Robin Trading B.V.
Claimsagent B.V.: € 21,18 (ongew ijzigd)
Sherw ood Forest IT B.V.:
Claimsagent B.V.: € 36,30
UW V: € 15.101,16 (ongew ijzigd).

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie:
- Gasterra: De curator heeft in de achterliggende periode nader
gecorrespondeerd met Gasterra. W at de curator betreft kan de discussie met
Gasterra w orden afgerond; de curator w acht evenw el nog op een reactie van
Gasterra.
- ca. € 6.000,00 aan particulieren: Dit bedrag is ongew ijzigd
Robin Trading B.V.:
ongew ijzigd
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Robin Beheer Groep B.V.:
ongew ijzigd
Sherw ood Forest IT B.V.:
ongew ijzigd

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.631.557,72

29-03-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft voor in totaal € 4.631.557,72 aan vorderingen
terzake Energiebelasting, Loonheffing en Omzetbelasting ingediend.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Robin Energie:
De preferente vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 6.223.009,05. Dit
bedrag zal naar verw achting door nieuw e aangiften nog behoorlijk
gecorrigeerd w orden.

25-06-2019
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Robin Beheer:
De fiscus heeft in dit faillissement voor € 77.023,25 aan vorderingen ingediend.
Trading:
De fiscus heeft in dit faillissement voor € 476.775,60 aan vorderingen
ingediend.
Sherw ood:
De fiscus heeft in dit faillissement voor € 40.540,00 aan vorderingen ingediend.

Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Robin Energie B.V.:
De preferente vorderingen van de fiscus zijn opgelopen tot € 7.835.983,50.
Dit bedrag zal naar verw achting door nieuw e aangiften nog behoorlijk
gecorrigeerd w orden.
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Robin Beheer Groep B.V.:
De fiscus heeft in dit faillissement voor € 127.062,61 aan vorderingen
ingediend.
Robin Trading B.V.:
Het totaal is bijgesteld tot 385.201,60.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De fiscus heeft in dit faillissement voor € 58.451,00 aan vorderingen ingediend.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Robin Energie B.V.:
De fiscus heeft tot heden preferente vorderingen ingediend ad € 7.086.897,36.
Robin Beheer Groep B.V.:
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De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 127.062,61.
Robin Trading B.V.:
De vordering van de fiscus is opgelopen tot € 385.247,91.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 58.451,00.

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Robin Energie B.V.:
De vordering van de fiscus is bijgesteld tot € 6.974.483,98.
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Robin Beheer Groep B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 127.062,61.
Robin Trading B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 385.247,91.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 58.451,00.

Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie B.V.:
Zoals ook in onderdeel 6.1 van dit verslag is w eergegeven, vindt er overleg
plaats over de totale fiscale positie. Er zijn vragen ten aanzien van diverse
posten. De curator hoopt de fiscale vorderingen in goed overleg met de fiscus
te kunnen vaststellen.
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Robin Beheer Groep B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 127.062,61.
Robin Trading B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 385.247,91.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 58.451,00.

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie B.V.:
Verw ezen w ordt naar onderdeel 6.2 van dit verslag.
Robin Beheer Groep B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 127.062,61.
Robin Trading B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 385.247,91.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd: € 58.451,00.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend. UW V heeft vooralsnog geen vorderingen ter verificatie
ingediend.
€ 59.846,15

29-03-2019
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24-09-2019
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Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Robin Energie B.V.:
Het UW V heeft inmiddels voor € 59.846,15 aan preferente vorderingen
ingediend.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Robin Energie:
Ongew ijzigd.

19-12-2019
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Sherw ood Forest IT B.V.:
UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 20.711,77.

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Robin Energie:
Ongew ijzigd.
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Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van UW V is ongew ijzigd: € 20.711,77.

Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie:
Ongew ijzigd.
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Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van UW V is ongew ijzigd: € 20.711,77.

