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Algemene gegevens
Naam onderneming
ESBE Europe Solartechniek B.V., ESBE Europe Solarprojects B.V. en ESBE
Solarservices B.V.

14-07-2021
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo d.d. 11 juni 2021 zijn de
besloten vennootschappen ESBE Europe Holding B.V., ESBE Europe
Solartechniek B.V., ESBE Europe Solarprojects B.V. en ESBE Solarservices B.V.
('ESBE c.s.') allen statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te (8447 SL)
Heerenveen aan het adres Businesspark Friesland-W est 3, in staat van
faillissement verklaard. Door de Rechtbank Overijssel is de behandeling van dit
faillissement gelijktijdig overgedragen aan de Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuw arden. Mr. H.J. Idzenga is benoemd tot rechter-commissaris en
mr. C. Geffroy is tot curator aangesteld.

14-07-2021
1

Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen d.d. 3 december
2021 is de besloten vennootschappen ESBE Europe Academy B.V.
('Academy'), statutair gevestigd te Vaassen, kantoorhoudende te (8171 NS)
Vaassen aan het adres Griftsemolenw eg 15, in staat van faillissement
verklaard. Door de Rechtbank Overijssel is de behandeling van dit
faillissement gelijktijdig overgedragen aan de Rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuw arden. Mr. H.J. Idzenga is benoemd tot rechter-commissaris en
mr. C. Geffroy is tot curator aangesteld.

10-01-2022
3

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
ESBE Europe Solartechniek B.V. exploiteerde een onderneming die zich
bezighield met het installeren en monteren van zonnepanelen.

14-07-2021
1

ESBE Europe Solarprojects B.V. hield zich bezig met het uitoefenen van een
onderneming op het gebied van ontw ikkelen, voorbereiden, financieren en
installeren van projecten op het gebied van duurzame energie.
ESBE Solarservices B.V. exploiteerde een onderneming op het gebied van het
verrichten van service, onderhoud en monitoring van solarsystemen.
ESBE Europe Holding B.V. functioneerde als bestuurder en aandeelhouder van
bovenstaande vennootschappen.
Academy exploiteerde een onderneming dat zich bezighield met het geven
van opleidingen op het gebied van solar, elektrotechnisch, veiligheid (VCA)
en/of andere opleidingen die direct of indirect te maken hebben met
duurzaamheidsvraagstukken.

10-01-2022
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.013.720,00

€ 128.314,00

€ 1.622.311,00

2019

€ 7.302.707,00

€ -168.988,00

€ 2.934.026,00

2020

€ 8.339.536,00

€ -2.700.885,00

€ 2.824.669,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
68

Boedelsaldo

14-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 77.866,61

14-07-2021
1

Toelichting
ESBE Europe Solartechniek BV € 76.656,61
ESBE Europe Solarprojects BV € 1.210,00
€ 153.771,30

14-10-2021
2

Toelichting
ESBE Europe Holding BV € 226,00
ESBE Europe Solartechniek BV € 152.335,30
ESBE Europe Solarpojects BV € 1.210,00
€ 357.325,43

10-01-2022
3

Toelichting
ESBE Europe Holding BV € 226,00
ESBE Europe Solartechniek BV € 355.889,43
ESBE Europe Solarpojects BV € 1.210,00

Verslagperiode
van
11-6-2021

14-07-2021
1

t/m
9-7-2021
van
10-7-2021

14-10-2021
2

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

10-01-2022
3

t/m
31-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

682 uur 18 min

2

626 uur 24 min

3

334 uur 36 min

totaal

1.643 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heren H.H.J. Braunius, A. Schaaphok en K. Meijer zijn de bestuurders van
ESBE Europe Solartechniek B.V., ESBE Europe Solarprojects B.V. en ESBE
Europe Holding B.V. De heren N.R. Meijer en T.J. Meijer w aren ingeschreven als
gevolmachtigden van ESBE Europe Solartechniek B.V. ESBE Europe Holding B.V.
w as enig bestuurder en aandeelhouder van ESBE Solarservices B.V.

