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4.2 Evelop Netherlands B.V. (09/367F) 

4.3 Evelop Capital B.V. (09/379F) 

4.4 Evelop Real Estate & Energy Infra B.V. (09/449F) 

4.5 Evelop France B.V. (09/404F) (opgeheven op 19 mei 2015) 

4.6 Windpark Q7 Holding B.V. (10/208F) 

4.7 Rembrandt Energy B.V. (11/462F) (opgeheven op 19 mei 2015) 
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5.15.15.15.1    Econcern Power Assets Projects B.V. (09/360F)Econcern Power Assets Projects B.V. (09/360F)Econcern Power Assets Projects B.V. (09/360F)Econcern Power Assets Projects B.V. (09/360F)    

5.2 Evelop Projects Italy B.V. (09/427F) (geëindigd op 17 juli 2015 door verbindend worden 

slotuitdelingslijst) 

5.3 Econcern Systems Czech Republic B.V. (09/426F) (opgeheven op 19 mei 2015) 

5.4 BCB Holding B.V. (09/385F) (opgeheven op 19 mei 2015) 

5.5 Biomassacentrale Beheer B.V. (09/381F) 

5.6 Biomassacentrale De Scharlebelt B.V. (09/382F) 

5.7 Biomassacentrale Onroerend Goed B.V. (09/384F) (geëindigd op 17 juli door verbindend worden 
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5.8 Clean Minerals B.V. (09/383F)  
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5.10 Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer B.V. (09/536F) 

 

6.16.16.16.1    Ecoventures B.V. (09/386F)Ecoventures B.V. (09/386F)Ecoventures B.V. (09/386F)Ecoventures B.V. (09/386F)    

6.2 Betronic Nederland B.V. (09/377F) 

6.3 Betronic Hybrid Circuits B.V. (09/378F) 

6.4  Betronic Holding B.V. (09/686F) 

6.5  Betronic Products B.V. (09/685F) 
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6.6 Solior B.V. (09/401F) 

6.7 Wind Holding B.V. (09/403F) 

6.8 Darwind Holding B.V. (09/186F) 

6.9 Darwind Development and Demonstration B.V. (09/208F) 

6.10 General Blade Technology B.V. (09/402F) (opgeheven op 28 juli 2015) 

6.11 Bioresource B.V. (09/471F) (opgeheven op 19 mei 2015) 

6.12 Innogrow International B.V. (10/60F) 

 

7.17.17.17.1    Win Wind B.V. (09/92F)Win Wind B.V. (09/92F)Win Wind B.V. (09/92F)Win Wind B.V. (09/92F)    

 

 

Rechter-commissaris  : Mr. M.H.F. van Vugt 

Curatoren   : Mr. W.J.M. van Andel en mr. E.L. Zetteler 
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1111....    InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

Aan mr Deterink is op zijn verzoek, wegens het neerleggen van zijn praktijk als advocaat, 

door de rechtbank Midden-Nederland per 18 december jl. ontslag verleend als curator in alle 

hiervoor genoemde, nog lopende  faillissementen. Op diezelfde dag is mr Zetteler in die 

faillissementen als curator in zijn plaats benoemd. 

 

Dit is het zestiende openbare verslag in het faillissement van Econcern NV en haar 

gefailleerde Nederlandse groepsmaatschappijen. Het verslag heeft betrekking op de periode 

van 1 november 2015 tot 1 februari 2016, met dien verstande dat de bijgevoegde 

tussentijdse financiële verslagen de toestand van de boedels per 15 januari 2016 weergeven. 

Naast Econcern NV zijn 37 Nederlandse groepsmaatschappijen in staat van faillissement 

verklaard. Van die 38 faillissementen zijn er inmiddels 12 afgewikkeld. 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 - 

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 rechter-

commissaris bij beschikking van 2 december 2011 beslist.                                                                                                                             

 

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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2.2.2.2.    Algemeen overzichtAlgemeen overzichtAlgemeen overzichtAlgemeen overzicht    

    

Het totaal in alle    faillissementen tezamen gerealiseerde actief1 bedroeg per 15 januari 2016: 

€ 127.848.000€ 127.848.000€ 127.848.000€ 127.848.000,=,=,=,=.    