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie:
Ongew ijzigd.
Sherw ood Forest IT B.V.:
De vordering van UW V is ongew ijzigd: € 20.711,77.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Robin Energie:
Een voormalige medew erker heeft een vordering PM ingediend.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie:
Ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Ongew ijzigd
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

29-03-2019
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Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode tienduizenden oude en huidige
klanten van Robin Energie aangeschreven. Naast de klanten zijn ook de
'reguliere' handelscrediteuren aangeschreven.
De verw erking van alle vorderingen van de (oud-)klanten van Robin Energie zal
in de komende verslagperioden geschieden, w aarna de curator een opgave zal
doen van het aantal ingediende vorderingen. Het thans w eergegeven aantal
concurrente crediteuren heeft uitsluitend betrekking op handelscrediteuren van
Robin Energie.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Robin Energie:
Inmiddels hebben 55 handelscrediteuren een vordering ingediend.
Daarnaast blijkt uit de gedraaide eindnota’s dat circa 9.000 voormalige klanten
nog een vordering zullen hebben op Robin Energie. Een deel daarvan zal
bestaan uit vorderingen vanw ege onverschuldigde betalingen van na datum
faillissement, zoals hiervoor onder ‘boedelvorderingen’ al is w eergegeven. Dit
w ordt nader uitgezocht.

25-06-2019
2

Robin Beheer:
In dit faillissement zijn vooralsnog tw ee concurrente crediteuren genoteerd op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Verrew eg de grootste
crediteur is Robin Energie, die een intercompany-vordering heeft op Robin
Beheer.
Trading:
In dit faillissement zijn vooralsnog tw ee concurrente crediteuren genoteerd op
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
Sherw ood:
In dit faillissement is vooralsnog één vordering genoteerd op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren. Het betreft een intercompanyvordering van Robin Beheer.

Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Robin Energie B.V.:
Inmiddels hebben 56 handelscrediteuren een vordering ingediend.
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Robin Beheer Groep B.V.:
Het aantal is bijgesteld tot vier.
Robin Trading B.V.:
Ongew ijzigd; 2 crediteuren.
Sherw ood Forest IT B.V.:
Ongew ijzigd; 1 crediteur.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Robin Energie B.V.:
Inmiddels hebben 59 handelscrediteuren een vordering ingediend.
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Robin Beheer Groep B.V.:
4 crediteuren, ongew ijzigd.
Robin Trading B.V.:
3 crediteuren
Sherw ood Forest IT B.V.:
1 crediteur, ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Robin Energie B.V.:
Inmiddels hebben 59 handelscrediteuren een vordering ingediend.
Robin Beheer Groep B.V.:
4 crediteuren, ongew ijzigd.
Robin Trading B.V.:
3 crediteuren
Sherw ood Forest IT B.V.:
1 crediteur, ongew ijzigd.
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Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie B.V.:
59 handelscrediteuren (ongew ijzigd)
Daarnaast zijn er circa 11.000 particulieren met een concurrente vordering,
omdat zij achteraf gezien vóór datum faillissement teveel hebben betaald.
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Robin Beheer Groep B.V.:
4 crediteuren (ongew ijzigd)
Robin Trading B.V.:
3 crediteuren (ongew ijzigd)
Sherw ood Forest IT B.V.:
1 crediteur, ongew ijzigd.

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie B.V.:
59 handelscrediteuren (ongew ijzigd)
Circa 11.000 particulieren
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Robin Beheer Groep B.V.:
4 crediteuren (ongew ijzigd)
Robin Trading B.V.:
3 crediteuren (ongew ijzigd)
Sherw ood Forest IT B.V.:
1 crediteur, ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.864.573,57

29-03-2019
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Toelichting
Zie toelichting onder punt 8.5.

Toelichting
Situatie per 24 juni 2019:
Robin Energie:
Het totaal aan vorderingen van handelscrediteuren bedraagt thans €
3.505.889,88.
Daarnaast volgt uit de eindnota’s dat het tegoed van de klanten die nog een
bedrag te vorderen hebben van Robin Energie, in totaal circa 3 miljoen euro
beloopt. Een deel van dit bedrag zal moeten w orden gekw alificeerd als
concurrente boedelvorderingen (ten aanzien van onverschuldigde betalingen
na datum faillissement); een ander deel zal een concurrente préfaillissementsvordering opleveren. Dit w ordt nader uitgezocht.
Robin Beheer:
Het totaal aan concurrente crediteuren beloopt thans € 3.591.352,25.
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Sherw ood:
Het totaal aan concurrente crediteuren beloopt thans € 1.441.875,00.
Robin Trading:
Het totaal aan concurrente crediteuren beloopt thans € 164.243,30.