14-07-2021
1

Daarnaast is ESBE Europe Holding B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van
ESBE Europe Academy B.V. Ook heeft ESBE Europe Holding B.V. een
aandelenbelang van 70% in Buitengew oon Duurzaam Schoon Europe B.V. De
heer J.J. Konneman is bestuurder van deze B.V.
Zie bijlage bij dit verslag: organogram

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd en indien mogelijk beëindigd om
premierestitutie te bew erkstelligen. De aansprakelijkheidsverzekeringen, de
verzekeringen van de bestelauto's, de verzekering van de heftruck en die van
de collectieve ongevallen is in verband met het doordraaien van de
onderneming voortgezet.

14-07-2021
1

Na afloop van de doorw erkperiode en verkoop van de activa zijn de
verzekeringen beëindigd. Er is geen premierestitutie ontvangen.

14-10-2021
2

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde ESBE Europe Solartechniek B.V. een
bedrijfspand gelegen aan de Businesspark Friesland-W est 3 en 5 (8447 SL)
Nijehaske en de bedrijfspanden aan de Griftsemolenw eg 15-17 (8171 NS)
Vaassen.

14-07-2021
1

De huurovereenkomst van het bedrijfspand aan Businesspark Friesland-W est
3-5 (8447 SL) Nijehaske is per 30 september 2021 beëindigd. De
huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Griftsemolenw eg 15 is per 30
juli 2021 beëindigd. De huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de
Griftsemolenw eg 17 (locatie ESBE Europe Academy B.V.) is voor een
gereduceerd bedrag voortgezet.

14-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Op 9 juni 2021 heeft de eerste bespreking met de middellijk bestuurders van
ESBE c.s. plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en
de gang van zaken van het faillissement besproken.
Het bestuur heeft aangegeven dat het gaat om een optelsom van
omstandigheden. De organisatie van ESBE c.s. is ingericht op een hogere
omzet en meer groei dan het geval is gew eest. Om die reden zijn er relatief
veel overheadkosten gemaakt. Verder zijn enkele grotere projecten niet
doorgegaan en zijn er een paar verliesgevende grote projecten gew eest,
w aaronder een scholingsproject dat helemaal stilgelegen heeft vanw ege de
gevolgen van het coronavirus. Corona heeft in zijn algemeenheid een negatief
effect gehad op het resultaat, onder meer vanw ege beperkingen voor het
personeel en reizen. Hierdoor w as de personele inzet veel minder flexibel.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

14-07-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
68

14-07-2021
1

Toelichting
Er w aren 63 personeelsleden in dienst bij ESBE Europe Solartechniek B.V.
Daarnaast w as er 1 persoon in dienst bij ESBE Europe Solarservices B.V. en
nog 4 personen bij ESBE Europe Solarprojects B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
68

14-07-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-6-2021

68

Het ontslag is aangezegd.

totaal

68

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op de dag dat het faillissement is uitgesproken contact
opgenomen met het UW V om afspraken te maken over een
personeelsbijeenkomst. Er zijn tw ee personeelsbijeenkomsten georganiseerd,
w aarvan één in Heerenveen en één in Vaassen. De personeelsbijeenkomsten
hebben plaatsgevonden op
18 juni 2021 w aarbij een buitendienstmedew erker van het UW V aanw ezig
w as. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de curator het personeel het ontslag
aangezegd en de personeelsleden in de gelegenheid gesteld om samen met
het UW V de formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

14-07-2021
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 60.105,00

€ 36.330,47

€ 6.292,00

€ 6.292,00

€ 66.397,00

€ 42.622,47

Inventaris, voorraad & rollend materieel
Bedrijfsw agens
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van ESBE bestaan uit w erkplaatsinventaris, een beperkte
voorraad en bedrijfsvoertuigen. Op 11 juni 2021 zijn de (aanw ezige)
bedrijfsmiddelen in Heerenveen getaxeerd door de heer J. Puper, register
taxateur. Op 16 juni 2021 zijn de bedrijfsmiddelen in Vaassen getaxeerd.

14-07-2021
1

Er hebben zich diverse partijen gemeld met interesse in de bedrijfsmiddelen
(zie hierna onder 6) Doorstart).
De materiële activa is in het kader van de doorstart (zie hierna vanaf 6.1)
overgedragen aan Meijer Solar en Installatietechniek B.V. voor een bedrag van
€ 60.105,-.