 

Ten laste van dit actief hebben de volgende betalingen c.q. uitdelingen plaatsgevonden: 

- aflossing bankensyndicaat:    € 14.022.000,= 

- aflossing boedelkrediet:     €   3.165.000,= 

- betaling boedelschulden UWV:    €   3.808.000,= 

- betaling overige boedelschulden:    € 12.654.000,= 

- uitdeling aan preferente schuldeisers:   € 10.910.000,= 

- uitdeling aan concurrente schuldeisers2   € 10.610.000,= 

Totaal:       € 54.€ 54.€ 54.€ 54.161616169.9.9.9.000,=000,=000,=000,=    

 

Resterend boedelactief:     € € € € 72.679.000,=72.679.000,=72.679.000,=72.679.000,=    

    

3. 3. 3. 3.     Ecostream SpanjeEcostream SpanjeEcostream SpanjeEcostream Spanje 

 

De schikkingsonderhandelingen met Iberglobasol hebben geresulteerd in een schikking uit 

hoofde waarvan Iberglobasol in termijnen (over een periode van ruim twee jaar) een bedrag 

van afgerond € 2.116.000,= diende te betalen. Op 25 juni 2015 is de laatste termijn van  

€ 382.200,= ontvangen, zodat nu het gehele schikkingsbedrag voldaan is. Op grond van 

met PV Solutions en het bankenconsortium gemaakte afspraken komt dit bedrag, na aftrek 

van gemaakte kosten, voor 10% toe aan PV Solutions, voor 43,75% aan Econcern, voor 

43,75% aan de banken en voor 2,5% aan Van Wylick die in deze als adviseur voor curatoren 

en banken is opgetreden. Met alle betrokkenen is inmiddels afgerekend. 

    

                                                      
1 Exclusief uitdelingen op intercompany-vorderingen van in totaal € 21.534.000,= 

2 Exclusief de uitdelingen op intercompany-vorderingen 
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4444. . . .     EcostrEcostrEcostrEcostream Switzerlandeam Switzerlandeam Switzerlandeam Switzerland 

 

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 vorderingen worden door de Zwitserse curator betwist. De boedel van 

Ecostream Switzerland bevat momenteel een liquide actief van CHF 11,6 miljoen. Dat actief 

zal, naar het zich thans laat aanzien, in de toekomst toenemen tot ca. CHF 18 miljoen. De 

preferente vorderingen in het Zwitserse faillissement bedragen ca. CHF 300.000,=. Aan 

concurrente vorderingen is CHF 742,5 miljoen ingediend, als volgt onder te verdelen: 

- erkend: CHF 13,5 miljoen 

- betwist: CHF 729 miljoen 

De betwiste vorderingen betreffen met name de vorderingen van First Solar (ca. CHF 625 

miljoen) en Econcern c.q. Ecostream International (ca. CHF 70 miljoen). First Solar heeft haar 

vordering eveneens ingediend in de faillissementen van Econcern en Ecostream International 

en ook in die faillissementen is deze vordering betwist. 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. In maart 2015 heeft het Kantonsgericht Zug een 

tussenvonnis gewezen in de procedure tussen de Zwitserse curator en First Solar. Daarbij 

heeft de rechter geoordeeld dat Ecostream Switzerland aansprakelijk is “voor zover First 

Solar vergoeding vordert voor het verschil tussen de beloofde koopprijs en de elders 

verkregen lagere prijs (dekkingsaankoop) of het verschil tussen de beloofde prijs en de 

bespaarde kosten (productiekosten).”  De rechter heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag 

tot welk bedrag aan schadevergoeding dit in concreto leidt. De Zwitserse curator heeft hoger 

beroep ingesteld tegen dit vonnis. 
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5555....    BetronicBetronicBetronicBetronic    VastgoedVastgoedVastgoedVastgoed 

 

De liquidatie van Betronic Vastgoed is inmiddels vrijwel voltooid. In dat kader ontving 

Betronic Holding inmiddels een liquidatie-uitkering van € 162.000,= en Betronic Nederland 

c.s. van € 3.000,=. Er volgt nog een kleine slotuitdeling.        

