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A.1
A.1

Inleiding

Dit is het achtste openbare verslag in het faillissement van Econcern NV en haar gefailleerde
Nederlandse groepsmaatschappijen. Het verslag heeft betrekking op de periode van 1 december
2011 tot 1 mei 2011. Inmiddels zijn naast Econcern NV 38 Nederlandse groepsmaatschappijen
in staat van faillissement verklaard. Gelet op de samenhang tussen de verschillende
faillissementen is ervoor gekozen om in alle faillissementen één gezamenlijk openbaar verslag
uit te brengen. Omdat – behoudens in geval van de Betronic Netherlands BV, Betronic Hybrid
Circuits BV en Betronic Products BV en mogelijk behoudens Darwind Holding BV en Darwind
Development and Demonstration BV - de rechten en verplichtingen per groepsvennootschap wel
(redelijk) te scheiden zijn, zal echter geen geconsolideerde, maar een separate afwikkeling van
de verschillende faillissementen dienen plaats te vinden. De faillissementen van de genoemde
Betronic-vennootschappen zullen geconsolideerd worden afgewikkeld, zo heeft de rechtercommissaris bij beschikking van 2 december 2011 beslist. Ten aanzien van Darwind Holding BV
en Darwind Development and Demonstration BV is nog in onderzoek of (met name) de activa
van deze vennootschappen zodanig te scheiden zijn dat separate afwikkeling mogelijk is.

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan crediteuren en andere belanghebbenden op
de voet van artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Van dit verslag zijn een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar. Bij verschil van
interpretatie prevaleert de Nederlandse versie.
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A.2

A.2.1

Beschrijving werkzaamheden

Afwikkeling van de transactie met Eneco

Van de totale koopprijs van € 28,85 miljoen is een bedrag van € 367.225,= terugbetaald aan de
koper in verband met afgegeven garanties. Van de resterende koopsom van afgerond € 28,5
miljoen is inmiddels € 26,9 miljoen door de boedel ontvangen. De resterende € 1,6 miljoen
staat nog in escrow en de vrijval daarvan is afhankelijk van de vervulling van een aantal
voorwaarden. Op dit moment is nog niet te zeggen welk deel van dit bedrag uiteindelijk zal
vrijvallen aan de boedel.

A.2.2

OneCarbon

De transactie inzake OneCarbon is inmiddels geheel afgerond.

A.2.3

Belwind

De overdracht van de aandelen Belwind NV en de financial close van het project vonden plaats
op 24 juli 2009. De boedel ontvangt voor de afkoop van haar belang in Belwind in totaal
afgerond € 21.336.000,= (exclusief rente), waarvan per verslagdatum afgerond ruim € 15,8
miljoen was ontvangen. Het resterende bedrag van € 5.550.000,= (exclusief rente) wordt
betaald nadat de bouw van het project voltooid is – hetgeen per 29 juni 2011 het geval was - en
aan bepaalde andere voorwaarden voldaan is (naar verwachting in de loop van 2012). Over het
resterende bedrag is de debiteur met ingang van 29 juni 2011 een rente van 4% verschuldigd.
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A.2.4

Ancillary en afwikkeling bankgaranties

Onderdeel van de syndicaatslening was een zogenaamde ancillary van in hoofdsom € 20 miljoen
die gekoppeld was aan de tussen ING Bank (als agent) en vrijwel alle Econcern-vennootschappen
gesloten cashpool-agreement. Waar ten behoeve van het resterende deel van de
syndicaatslening slechts enkele groepsvennootschappen als guarantor verbonden waren, was
ten aanzien van de ancillary de situatie aldus dat alle vennootschappen die partij waren bij de
cashpool-agreement, tevens hoofdelijk verbonden waren voor de verplichtingen onder de
ancillary. Zo waren onder meer de aan Eneco verkochte Ecofys-entiteiten, OneCarbon
International en dochtervennootschappen en een aantal Evelop-entiteiten hoofdelijk verbonden
onder de ancillary en waren intercompany-vorderingen op Belwind NV (en de overige genoemde
vennootschappen) verpand onder de ancillary. Omdat de betreffende vennootschappen zoals
gebruikelijk debt-free aan de respectieve kopers dienden te worden opgeleverd, zijn de
koopsommen in het kader van de Eneco-, OneCarbon-, en Belwind-transactie tot een bedrag
van € 21 miljoen (inclusief rente en kosten) aangewend om de ancillary integraal af te lossen.
Voor het resterende deel van de syndicaatslening zijn de banken – voorzover geen zekerheden
zijn gesteld - (slechts) concurrent crediteur in de faillissementen van Econcern NV en de
overige vennootschappen die als guarantor onder de volledige syndicaatslening verbonden zijn.