Toelichting
Situatie per 24 september 2019:
Robin Energie B.V.:
Het bedrag aan vorderingen is bijgesteld tot € 3.110.356,83. Een paar
vorderingen zijn onderw erp van onderzoek omdat deze volgens de bestuurder
apert onjuist zouden zijn.

24-09-2019
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Het onderzoek terzake de kw alificering van de tegoeden van de klanten loopt;
dit vraagt de nodige w erkzaamheden.
Robin Beheer Groep B.V.:
Het totaal aan concurrente crediteuren beloopt thans € 3.592.223,99.
Robin Trading B.V.:
Ongew ijzigd; € 164.243,30.
Sherw ood Forest IT B.V.:
Ongew ijzigd; € 1.441.875,00.

Toelichting
Situatie per 19 december 2019:
Robin Energie B.V.:
€ 3.241.957,86

19-12-2019
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Robin Beheer Groep B.V.:
€ 3.592.223,99
Robin Trading B.V.:
€ 164.510,11
Sherw ood Forest IT B.V.:
€ 1.441.875,00

Toelichting
Situatie per 16 maart 2020:
Robin Energie B.V.:
€ 3.235.646,35
Robin Beheer Groep B.V.:
€ 3.592.223,99
Robin Trading B.V.:
€ 164.510,11
Sherw ood Forest IT B.V.:
€ 1.441.875,00
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Toelichting
Situatie per 12 juni 2020:
Robin Energie B.V.:
€ 3.235.646,35 aan handelscrediteuren (ongew ijzigd)
De vorderingen van de particulieren bedragen gezamenlijk iets meer dan €
4.000.000,00.
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Robin Beheer Groep B.V.:
€ 3.592.223,99 (ongew ijzigd)
Robin Trading B.V.:
€ 164.510,11 (ongew ijzigd)
Sherw ood Forest IT B.V.:
€ 1.441.875,00 (ongew ijzigd)

Toelichting
Situatie per 11 september 2020:
Robin Energie B.V.:
€ 3.235.646,35 aan handelscrediteuren (ongew ijzigd)
De vorderingen van de particulieren bedragen gezamenlijk iets meer dan €
4.000.000,00.
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Robin Beheer Groep B.V.:
€ 3.592.223,99 (ongew ijzigd)
Robin Trading B.V.:
€ 164.510,11 (ongew ijzigd)
Sherw ood Forest IT B.V.:
€ 1.441.875,00 (ongew ijzigd)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan nog geen betrouw bare voorspelling w orden gedaan over
de w ijze w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.
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Situatie per 12 juni 2020:
Een en ander is mede afhankelijk van de uiteindelijke totale vordering van de
Belastingdienst. Om die reden tracht de curator hierover met de fiscus tot
overeenstemming te komen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
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Volgt.

29-03-2019
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Situatie per 24 juni 2019:
In verband met de privacy van betrokkenen vermeldt de curator niet de namen
van de w ederpartijen.

25-06-2019
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9.2 Aard procedures
Per datum faillissement zou Robin Energie betrokken zijn bij een drietal
gerechtelijke procedures.

29-03-2019
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De eerste procedure betreft een procedure tegen de Autoriteit Consument &
Markt (hierna te noemen: “ACM”) naar aanleiding van een boetebesluit. De
ACM heeft de boete na besluit op bezw aar verlaagd. Nu van een boedelbelang
niet is gebleken, zal deze procedure niet voort w orden gezet
De tw eede procedure betreft een procedure tegen een bew indvoerder in
verband met door Robin Energie geleden schade. Nu er sprake is van een
boedelbelang, zal de curator de procedure – met verkregen machtiging van de
rechter-commissaris – voortzetten.
De derde procedure betreft een procedure tegen een energieleverancier. De
curator doet – in overleg met de behandelend advocaat – nader onderzoek
naar de aard en omvang van deze procedure alsmede het daarmee gemoeide
boedelbelang. Aan de hand van de uitkomst van dit nader onderzoek zal de
curator – onder voorbehoud van verkregen machtiging van de rechtercommissaris – besluiten de procedure al dan niet voort te zetten.
Situatie per 24 juni 2019:
In de procedure tegen de bew indvoerder heeft de bew indvoerder inmiddels
conclusie van antw oord genomen. De kantonrechter bepaalt op korte termijn
hoe de procedure verder zal verlopen.
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De procedure tegen de energieleverancier is met goedkeuring van de RechterCommissaris geschikt. In dat kader heeft de boedel een bedrag van €
60.000,00 ontvangen.
Situatie per 24 september 2019:
Er is een comparitie gepland voor 19 november a.s.
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Situatie per 19 december 2019:
Inmiddels heeft de zitting plaatsgevonden in de zaak tegen de bew indvoerder.
Het vonnis w ordt in de komende verslagperiode verw acht.
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Situatie per 16 maart 2020:
In de afgelopen periode is vonnis gew ezen. Een deel van de vordering is
toegew ezen; een deel afgew ezen. De incasso van het toegew ezen deel loopt
via het incassobureau.
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9.3 Stand procedures
Zie onder punt 9.2.