    

6. 6. 6. 6.     Dutch Glycerine RefineryDutch Glycerine RefineryDutch Glycerine RefineryDutch Glycerine Refinery    

    

BioMCN is geherstructureerd. De methanolfabriek is in juni 2015 voor US$ 15 miljoen 

verkocht aan het Egyptische OCI. Met de opbrengst is een aanzienlijk deel van de 

financiering van BioMCN afgelost. De opbrengst was onvoldoende voor enige uitkering aan 

de aandeelhouders, waaronder (indirect) Ecoventures. De glycerinezuiveringsinstallatie is 

nog niet verkocht en is ondergebracht in een nieuw opgerichte vennootschap met de naam 

Dutch Glycerin Refinery BV (“DGR”). DGR is de (nieuwe) schuldenaar van Econcern ter zake 

van de in september 2012 aan BioMCN verstrekte lening van € 5 miljoen. De tweede 

hypothecaire inschrijving van Econcern tot zekerheid van de nakoming van deze schuld is in 

het kader van de verkoop van de methanolfabriek geconverteerd in een eerste hypothecaire 

inschrijving op de glycerinezuiveringsinstallatie. Econcern ontving over de periode van 

september 2012 – december 2015 in totaal € 928.000,= aan rente over deze lening. De 

lopende rente bedraagt 6% op jaarbasis (tegenover ca. 1% op jaarbasis op de 

faillissementsrekening). Zo bezien verdient de boedel momenteel op jaarbasis ca. 5%, ofwel 

€ 250.000,=, als gevolg van de verstrekking van deze lening. De verwachting is dat de 

lening in de loop van 2016 of 2017 integraal zal worden afgelost in het kader van een 

verkoop van de glycerinezuiveringsinstallatie. Thans staat reeds vast dat geen uitkering aan 

de aandeelhouders zal kunnen worden gedaan. 
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7777. . . .     Leningen managementLeningen managementLeningen managementLeningen management    

 

Er staat nog een lening open van in hoofdsom € 686.000,= aan de heer Van Wijk.  Deze 

lening houdt verband met de verwerving door een aan hem gelieerde stichting van 

certificaten van aandelen Econcern op 13 mei 2008. De lening is per 13 mei 2013 opeisbaar 

geworden. Ter zake van een soortgelijke lening kon in augustus 2012 op grond van een 

vonnis van de rechtbank Amsterdam een bedrag van € 717.000,= geïnd worden van 

Duradero BV, een vennootschap van de heer Berkhout, eveneens voormalig lid van de Raad 

van Bestuur van Econcern. In het najaar van 2013 werd met de heer Van der Leun tegen 

finale kwijting een afbetalingsregeling getroffen voor een bedrag van € 235.000,=. Dit 

bedrag is inmiddels geheel voldaan. Met de heer Van Wijk kon nog geen betalingsregeling 

bereikt worden. 

 

8888. . . .     Procedure WindspeedProcedure WindspeedProcedure WindspeedProcedure Windspeed    

    

Curatoren hebben in het faillissement van Evelop Capital hoofdelijke veroordeling gevorderd 

van de heren Phijffer, Lange en E-ventures B.V. (allen voormalige vennoten van de met 

ingang van 29 september 2006 ontbonden V.O.F. Wind Speed I) tot betaling van een 

bemiddelingsfee  van € 952.000 (inclusief BTW), te vermeerderen met de wettelijke 

handelsrente vanaf 11 november 2010. Deze bemiddelingsfee is verschuldigd op grond van 

een tussen V.O.F. Wind Speed I en Evelop Capital op 29 december 2005 gesloten 

‘bemiddelingsfee overeenkomst ter zake verwerving windturbineproject’. Deze 

overeenkomst regelt de beloning van Evelop Capital voor haar bemiddeling bij de verwerving 

door V.O.F. Windspeed I van een windturbine van Koegorspolder B.V.  