Naar curatoren bij nader onderzoek is gebleken bedroeg de ancillary volgens opgave van ING
omstreeks augustus 2009 inderdaad in hoofdsom € 20 miljoen, maar bedroeg dit saldo per
surseancedatum (26 mei 2009) een kleine € 13 miljoen. Het verschil van ruim € 7,1 miljoen
houdt verband met een door ING toegepaste verrekening tussen de ancillary en het resterende
deel van de syndicaatslening in de loop van de maand juni 2009. Over de vraag of die
verrekening op dat moment inderdaad rechtsgeldig kon plaatsvinden, heeft tussen curatoren en
ING overleg plaatsgevonden. Dit overleg heeft geresulteerd in een schikking uit hoofde waarvan
ING in oktober 2011 een bedrag van € 3.575.805,= (zijnde 50% van het verrekende bedrag) aan
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de boedel betaald heeft.

Voorts verdient vermelding dat van het genoemde bedrag van de ancillary van € 20 miljoen een
gedeelte van € 9.947.000,= bestaat uit een garantiefaciliteit. Van dit bedrag is inmiddels
€ 5.365.000,= aan garanties getrokken. De resterende bankgaranties ad in totaal
€ 4.582.000,= waren per medio 2010 tot een beloop van € 2.554.000,= vrijgevallen, welk
bedrag door ING is overgemaakt naar de boedel van Econcern. Er resteerde toen
€ 2.028.000,= aan uitstaande garanties. Omdat partijen het niet eens konden worden over de
rentevergoeding met betrekking tot dit saldo, is in juni 2010 overeengekomen dat het saldo
door ING ter beschikking wordt gesteld aan de boedel van Econcern, waartegenover curatoren
zich verbonden hebben om, zolang er nog garanties uitstaan, een reservering binnen de boedel
te treffen tot het beloop van de nog uitstaande garanties. In verband met de vrijval in twee
tranches van een garantie in Spanje tot een bedrag van € 1.140.048,= , is het uitstaande saldo
inmiddels gedaald tot € 887.688,=.1

Vermelding verdient nog dat het getrokken bedrag van € 5.365.000,= voor het overgrote deel
betrekking heeft op een door (de Duitse dochtervennootschap van) de Amerikaanse producent
van zonnepanelen First Solar getrokken betalingsgarantie van € 5 miljoen. Daarnaast heeft First
Solar op 1 september 2009 een vordering in het faillissement van Econcern ingediend van € 415
miljoen, zich daarbij beroepend op een garantie van Econcern onder een zgn. Framework
Agreement met Ecostream Switzerland GmbH, dat inmiddels zelf ook failliet is. De vordering
heeft betrekking op door First Solar beweerdelijk geleden schade als gevolg van tekortschieten
door Ecostream Switzerland in de nakoming van haar (afname) verplichtingen onder de
Framework Agreement. Curatoren hebben deze vordering bij brief van 25 september 2009
betwist en daarbij verwezen naar artikel 5.4 van de Framework Agreement dat als volgt luidt:

“Neither party shall be liable to the other for any consequential, incidental, indirect, special,
exemplary or punitive damages (including loss of actual or anticipated profits, revenues or

1 Het saldo van de reservering is – omdat het hier een boedelactief betreft (zij het voorwaardelijk) – betrokken in de

hierna sub A.4 bedoelde herallocatie.
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product; loss by reason of shutdown or non-operation; increased expense of operation,
borrowing or financing; loss of use or productivity; and increased cost of capital) arising out of
this agreement, regardless of whether any such claim arises out of breach of contract, guaranty
or warranty, tort, product liability, indemnity, contribution, strict liability or any other legal
theory.”
First Solar betwist dat deze clausule in casu van toepassing is. Indien zou komen vast te staan
dat First Solar inderdaad in verband met genoemd artikel 5.4 van de Framework Agreement
geen schadevergoedingsvordering jegens Ecostream Switzerland heeft – en dus ook niet onder
de door Econcern ten behoeve van Ecostream Switzerland afgegeven garantie – dan staat
daarmee tevens vast dat zij de bankgarantie van € 5 miljoen ten onrechte getrokken heeft met
als gevolg dat dit bedrag door de boedel van First Solar kan worden teruggevorderd.

A.2.5

Overige Ecofys-activiteiten

De betreffende vennootschappen zijn inmiddels alle gedesinvesteerd dan wel betrokken in een
buitenlandse insolventieprocedure. Curatoren hebben hier nauwelijks of geen bemoeienis meer
mee.