14-10-2021
2

Daarnaast heeft de curator een tw eetal (financial)leaseovereenkomsten voor
bedrijfsw agens afgekocht. De curator heeft de bedrijfsw agens voor (netto) €
643,54 (inclusief btw ) te gelde gemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 de belangen van de
fiscus behartigen.

14-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestanddelen van de boedel geïnventariseerd. Zie 3.3. De
bedrijfsmiddelen dienen te gelde te w orden gemaakt.

14-07-2021
1

De bedrijfsmiddelen zijn te gelde gemaakt (zie 3.3.). Er resteren geen
w erkzaamheden.

14-10-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 5.000,00

€ 500,00

totaal

€ 5.000,00

€ 500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een zeer beperkte voorraad (zie hiervoor 3.3).

14-07-2021
1

De aangetroffen onderhandenw erkposities zijn inmiddels grotendeels
gefactureerd.

De (beperkte) voorraad is in het kader van de doorstart te gelde gemaakt, zie
hiervoor onder 3.3. De aangetroffen onderhandenw erkposities zijn
gefactureerd.

14-10-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de navolgende verslagperiode(n) zullen de voorraden te gelde w orden
gemaakt. Voorts zullen de onderhandenw erkposities nader inzichtelijk w orden
gemaakt.

14-07-2021
1

De voorraad is te gelde gemaakt en de onderhandenw erkposities zijn allen
gefactureerd. Er resteren geen w erkzaamheden.

14-10-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarnaast w ordt door ESBE Europe Holding B.V. een 100% aandelenbelang
gehouden in ESBE Europe Academy B.V. Ook is er sprake van een 70%
aandelenbelang in Buitengew oon Duurzaam Schoon Europe B.V. De komende
verslagperiode w ordt hier nader onderzoek naar gedaan.

14-07-2021
1

Er hebben zich bij de curator een aantal partijen gemeld met concrete
interesse in de overname van de aandelen van respectievelijk ESBE Europe
Academy B.V. en Buitengew oon Duurzaam Schoon B.V. Komende
verslagperiode zullen de gesprekken over de overname van de aandelen
w orden voortgezet.

14-10-2021
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de onderhandelingen voortgezet.
De geïnteresseerde partijen zijn van nadere informatie voorzien. Het is niet
gelukt om met één van de partijen tot overeenstemming te komen voor de
overdracht van de aandelen van Academy. Dit heeft tot gevolg gehad dat het
bestuur het faillissement van Academy heeft aangevraagd.

10-01-2022
3

De onderhandelingen voor de overdracht van de aandelen van Buitengew oon
Duurzaam Schoon B.V. zijn voortgezet.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

De aandelen in respectievelijk ESBE Europe Academy B.V. en Buitengew oon
Duurzaam Schoon B.V. dienen te gelde te w orden gemaakt.

14-10-2021
2

De aandelen van Buitengew oon Duurzaam Schoon B.V. dienen te gelde te
w orden gemaakt.

10-01-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
ESBE Solarservices B.V.

Omvang

Opbrengst

€ 57.983,20

€ 0,00

ESBE Europe Solarprojects B.V.

€ 185.821,99

€ 247.551,87

ESBE Europe Solartechniek B.V.

€ 402.624,40

€ 169.982,06

totaal

€ 646.429,59

€ 417.533,93

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 646.429,59.

14-07-2021
1

De curator heeft aanvang gemaakt met de debiteurenincasso. Tot op heden is
het volgende per vennootschap geïncasseerd:
- ESBE Europe Solartechniek B.V. - € 137.270,28
- ESBE Europe Solarprojects B.V. - € 244.590,87
- ESBE Solarservices B.V. - € 0
Komende verslagperiode(s) zal de curator de incasso voortzetten.

14-10-2021
2

De curator heeft aanvang gemaakt met de debiteurenincasso. Tot op heden
is het volgende per vennootschap geïncasseerd:
- ESBE Europe Solartechniek B.V. - € 169.982,06
- ESBE Europe Solarprojects B.V. - € 247.551,87
- ESBE Solarservices B.V. - € 0
Komende verslagperiode(s) zal de curator de incasso voortzetten.

10-01-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is hierover in gesprek met de bank.

14-07-2021
1

De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht en afspraken gemaakt met
de pandhouder over de incasso van de debiteuren. De curator zal de incasso
van de debiteuren verzorgen. Hiervoor zijn de volgende boedelbijdragen
afgesproken:
- Reguliere debiteuren 10%;
- Debiteuren met bijzonderheden naar gelang aard bijzonderheden: 50%, 60%
en 70%.