 

Bij vonnis van 19 maart 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland  de vordering van 

curatoren integraal toegewezen. Phijffer, Lange en E-Ventures B.V. hebben op grond van dit 

vonnis inmiddels een bedrag van € 1.245.350,59 betaald. Zij hebben tegen het vonnis hoger 
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beroep ingesteld, maar nog geen memorie van grieven ingediend. 

    

9.9.9.9.    Procedure NordexProcedure NordexProcedure NordexProcedure Nordex    

    

Econcern Power Assets Projects (“EPAP”) was eind 2007 voornemens om een viertal 

windparken in het noorden van Frankrijk te ontwikkelen. Daartoe sloot zij op 21 december 

2007 een viertal overeenkomsten (“de Overeenkomsten”) met Nordex France SAS (“Nordex”) 

voor de aankoop van in totaal 26 (nog te fabriceren) windturbines voor een prijs van € 67,5 

miljoen. EPAP verrichtte in de laatste week van december 2007 een viertal aanbetalingen aan 

Nordex van in totaal € 7.364.275,=. Nordex zou een aanvang nemen met de fabricage van 

de windturbines zodra de voor de realisatie van de projecten benodigde vergunningen 

zouden zijn afgegeven en de projecten gefinancierd zouden zijn, wat beide per ultimo 2007 

nog niet het geval was. In de zomer van 2008 moest EPAP constateren dat in ieder geval 

twee van de vier windparken niet op de geplande locaties gerealiseerd konden worden, 

onder meer omdat het er te weinig waaide. EPAP heeft toen getracht om andere locaties voor 

die twee windparken te vinden, hetgeen niet gelukt is. Ook de twee andere windparken zijn 

uiteindelijk nimmer gerealiseerd. De Overeenkomsten bepalen dat als door EPAP niet binnen 

een bepaalde termijn een aanvang wordt gemaakt met de realisatie van de windparken – en 

fabricage van de 26 windturbines dus niet meer aan de orde is - de aanbetalingen van  

€ 7.364.275,= ten titel van gefixeerde schadevergoeding aan Nordex toekomen. Vaststaat 

dat Nordex geen fabricagewerkzaamheden verricht heeft; zij was in afwachting van een “go” 

van EPAP en die kwam er niet. 

 

Op de Overeenkomsten is Frans recht van toepassing. Zij bevatten een ICC-arbitrage-

clausule. Curatoren hebben een ICC-arbitrage in Parijs gevoerd, tijdens welke partijen 

overeenstemming over een schikking hebben bereikt, inhoudende dat de boedel van EPAP 

van Nordex een bedrag tegen finale kwijting ontvangt van € 1.750.000,=, te vermeerderen 

met een vergoeding ter zake van een aan het ICC betaald voorschot van afgerond  

€ 45.000,=. Daarnaast ontving de boedel van EPAP rechtstreeks van het ICC nog terug een 
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bedrag van € 68.000,=. 

 

Wat resteert is een schade voor EPAP van in hoofdsom ruim € 5,6 miljoen, zijnde het verschil 

tussen het bedrag van de aanbetaling en het ontvangen schikkingsbedrag. Omdat curatoren 

van oordeel zijn dat de aanbetaling aan Nordex in de gegeven omstandigheden 

onverantwoord was en het bestuur daarvan een ernstig verwijt treft, zullen de bestuurders 

voor die schade worden aangesproken. 