A.2.6

Overige Ecostream-activiteiten

Ten aanzien van de ontwikkelingen in Spanje wordt verwezen naar het derde verslag.
Met Iberglobasol vinden momenteel schikkingsonderhandelingen plaats.

Curatoren hebben in het faillissement van Ecostream Switzerland vorderingen van Econcern en
Ecostream International ingediend tot een totaal bedrag van ruim € 46 miljoen (CHF 69,3
miljoen). Deze worden door de Zwitserse curator betwist. De boedel van Ecostream Switzerland
bevat momenteel een liquide actief van ca. CHF 13,3 miljoen. Dat actief zal, naar het zich thans
laat aanzien, in de toekomst toenemen tot meer dan CHF 20 miljoen. De preferente vorderingen
in het Zwitserse faillissement bedragen ca. CHF 300.000,=. Aan concurrente vorderingen is CHF
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725 miljoen ingediend, maar daarvan heeft CHF 625 miljoen betrekking op de vordering van
First Solar, die door de Zwitserse curator eveneens wordt betwist (met instemming van curatoren
op de grond als hiervoor sub A.2.4 vermeld). Zolang er geen duidelijkheid is over de vraag in
hoeverre de vorderingen van First Solar en Econcern c.q. Ecostream International worden
toegelaten in het faillissement van Ecostream Switzerland, kan geen betrouwbare inschatting
gemaakt worden van de mogelijke baten voor Econcern en Ecostream International uit de
Zwitserse boedel. De volgende scenario’s kunnen wel gekwantificeerd worden:
-

de vordering van First Solar wordt toegewezen, die van Econcern en Ecostream
International afgewezen: in dat geval ontvangt de boedel niets;

-

alle vorderingen worden afgewezen: in dat geval is er sprake van een surplus in de
Zwitserse boedel en zal het genoemde actief in de Zwitserse boedel naar verwachting
nog toenemen met de hiervoor sub A.2.4. genoemde € 5 miljoen (excl. rente) die in dat
geval ten onrechte door First Solar geclaimd is (voor zover die vordering niet reeds door
Econcern zelf geïnd mocht kunnen worden); in dat geval ontvangt Ecostream
International als aandeelhouder van Ecostream Switzerland naar verwachting meer dan
CHF 12 miljoen;

-

de vordering van First Solar wordt afgewezen en die van Econcern wordt toegewezen; in
dat geval kan Econcern naar verwachting meer dan CHF 20 miljoen tegemoet zien als
uitkering op haar vordering.

Vanzelfsprekend zijn vele tussenvarianten denkbaar.

A.2.7

Overige Evelop-activiteiten

Evelop Spain en P&T

De liquidatie van P&T en Evelop Spain loopt nog maar verkeert inmiddels in een vergevorderd
stadium. De boedel van Econcern ontving in het voorjaar 2010 reeds een eerste betaling van
€ 950.000,= van Evelop Spain op haar intercompany-vordering. In oktober 2011 ontving
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Econcern een tweede betaling van € 2.300.000,=. In januari 2012 ontving Econcern een derde
betaling van € 175.000,=. Curatoren verwachten nog een slotuitkering van enkele
honderdduizenden euro’s.

Evelop Poland

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.8

Darwind

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.9

Betronic

(i) Overname
De overnemende partij heeft aangegeven te willen praten over een minnelijke regeling met
betrekking tot de kwestie over de koopprijs van de voorraden (zie het vierde openbare verslag).
Die minnelijke regeling is echter nog niet getroffen omdat partijen het nog niet eens kunnen
worden over de voorwaarden.

(ii) Voorraden
Verwezen wordt naar het tweede openbare verslag. Tussen de boedel en ING bestaat inmiddels
overeenstemming over de afrekening met betrekking tot de verkochte voorraden, waarop ING
een pandrecht had. Uit dien hoofde is een bedrag van € 517.505,= worden afgedragen aan ING.

(iii) Debiteuren

Voor de geïnde debiteurenposten wordt verwezen naar het derde faillissementsverslag.
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De vorderingen die thans nog openstaan zijn alle betwist. Ter zake worden momenteel incassoactiviteiten ondernomen.

Pandrecht ING op handelsvorderingen
In de loop van 2011 hebben besprekingen plaatsgevonden met ING Bank waarin curatoren hun
standpunt dat de handelsvorderingen niet rechtsgeldig aan ING zijn verpand, hebben toegelicht.
ING heeft zich inmiddels aan dit standpunt van curatoren geconformeerd.

(iv) Afwikkeling eigendomsvoorbehouden

Verwezen wordt naar het derde openbare verslag.