14-10-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 877.838,75

14-07-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft haar vordering ter hoogte van (thans) €
877.838,75 ingediend.

5.2 Leasecontracten
ESBE c.s. had leaseovereenkomsten lopen bij zes leasemaatschappijen. De
curator is nog doende met de inventarisatie van de leaseovereenkomsten.

14-07-2021
1

De curator heeft een deel van de leaseovereenkomsten voortgezet die
benodigd w aren voor de doorw erkperiode. Nadien zijn alle
leaseovereenkomsten beëindigd.

14-10-2021
2

ESBE Europe Solartechniek B.V. hield een leaseovereenkomst aan voor een
bedrijfsbus die gebruikt w erd voor de exploitatie van Buitengew oon
Duurzaam Schoon B.V. Afgelopen verslagperiode heeft de leasemaatschappij
de bedrijfsbus verkocht. De opbrengst van de bedrijfsbus w as hoger dan het
openstaande bedrag uit hoofde van de leaseovereenkomst. Dit heeft
gezorgd voor een uitkering aan de boedel van € 4.977,75.

10-01-2022
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft zich beroepen op een pandrecht op de
inventaris, voorraad en de vorderingen van ESBE c.s.

14-07-2021
1

Na verkoop van de activa heeft de afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden. De activa is verkocht voor € 60.105,-. De opbrengst is
geïncasseerd door de boedel. Van de koopprijs is een bedrag van €33.057,75
(55%) toe te rekenen aan bodemzaken en € 27.047,25 (45%) aan nietbodemzaken. Over de niet-bodemzaken is een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen. De boedelbijdrage (inclusief btw ) bedraagt: € 3.272,72. In
het kader van de verkoop van de materiële activa komt derhalve aan de bank
een bedrag van € 23.774,53 toe. Aan de boedel komt een bedrag van €
36.330,47 toe.

10-01-2022
3

5.4 Separatistenpositie
Bij de curator zijn geen andere separatisten bekend.

14-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich (vooralsnog) 15 crediteuren gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud. De crediteuren w orden in de gelegenheid
gesteld om hun aanspraken te onderbouw en.

14-07-2021
1

Afgelopen verslagperiode hebben zich tw ee crediteuren gemeld bij de curator
met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De crediteuren die een beroep
op het eigendomsvoorbehoud hebben gedaan zijn in de gelegenheid gesteld
om hun aanspraken te onderbouw en en zijn w aar mogelijk afgew ikkeld.

14-10-2021
2

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

14-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

14-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Komende verslagperiode zal de curator afspraken maken de pandhouder.

Toelichting
De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over de verkoop van
de activa. De curator heeft de materiële verkoopinspanningen verricht. Met de
pandhouder is een boedelbijdrage van 10% over de niet-bodemzaken
overeengekomen.
€ 3.272,72

14-07-2021
1

14-10-2021
2

10-01-2022
3

Toelichting
Zie 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren
geïnventariseerd en de crediteuren aangeschreven.

14-07-2021
1

Met de pandhouder dienen de overeengekomen boedelbijdragen (periodiek) te
w orden afgerekend.

14-10-2021
2

De curator heeft de afrekening van de verkoop, inventaris en rollend
materieel met de bank afgerond (zie 5.3).

10-01-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde(n) zijn, na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris, vanaf datum faillissement voortgezet. Het belang van
deze tijdelijke voortzetting is enerzijds gelegen in het generen van omzet voor
de boedel, anderzijds om de kansen op een doorstart van (een deel van) de
activiteiten van gefailleerde(n) te vergroten.

14-07-2021
1

De doorw erkperiode is per 30 juli 2021 beëindigd. Per 30 juli 2021 zijn de
activa en activiteiten overgedragen aan Meijer Solar en Installatietechniek
B.V.

10-01-2022
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
In een volgende verslag zal de financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode w orden opgenomen.

14-07-2021
1

Komende verslagperiode(s) zal het exploitatieresultaat over de
voortzettingsperiode verantw oord w orden.