 

10. Procedure Delta Lloyd10. Procedure Delta Lloyd10. Procedure Delta Lloyd10. Procedure Delta Lloyd    

    

Ter zake van het project Lobosillo te Murcia (Spanje) in opdracht van Iberglobasol – destijds 

betrof het de bouw van het grootste zonnepark van Europa – was door Ecostream 

International een CAR-verzekering bij Delta Lloyd afgesloten. Met de afwikkeling van het 

geschil met Iberglobasol (zie hiervoor sub 3) is de schade aan de zonnepanelen die de 

aanleiding vormde voor het geschil definitief komen vast te staan. Curatoren becijferen die 

schade op ruim € 18 miljoen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf juni 2009. Delta 

Lloyd heeft vóór het faillissement reeds een bedrag van € 2 miljoen als voorlopige uitkering 

onder de polis aan Ecostream International voldaan. Na het faillissement is Delta Lloyd zich 

op het standpunt gaan stellen dat slechts een schade van € 700.000,= onder de polis gedekt 

was en heeft zij een vordering tot terugbetaling van het meerdere (€ 1,3 miljoen) in de 

faillissementen van Ecostream International en – op grond van de afgegeven 403-verklaring 

– van Econcern ingediend. Daarover loopt een renvooiprocedure. Partijen hebben langdurig 

gepoogd een schikking te bereiken over dit geschil maar zijn daarin niet geslaagd. Op 16 

september 2015 hebben curatoren Ecostream International en Econcern geantwoord in de 

renvooiprocedure en hebben curatoren Ecostream International tevens een eis in reconventie 

ingediend waarin uitkering onder de polis van de hiervoor genoemde schade van in 

hoofdsom ruim € 18 miljoen, die naar het oordeel van curatoren wel degelijk onder de 

dekking van de polis valt, van Delta Lloyd gevorderd wordt. Delta Lloyd dient thans te 

repliceren in conventie en te antwoorden in reconventie. 
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11.11.11.11.    Onderzoek oorzaken faillissementOnderzoek oorzaken faillissementOnderzoek oorzaken faillissementOnderzoek oorzaken faillissement   

 

Curatoren zijn in hun elfde verslag uitvoerig ingegaan op de oorzaken van het faillissement.  

 

12.12.12.12.    Dagvaarding bestuurders en commissarissenDagvaarding bestuurders en commissarissenDagvaarding bestuurders en commissarissenDagvaarding bestuurders en commissarissen    

 

In april 2015 hebben curatoren een tweetal dagvaardingen uitgebracht. 

 

(i) Dagvaarding inzake onverantwoorde investeringen in Silpro 

 

De eerste dagvaarding ziet op de schade die Econcern (daaronder begrepen haar  

dochtervennootschap Ecoventures) heeft geleden in verband met naar het oordeel van  

curatoren onverantwoorde investeringen in het project Silpro. Silpro was een zeer ambitieus  

en risicovol project voor de bouw van een fabriek voor de productie van polysilicium (één  

van de grondstoffen benodigd voor de vervaardiging van zonnecellen) in Frankrijk. Het  

project is echter nooit van de grond gekomen. Op het moment dat Silicium de Provence  SAS  

(afgekort als: Silpro), de Franse vennootschap die voor het project was opgericht, failliet ging  

waren de bouwwerkzaamheden voor de fabriek nog niet eens gestart. Wel was er op dat  

moment al een bedrag van afgerond € 90 miljoen in het project geïnvesteerd, waarvan ruim  

€ 30 miljoen door Econcern. 

 

Het bedrag van ruim € 30 miljoen dat Econcern in het project heeft geïnvesteerd kan 

definitief als verloren worden beschouwd. Op het moment van de faillietverklaring van Silpro  

stonden tegenover die investering nauwelijks activa van enige waarde. De schade die  

Econcern in verband met haar investering in Silpro heeft geleden bedraagt derhalve ruim  

€ 30 miljoen. Naar de mening van curatoren waren in ieder geval de investeringen van  

Econcern ten behoeve van Silpro – in de vorm van leningen – die vanaf 23 juli 2007 zijn  

gedaan, onverantwoord. In totaal gaat het om een bedrag van € 27.154.240,=. Curatoren  
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houden het toenmalige bestuur – Van Wijk, Van der Leun en Berkhout - hiervoor  

aansprakelijk op de voet van artikel 2:9 BW, omdat zij naar het oordeel van curatoren  in  

verband met die investeringen in Silpro hun bestuurstaak onbehoorlijk hebben vervuld  

en hun ter zake daarvan een ernstig verwijt treft. De cumulatieve wettelijke rente over het  

bedrag van € 27.154.240,= bedraagt inmiddels afgerond € 6.660.000,= zodat de totale   

vordering van curatoren inmiddels ruim € 33.800.000,= beloopt. 