(v) Pand Betronic Vastgoed

Met ingang van 1 juli 2011 is het pand voor een periode van 10 jaar verhuurd aan Betronic
Solutions BV. Uit de huurinkomsten van momenteel afgerond € 310.000,= op jaarbasis, kunnen
de rente (momenteel ca. € 100.000,= op jaarbasis) en aflossing (momenteel ca. € 165.000,= op
jaarbasis) betaald worden. De pro resto schuld aan hypotheekhouder ING, die bij aanvang van
het faillissement ca. € 2,7 miljoen bedroeg, is als gevolg van de aflossingen teruggelopen tot ca.
€ 2,2 miljoen. Met een gegadigde wordt gesproken over een mogelijke koop van het pand dan
wel van de vennootschap Betronic Vastgoed.

A.2.10

Solior

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.11

Energy Mirror

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
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A.2.12

De biomassacentrales

Waterpark Wieringermeer

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Biomassacentrale De Scharlebelt en Biomassacentrale Onroerend Goed

Verwezen wordt naar de vorige openbare verslagen.

A.2.13

Belval

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.14

LCO Nature

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.15

Godewind

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.16

Duracar

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
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A.2.17

Innogrow

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.18

Earn-out Koegorspolder

Evelop Capital BV verkocht op 17 oktober 2007 68,1% van haar belang in Koegorspolder CV
(Windpark Anderstein) aan DIF Renewable Energy BV (“DIF”) en op 31 maart 2008 haar
resterende 31,9% belang aan Ampere Equity Fund BV. Het betreft hier een windpark in Zeeuws
Vlaanderen met 22 windmolens van ieder 2 MW. In het contract met DIF is een earn out
overeengekomen, betrekking hebbend op de periode 2008 t/m 2027, inhoudende dat DIF per
31 maart van ieder jaar, te beginnen per 31 maart 2009, een earn out bedrag aan Evelop Capital
dient te betalen indien de gemiddelde elektriciteitsprijs in het voorafgaande jaar boven een
bepaald, in het contract omschreven niveau ligt. Aldus was DIF per 31 maart 2009 een earn out
over 2008 verschuldigd van € 372.000,=. Dit bedrag is nog niet voldaan. Over 2009, 2010 en
2011 is geen earn out verschuldigd. Curatoren hebben in de laatste week van november 2011
onder voorwaarden overeenstemming met DIF bereikt over een afkoop ineens van de earn out.
Eén van die voorwaarden – goedkeuring van het kredietcomité van DIF – is echter (nog) niet in
vervulling gegaan. Curatoren zullen thans de incasso van de over 2008 verschuldigde earn out
ter hand nemen.

A.2.19

BioMCN

Sinds het vorige verslag is sprake van nieuwe ontwikkelingen maar deze lenen zich vooralsnog
niet voor vermelding in een openbaar verslag in verband met de vertrouwelijkheid ervan.
Curatoren houden de rechter-commissaris op vertrouwelijke basis op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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A.2.20

Q7/Amalia

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.21

Ecopower Bonaire

In de vorige verslagen werd melding gemaakt van de almaar voortdurende problemen met de
lokale afnemer van de elektriciteit , zijnde Water- en Electriciteitsbedrijf Bonaire N.V. (hierna:
“WEB
WEB”).
Ecopower”)
WEB Sedert 20 augustus 2010 is Ecopower Bonaire B.V. (hierna: “Ecopower
Ecopower de enige
producent van elektriciteit op het eiland Bonaire en WEB is haar enige afnemer. WEB verzorgt de
distributie naar de eindgebruikers. Ecopower en WEB hebben hun relatie geregeld middels een
zogenaamde Power Purchase Agreement (hierna de “PPA”
PPA”).
PPA” Op basis van die PPA produceert en
levert Ecopower stroom en dient WEB voor de afgenomen stroom te betalen. WEB voldoet al
geruime tijd slechts gedeeltelijk de facturen van Ecopower. Als gevolg hiervan dreigde Ecopower
in financiële problemen te geraken. Nadat op 24 augustus 2011 een stroomonderbreking
plaatsvond als gevolg van de wanbetaling door WEB, is er een bemiddelingsproces op gang
gekomen, dat op 1 september 2011 resulteerde in een overeenkomst. Voor zover minnelijk
overleg niet tot resultaat mocht leiden, kwamen partijen bindende arbitrage overeen. Toen WEB
van haar kant ook in gebreke bleef met de nakoming van de arbitrage-overeenkomst, zag
Ecopower zich genoodzaakt een kort geding aanhangig te maken. Uiteindelijk zijn drie arbiters
benoemd, te weten Professor Mr. A.S. Hartkamp, Dr. Ing. V.S. Ajodhia en Mr. S.H. de Ranitz.