14-10-2021
2

Het resultaat (inclusief btw ) van de exploitatie gedurende de
doorw erkperiode:

10-01-2022
3

Omzet: € 361.615,42 (w aarvan betaald: 323.011,67, openstaand: €
38.603,75).
Kosten betaald: € 72.214,79.
Voorlopig resultaat: € 289.400,63.
Dit resultaat geeft een enigszins vertekend beeld, omdat er nog geen
opgave is gedaan van de kosten door de nutsleveranciers, MKB afval/Omrin
en van de telefoonkosten. Zodra deze kosten bekend zijn zullen deze
gecorrigeerd w orden bij de kosten.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de komende verslagperiode zal de tijdelijke voortzetting van de activiteiten
van gefailleerde w orden voortgezet tot en met 30 juli 2020. Na afloop van de
voortzetting zal de financiële verslaglegging w orden opgesteld.

14-07-2021
1

De doorw erkperiode is per 30 juli 2021 beëindigd. Per 30 juli 2021 zijn de
activa en activiteiten overgedragen aan Meijer Solar en Installatietechniek B.V.

14-10-2021
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode hebben diverse potentiële doorstartkandidaten
zich gemeld bij de curator. Met een selectie van deze partijen is een
biedingstraject opgezet en zijn – na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring – de nodige bedrijfsgegevens gedeeld. Thans
vinden gesprekken plaats met gegadigden om te bezien of een doorstart van
(een deel van) de onderneming van gefailleerde kan w orden gerealiseerd.

14-07-2021
1

De curator heeft alle partijen met interesse in de activa en/of activiteiten
uitgenodigd om een indicatieve bieding te doen op de activa. Met de hoogste
bieders heeft de curator verder onderhandeld. Na uitvoerige onderhandelingen
met diverse partijen is met toestemming van de rechter-commissaris met Meijer
Solar en Installatietechniek B.V. overeenstemming bereikt over de verkoop van
de activa en activiteiten van ESBE c.s. (minus deelnemingen). De koopprijs is
als volgt opgebouw d:
(i) de Immateriële Activa € 58.585,-;
(ii) de Roerende Zaken: € 42.690,-;
(iii) het Rollend Materieel € 18.725,-;
(iv) de Voorraad
€ 5.000,-;
De totale koopprijs bedraagt € 120.000,-. De koopprijs is nadien gecorrigeerd
ter hoogte van een bedrag € 6.310,-. Een deel van de inventaris en voorraad
betrof eigendommen van ESBE Europe Academy B.V. Na deze correctie resteert
een kooprijs van € 113.690,-.

14-10-2021
2

6.5 Verantwoording
In een volgend verslag zal een nadere uiteenzetting van het biedingstraject
w orden gegeven.

14-07-2021
1

De geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld om een indicatieve bieding
uit te brengen. Met de meest serieuze partijen heeft de curator verder
onderhandeld. Uiteindelijk zijn partijen in de gelegenheid om een definitief bod
uit te brengen. De curator heeft overeenstemming bereikt met Meijer Solar en
Installatietechniek B.V.

14-10-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.
€ 113.690,00
Toelichting
Zie 6.4.

6.7 Boedelbijdrage

14-07-2021
1

14-10-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Vooralsnog) niet van toepassing.
€ 3.272,72

14-07-2021
1

14-10-2021
2

Toelichting
Over de niet-bodemzaken is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de eerste verslagperiode is het biedingstraject ten aanzien van een
mogelijke doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde(n)
opgestart. In de komende verslagperiode(n) dient dit traject te w orden
afgerond.

14-07-2021
1

De onderneming en de activa zijn verkocht aan Meijer Solar en
Installatietechniek B.V. Er is afgesproken dat een bedrag van € 65.000,- direct
betaald w ordt. Dit bedrag is afgelopen verslagperiode ontvangen op de
boedelrekening. Het resterende deel van de koopprijs w ordt voldaan in
termijnen van € 5.000,- per maand.

14-10-2021
2

Het resterende deel van de koopprijs w ordt voldaan is 10 termijnen van €
5.000,- per maand. Inmiddels zijn er conform betalingsschema 4
termijnbetalingen ontvangen.

10-01-2022
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode(s) nader onderzoeken.

7.2 Depot jaarrekeningen

14-07-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
ESBE Europe Solartechniek B.V.
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 24 november 2020, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.