9.4 Werkzaamheden procedures
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9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek naar procedures.
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Situatie per 24 juni 2019:
Overleg inzake de procedures, proces- en schikkingshandelingen.
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Situatie per 24 september 2019:
Overleg en correspondentie inzake procedure jegens de bew indvoerder.
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Situatie per 19 december 2019:
In de achterliggende periode heeft de zitting plaatsgevonden.
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Situatie per 16 maart 2020:
In de zaak is vonnis gew ezen.

16-03-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder “w erkzaamheden” genoemde punten zullen w orden opgepakt
of voortgezet.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
- Inventariseren omvang debiteurenportefeuille;
- afw ikkelen doorstart;
- opstellen eindafrekeningen;
- inventariseren crediteuren;
- eventueel overleg met de Rabobank over de w ijze van executie van haar
pandrecht;
- onderzoek gepretendeerde pandrechten Beheer; en
- aanvang administratief (oorzaken)onderzoek.
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Situatie per 24 juni 2019:
- Veiling inventaris
- Verzorgen fiscale aangiften
- Monitoren debiteurenincasso en onderbrenging portefeuille bij incassobureau
- Vervolg overleg advocatenkantoor
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- Onderzoek in hoeverre ICT-systemen in stand gehouden dienen te w orden
- afw ikkelen doorstart;
- inventariseren crediteuren;
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek.
Situatie per 24 september 2019:
- verzorgen fiscale aangiften (loopt);
- monitoren debiteurenincasso en onderbrenging portefeuille bij incassobureau
(loopt);
- onderzoek in hoeverre ICT-systemen in stand gehouden dienen te w orden
(afgerond);
- inventariseren crediteuren (loopt);
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek (loopt);
- uitbetaling onmiskenbare vergissingen;
- onderzoek onverschuldigde betalingen w ijze van afw ikkeling daarvan.
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Situatie per 19 december 2019:
- verzorgen fiscale aangiften (loopt);
- monitoren debiteurenincasso (loopt);
- inning rekening-courantvordering op bestuurder (loopt);
- inventariseren crediteuren (loopt);
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek (loopt);
- uitbetaling onmiskenbare vergissingen (afgerond);
- communicatie over en uitbetaling van onverschuldigde betalingen (loopt).
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Situatie per 16 maart 2020:
- verzorgen fiscale aangiften (loopt);
- monitoren debiteurenincasso (loopt);
- inning rekening-courantvordering op bestuurder (loopt);
- inventariseren crediteuren (loopt);
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek (loopt);
- uitbetaling onmiskenbare vergissingen (afgerond);
- communicatie over en uitbetaling van onverschuldigde betalingen (afgerond).
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Situatie per 12 juni 2020:
- verzorgen fiscale aangiften (loopt);
- monitoren debiteurenincasso (loopt);
- inning rekening-courantvordering op bestuurder (loopt);
- inventariseren crediteuren (loopt);
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek (loopt).
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Situatie per 11 september 2020:
- verzorgen fiscale aangiften (loopt);
- monitoren debiteurenincasso (loopt);
- inning rekening-courant vordering op bestuurder (loopt);
- inventariseren crediteuren (loopt);
- vervolg administratief (oorzaken)onderzoek (loopt).
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Bijlagen
Bijlagen