Bij vonnis d.d. 31 maart 2012 werden door arbiters voorlopige voorzieningen getroffen. Tegen
dit vonnis werd door WEB bezwaar aangetekend. Bij vonnis d.d. 11 april 2012 werd WEB
veroordeeld tot het doen van een aantal betalingen aan Ecopower. In totaal ging het om een
bedrag van circa USD 4,3 miljoen over de periode van 25 augustus 2011 tot 1 april 2012. Op 1
augustus 2012 zal op Bonaire de mondelinge behandeling plaatsvinden. Naar verwachting zal in
de arbitrageprocedure in de hoofdzaak in de maand september 2012 eindvonnis volgen.
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De gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire had ná de stroomonderbreking van één dag
eerder op 25 augustus 2011 een besluit uitgevaardigd, waarin WEB werd aangewezen om de
brandstof voor de centrale van Ecopower voortaan zelf in te kopen. Na kennisname van het
hiervoor genoemde arbitraal vonnis van 11 april 2012, heeft de gezaghebber haar besluit van
15 augustus 2011 weer teruggedraaid, waarna Ecopower weer verantwoordelijk is voor de
inkoop van brandstof, bestemd voor haar centrale. Het wachten is thans op het eindvonnis van
arbiters.

Hangende de procedure werd de verkoop van de aandelen van Ecopower door curatoren on hold
gezet.

A.2.22

Sol Holding

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.2.23

Petroestry Agrorafineria

In eerdere verslagen werd vermeld, dat Ecoventures haar 49% belang in Petroestry Agrorafineria
(Polen) aanvang januari 2011 voor € 1,= heeft verkocht aan mede aandeelhouder Petroestry. In
de fabriek van Petroestry Agrorafineria stonden nog opgeslagen machines, welke door
Ecoventures waren gekocht bij Desmet Ballestra in Italië. Deze machines behoorden – voor zover
betaald - in eigendom toe aan Ecoventures.

Recentelijk is Desmet Ballestra erin geslaagd een Turkse koper voor de machines in kwestie te
vinden. Alvorens de verkoop definitief kan worden gerealiseerd, dienen curatoren van
Ecoventures overeenstemming te hebben bereikt met Petroestry over de in ogen van curatoren
ten onrechte door Petroestry plotseling in rekening gebrachte kosten van opslag van de
machines. De opbrengst voor de boedel van Ecoventures zal per saldo tussen de € 300.000,=
en € 400.000,= liggen, indien de verkoop doorgang vindt.
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A.2.24

Overige werkzaamheden

Ondersteuning
In het kader van ondersteuning heeft de boedel thans geen werknemers meer in dienst. De heer
B. van Holst, voormalig financieel directeur van Econcern, de heer S. Bodewitz en de heer M. de
Groodt, verrichten op fee-basis nog werkzaamheden ten behoeve van de boedel.

Debiteuren
Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Leningen
Er staan nog diverse leningen open aan leden van het voormalige management. Het bestaan dan
wel de opeisbaarheid van die leningen wordt overigens door de meesten van hen betwist. Een
vordering op de heer Van Wijk ter zake van voorgeschoten vennootschapsbelasting kon tot een
bedrag van € 110.000,= worden geïnd. Ten aanzien van de naar het oordeel van curatoren
opeisbare vordering van nominaal € 686.000,= op Duradero BV (voorheen genaamd: Xaton BV),
een vennootschap van de heer Berkhout, zijn inmiddels rechtsmaatregelen getroffen omdat
Duradero ondanks aanmaning weigerde deze vordering te voldoen. Er zijn beslagen gelegd ten
laste van Duradero – welke beslagen tot een beloop van ca. € 550.000,= doel hebben getroffen
- en er loopt thans een procedure voor de rechtbank Amsterdam. In die procedure heeft op 31
mei jl. een comparitie plaatsgevonden. De verwachting is dat in de loop van de zomer vonnis zal
worden gewezen. Ten aanzien van de overige leningen vindt nog overleg met de leningnemers
plaats.
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Onderzoek oorzaken faillissement
faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vordert gestaag. Curatoren laten zich
daarin bijstaan door de heer B. Scholten RA, verbonden aan BDO Accountants. Het onderzoek
zal tevens omvatten de vraag of bestuurders (de Raad van Commissarissen daaronder begrepen)
en de externe accountant hun taak behoorlijk hebben vervuld. Het onderzoek is omvangrijk en
beslaat een periode van vele jaren. Publicatie van de resultaten van het onderzoek – nadat hoor
en wederhoor zal zijn toegepast – zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal van
2012 of het eerste kwartaal van 2013.