14-07-2021
1

ESBE Europe Solarprojects B.V. (opgericht op 31 januari 2018)
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 24 november 2020, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
ESBE Solarservices B.V. (opgericht 3 augustus 2018)
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 24 november 2020, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.
ESBE Europe Holding B.V. (opgericht op 31 januari 2018)
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 24 november 2020, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
stortingsverplichtingen op aandelen.

14-07-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.

14-07-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement.

14-07-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-07-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie 7.7.

14-07-2021
1

In de komende verslagperiode(n) zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden verricht.

14-10-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen in de onderhavige faillissementen beperkt blijven
tot de gebruikelijke.
€ 95.066,87

14-07-2021
1

14-10-2021
2

Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 22.897,03
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 56.659,65
ESBE Europe Solarservices B.V. € 15.510,19
€ 542.067,05
Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 464.470,06
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 62.086,80
ESBE Europe Solarservices B.V. € 15.510,19

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-01-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.602.496,00

14-07-2021
1

Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 1.492.463,00
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 96.794,00
ESBE Europe Solarservices B.V. € 13.239,00
€ 2.028.184,00

14-10-2021
2

Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 1.896.850,00
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 115.684,00
ESBE Europe Solarservices B.V. € 15.650,00
€ 2.088.108,00
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

10-01-2022
3

Holding B.V. € 630,00
Solartechniek B.V. € 1.896.988,00
Solarprojects B.V. € 115.684,00
Solarservices B.V. € 15.650,00
Academy B.V. € 59.156,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 29.007,88

14-10-2021
2

Toelichting
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 23.343,64
ESBE Europe Solarservices B.V. € 5.664,24
€ 219.823,53

10-01-2022
3

Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 190.815.65
ESBE Europe Solarprojects B.V. € 23.343,64
ESBE Europe Solarservices B.V. € 5.664,24

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.014,94
Toelichting
ESBE Europe Solartechniek B.V. € 9.014,94

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-07-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
80
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

14-07-2021
1
Holding B.V. aantal 1
Solartechniek B.V. aantal 71
Solarprojects B.V. aantal 7
Solarservices B.V. aantal 1

105
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

14-10-2021
2
Holding B.V. aantal 3
Solartechniek B.V. aantal 91
Solarprojects B.V. aantal 7
Solarservices B.V. aantal 4

109
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

10-01-2022
3
Holding B.V. aantal 3
Solartechniek B.V. aantal 93
Solarprojects B.V. aantal 8
Solarservices B.V. aantal 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.193.144,45
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

Holding B.V. € 877.838,75
Solartechniek B.V. € 1.172.816,73
Solarprojects B.V. € 898.166,47
Solarservices B.V. € 877.838,75

€ 2.368.869,61
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

14-10-2021
2

Holding B.V. € 888.221,97
Solartechniek B.V. € 2.336.243,84
Solarprojects B.V. € 898.166,47
Solarservices B.V. € 879.753,58

€ 2.475.051,96
Toelichting
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe
ESBE Europe

14-07-2021
1

10-01-2022
3

Holding B.V. € 888.221,97
Solartechniek B.V. € 2.421.972,73
Solarprojects B.V. € 920.534,76
Solarservices B.V. € 877.838,75

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is vooralsnog onduidelijk.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14-10-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en aangeschreven.

14-10-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
onderzoeken nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s)
w orden voortgezet.

14-07-2021
1

Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
w erkzaamheden nog niet afgerond. Deze zullen in de komende
verslagperiode(s) w orden voortgezet.

14-10-2021
2

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden op de volgende
onderdelen w orden voortgezet (en w aar mogelijk afgerond):
- debiteurenincasso;
- afw ikkeling separatist met betrekking tot de debiteuren;
- verkoop aandelen Buitengew oon Duurzaam Schoon B.V.;
- verkoop activa Academy;
- incasseren termijnbetalingen Meijer Solar en Installatietechniek B.V.;
- afronden rechtmatigheidsonderzoeken.

10-01-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

14-07-2021
1

Door de termijnbetalingen voor de overdracht van de activa (zie 6.8) kan het
faillissement in ieder geval niet voor het najaar 2022 w orden afgew ikkeld.

10-01-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
10-4-2022

10-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

14-07-2021
1

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

14-07-2021
1