DataData-opslag
Curatoren hebben een daarin gespecialiseerd bedrijf in het eerste weekend na de
surseanceverlening een volledige back-up van alle digitale bestanden (zowel administraties als
e-mails) van de gehele Econcern-groep laten maken. Daarmee is verzekerd dat alle digitale
bestanden per eind mei 2009 bewaard zullen blijven en voor onderzoek beschikbaar zullen zijn.
De papieren administratie is door curatoren in samenwerking met een daartoe gespecialiseerd
bedrijf geïnventariseerd en gearchiveerd.

Huisvesting
Het gebruik van de ruimten aan de Kanaalweg te Utrecht (voormalig hoofdkantoor Econcern) is
per 1 juli 2010 geëindigd. Curatoren hebben een nieuwe ruimte gehuurd in Utrecht.

ICT
Teneinde ten behoeve van het onderzoek en verdere afwikkeling van de faillissementen de
komende jaren de beschikking te hebben over een werkend IT systeem voor wat betreft
administratie en consolidatie alsmede de toegang tot de overige bestanden, heeft een transitie
plaatsgevonden vanaf de door Eneco overgenomen systemen naar een systeem onder beheer
van een externe hosting partner, Xperit.
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A.3

Boedelactief

Het totale liquide actief in alle boedels tezamen bedraagt per heden ca. € 55 miljoen.

A.4

Herallocatie

Sinds het vorige verslag zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

A.5

Crediteuren

Op 13 december 2011 vonden bij de Rechtbank Utrecht in 30 van de 38 faillissementen (dat zijn
de faillissementen waarin enig perspectief op uitkering aan de faillissementsschuldeisers
bestaat) verificatievergaderingen plaats. Op basis van de uitkomst van de
verificatievergaderingen kan thans het hierna opgenomen overzicht per boedel gemaakt
worden. Het gaat hier deels om voorlopige cijfers waaraan geen rechten kunnen worden
ontleend. De vorderingen van de belastingdienst staan nog niet vast omdat deze niet
geverifieerd behoeven te worden en curatoren nog met de belastingdienst in gesprek zijn over
de precieze hoogte van de fiscale vorderingen. Hetzelfde geldt voor de premievorderingen van
het UWV. Ook de boedelvorderingen staan nog niet definitief vast.
Econcern NV
Boedelactief:

€ 21.556.423,=

Totaal boedelvorderingen:

€

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent:

€ 175.339.418,=

Totaal erkend achtergesteld:

€ 69.865.000,=

Totaal betwist:

€ 643.454.052,=

880.602,=
2.520.588,= + p.m.
102.776,=
1.681.111,=

n.b. In de concurrente en betwiste vorderingen zijn inbegrepen de vorderingen uit hoofde van
door Econcern gedeponeerde hoofdelijkheidsverklaring ter zake van schulden van
dochtervennootschappen als bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW.
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Econcern Nieuwegein Beleggingen BV
Boedelactief:

€

15.465,=

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

nihil

Totaal betwist:

€

403-verklaring Econcern NV:

Nee

10.500.000,=

Ecofys International BV
Boedelactief:

€

1.965.359,=

Totaal boedelvorderingen:

€

283.296,=

Vordering belastingdienst:

€

124.657,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

17.343,=

Totaal erkend laagpreferent:

€

249.490,=

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

12.170.375,=

Ecostream International BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

847.165,=
293.682,=

Vordering belastingdienst:

€

117.813,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

26.055,=

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€ 19.809.070,=

Totaal betwist:

€ 75.949.236,=

403-verklaring Econcern NV:

Ja

304.706,=

Ecostream Netherlands BV
Boedelactief:

€

290.964,=

Totaal boedelvorderingen:

€

115.710,=

Vordering belastingdienst:

€

1.928.594,= + p.m. 2

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

7.583,=

Totaal erkend concurrent

€

6.090.411,=

Totaal betwist:

€

211.235,=

403-verklaring Econcern NV:

Ja

89.776,=

2 Dit is inclusief de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid Econcern van € 1.872.165,= + p.m., voor welke schuld

Ecostream Netherlands BV hoofdelijk aansprakelijk is. Dit bedrag is ook verdisconteerd in het bedrag van de vordering
van de belastingdienst van Econcern NV, maar hoeft uiteraard slechts eenmaal aan de belastingdienst betaald te worden.
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Econcern Power Assets International BV
Boedelactief:

€

8.256.189,=

Totaal boedelvorderingen:

€

210.636,=

Vordering belastingdienst:

€

82.874,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

3.289.596,=

Totaal betwist:
403-verklaring Econcern NV:

€
Ja

43.426.130,=

Boedelactief:

€

1.748.769,=

Totaal boedelvorderingen:

€

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

€

403-verklaring Econcern NV:

Ja

19.925,=
223.521,=

Evelop Netherlands BV
820.763,=
2.217.986,= + p.m.3
64.810,=
586.471,=
169.780.085,=
3.503,=

Evelop Capital BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

1.632.181,=

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

3.033.701,=

Totaal betwist:

€

7.656.089,=

403-verklaring Econcern NV:

Ja

Evelop Real Estate & Energy Infra BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

95.267,=

2.536.411,=

3 Zie noot 2; wat daar voor Ecostream Netherlands BV wordt opgemerkt, geldt ook voor Evelop Netherlands BV.
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Evelop France BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal laagpreferent:

nihil

Totaal concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

43.946,=

Windpark Q7 Holding BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

ca. €

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Nee

3.777.543,=
6.500.000,=

133.682.459,=

Econcern Power Assets Projects BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

€

403-verklaring Econcern NV:

Ja

3.493.512,=

27.394.964,=
401.437,=

Evelop Projects Italy BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

57.827,=

233.580,=
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Econcern Systems Czech Republic BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

24.094,=

BCB Holding BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

p.m.

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

nihil

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

Biomassacentrale Beheer BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

ja

4.179.937,=

Biomassacentrale De Scharlebelt BV
Boedelactief:

€

52.216,=

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

€

97,=

Totaal erkend concurrent

€

2.638.952,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja, maar ingetrokken per 28/08/08
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Biomassacentrale Onroerend Goed BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

76.295,=

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

€

630,=

Totaal erkend concurrent

€

303.266,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja, maar ingetrokken per 28/08/08

Clean Minerals BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

94.422,=

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

€

15,=

Totaal erkend concurrent

€

1.226.921,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja, maar ingetrokken per 28/08/08

VOF DE Waterpark Wieringermeer BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

190.373,=

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

€

63.164,=

Totaal erkend concurrent

€

2.371.120,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Nee

Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer BV
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

238.245,=

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

286.028,=

Totaal betwist:

€

229.326,=

403-verklaring Econcern NV:

Nee

23

Ecoventures BV
Boedelactief:

€

538.626,=

Totaal boedelvorderingen:

€

175.141,=

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

€

403-verklaring Econcern NV:

Ja

1.949.641,= + p.m.4
15.591,=
140.688,=
237.597.862,=
26.351.838,=

Betronic Nederland BV, Betronic Hybrid Circuits BV en Betronic Products BV (geconsolideerd)5
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

€

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

p.m.

403-verklaring Econcern NV:

ja

1.488.844,=
455.556,=
1.056.912,=6
32.930,=
281.329,=
3.235.544,=

Betronic Holding
Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

p.m.

403-verklaring Econcern NV:

ja

218.051,=
877.162,=

2.851.189,=

Solior BV
Boedelactief:

€

196.306,=

Totaal boedelvorderingen:

€

25.980,=

Vordering belastingdienst:

€

6.758,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

4.205,=

4 Zie noot 2; wat daar voor Ecostream Netherlands BV wordt opgemerkt, geldt ook voor Ecoventures BV.
5 De financiële verslagen zijn nog niet geconsolideerd.
6 Dit is inclusief de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid Betronic Holding van € 877.053,=, voor welke schuld

Betronic Nederland BV, Betronic Hybrid Circuits BV, Betronic Products BV en Betronic Vastgoed BV hoofdelijk
aansprakelijk zijn. Dit bedrag is ook verdisconteerd in het bedrag van de vordering van de belastingdienst in Betronic
Holding BV, maar hoeft uiteraard slechts eenmaal aan de belastingdienst betaald te worden.
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Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

27.164=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

1.776.800,=

Wind Holding BV
Boedelactief:

€

30.657,=

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Nee

12.548.257,=

Darwind Holding BV
Boedelactief:

€

436.166,=7

Totaal boedelvorderingen:

€

598.363,=

Vordering belastingdienst:

€

171.085,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

42.659,=

Totaal erkend laagpreferent:

€

502.211,=

Totaal erkend concurrent

€

2.026.370,=

Totaal betwist:

€ 11.277.611,=

403-verklaring Econcern NV:

Nee

Darwind Development & Demonstration BV
6.687.153,=8

Boedelactief:

€

Totaal boedelvorderingen:

nihil

Vordering belastingdienst:

nihil

UWV premievordering (hoog preferent):

nihil

Totaal erkend laagpreferent:

nihil

Totaal erkend concurrent

€ 15.188.398,=

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Nee

General Blade Technology BV
Boedelactief:

€

63.164,=

Totaal boedelvorderingen:

€

124.370,=

Vordering belastingdienst:

€

36.873,=

7 Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige allocatie van de koopprijs van het actief van Darwind tussen Darwind

Holding en Darwind Development & Demonstration. Definitieve allocatie vergt nader onderzoek dat curatoren in de loop
van het derde kwartaal hopen af te ronden.
8 Zie noot 7.
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UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal laagpreferent:

€

61.642,=

6.514,=

Totaal concurrent

€

879.217,85

403-verklaring Econcern NV:

Nee

Bioresource BV
Boedelactief:

nihil

Totaal boedelvorderingen:

€

30.637,=

Vordering belastingdienst:

€

10.358,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

1.994,=

Totaal laagpreferent:

€

Totaal concurrent

€

403-verklaring Econcern NV:

ja

18.756,=
756.158,=

Innogrow International BV
Boedelactief:

€

102.250,=

Totaal boedelvorderingen:

€

90.091,=

Vordering belastingdienst:

€

UWV premievordering (hoog preferent):

€

Totaal erkend laagpreferent:

€

Totaal erkend concurrent

€

Totaal betwist:

nihil

403-verklaring Econcern NV:

Ja

1.908.629,= + p.m.9
3.450,=
68.931,=
11.403.033,=

Win Wind BV
Boedelactief:

€

831.102,=

Totaal boedelvorderingen:

€

2.316,=

Vordering belastingdienst:

€

1.908,=

UWV premievordering (hoog preferent):

€

240,=

Totaal erkend laagpreferent:

€

4.526,=

Totaal erkend concurrent

€

125.932.359,=

Totaal betwist:

€

5.050.000,=

403-verklaring Econcern NV:

Ja

A.6

Verwachte werkzaamheden in de komende verslagperiode

In de verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst over de

9 Zie noot 2; wat daar voor Ecostream Netherlands BV wordt opgemerkt, geldt ook voor Innogrow BV.

26

vaststelling van de fiscale positie. Curatoren hopen hierover in de tweede helft van 2012
overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst.

Ter zake van (de afwikkeling van) alle verrichte en nog te verrichten desinvesteringen zijn de in
de komende verslagperiode te verwachten activiteiten reeds beschreven in de op die
desinvesteringen betrekking hebbende gedeelten van dit verslag (zie onder A.2).

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen vordert en zal worden voortgezet.

Curatoren zijn voornemens om in de boedels waarin dat mogelijk is, in de tweede helft van 2012
uitkeringen te doen op de boedelvorderingen en de preferente vorderingen voor zover die
vorderingen definitief kunnen worden vastgesteld.

Voor wat betreft het doen van een eerste uitdeling aan de concurrente schuldeisers geldt het
volgende.

In het faillissement van Econcern is het niet opportuun een eerste uitdeling te doen aan de
concurrente schuldeisers zolang het bedrag aan betwiste vorderingen (nu: ruim € 643 miljoen)
een veelvoud bedraagt van het bedrag aan erkende concurrente vorderingen (nu: ruim € 175
miljoen). Hier zal dus eerst de uitkomst van een aantal renvooiprocedures (en met name die
tegen First Solar met een betwiste vordering van afgerond € 415 miljoen) moeten worden
afgewacht.

Hetzelfde geldt met betrekking tot de faillissementen van Econcern Power Assets International,
Evelop Capital en Darwind Holding. Zolang de allocatie van de verkoopopbrengst van het actief
van Darwind over Darwind Holding enerzijds en Darwind Development & Demonstration
anderzijds nog niet vaststaat, zal ook in laatstgenoemd faillissement nog geen uitdeling aan
concurrente schuldeisers kunnen worden gedaan. Curatoren streven ernaar om op dit punt in
het volgende openbare verslag nadere mededelingen te doen.
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Curatoren verwachten in het vierde kwartaal van 2012 of het eerste kwartaal van 2013 in de
volgende faillissementen een (eerste) uitdeling aan de concurrente schuldeisers te kunnen doen:

A.7

-

Ecofys International

-

Evelop Real Estate & Energy Infra

-

Econcern Power Assets Projects

-

Evelop Projects Italy

-

Solior

-

Clean Minerals

-

Biomassacentrale De Scharlebelt

-

Biomassacentrale Onroerend Goed

-

VOF DE Waterpark Wieringermeer

-

Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer

Financiële verslagen

Aan dit verslag zijn als bijlage 1 gehecht de financiële verslagen per faillissement voor zover in
het betreffende faillissement sprake is van enig actief.

A.8

Urenbesteding

In het volgende openbare verslag zal opgave worden gedaan van de urenbesteding in de periode
van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.

A.9

Indiening volgend verslag

Curatoren zullen in oktober 2012 hun negende openbare verslag uitbrengen.
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W.J.M. van Andel

A.A.M. Deterink
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