 

(ii) Dagvaarding inzake verkoop belangen door Hamm en Van der Vight 

 

Paul Hamm (“Hamm”) en Ronald van der Vight (“Van der Vight”) verkochten op 1 september 

2008 aan Ecoventures hun belang van 88,75% in het kapitaal van Allchemix Invest BV 

(“Allchemix”), een houdstermaatschappij die op haar beurt onder meer belangen in BMCH en 

Duracar hield. De koopsom bedroeg € 25 miljoen. Partijen waren overeengekomen dat de 

koopsom – kort gezegd – zou worden betaald doordat Hamm en Van der Vight certificaten 

van aandelen in het geplaatste kapitaal van Econcern zouden krijgen. De waarde van 

Econcern werd daarbij vastgesteld op € 1,25 miljard, zodat Hamm en Van der Vight (indirect) 

een belang van 2% in Econcern zouden verkrijgen. Econcern was de enige bestuurder van 

Ecoventures. Op enig moment bleek dat het vanwege de positie van de andere 

aandeelhouders niet mogelijk was deze certificaten te leveren. Om die reden zijn partijen na 

het sluiten van de koopovereenkomst (aanvullend) overeengekomen dat Hamm en Van der 

Vight geen certificaten van aandelen zouden krijgen, maar certificaten van zogenaamde 

phantom shares. Deze certificaten van phantom shares zijn op 31 december 2008 – niet lang 

voor het faillissement van Econcern – door middel van een notariële akte aan Hamm en Van 

der Vight geleverd. Als gevolg van deze transactie zijn Hamm en Van der Vight hun belang in 

Allchemix, dat in het kader van de transactie werd gewaardeerd op € 25 miljoen, 

kwijtgeraakt in ruil voor certificaten van phantom shares in Econcern die, gelet op het 

faillissement van Econcern dat korte tijd daarna werd uitgesproken, geheel waardeloos 

bleken te zijn. Hamm en Van der Vight houden de bestuurders en commissarissen van 

Econcern die op enig moment in de loop van 2008 in functie waren, aansprakelijk voor de 
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dientengevolge door hen geleden schade.  

 

De grondslag voor aansprakelijkheid betreft in de eerste plaats, voor zover het betreft de 

bestuurders en commissarissen die in de eerste helft van 2008 in functie waren, het 

opstellen en publiceren van misleidende jaarrekeningen van Econcern over 2006 en 2007.  

 

In de tweede plaats wordt de bestuurders en commissarissen die op 1 september 2008 in 

functie waren, onrechtmatig handelen verweten in verband met het (doen) aangaan van de 

koopovereenkomst, terwijl zij op dat moment wisten of behoorden te weten dat de 

certificaten in Econcern die Hamm en Van der Vight zouden ontvangen in ruil voor hun 

belang in Allchemix, bij lange na geen waarde van € 25 miljoen meer vertegenwoordigden. 

 

In de derde plaats wordt de bestuurders en commissarissen die in december 2008 in functie 

waren, onrechtmatig handelen verweten omdat zij hebben nagelaten in te grijpen c.q. Hamm 

en Van der Vight te waarschuwen toen hun in december 2008 – na de totstandkoming van 

de koopovereenkomst, maar vóór de datum van de uitvoering van de Overeenkomst door 

middel van levering van de aandelen Allchemix aan Ecoventures en verkrijging door Hamm 

en Van der Vight van phantom shares van certificaten Econcern – duidelijk werd dat (i) 

Econcern er in de jaarrekeningen 2006 en 2007 ontoelaatbare  verslaggevingsmethodieken 

op had nagehouden en  (ii) Econcern inmiddels in zeer ernstige financiële problemen 

verkeerde.  

 

Curatoren Econcern hebben in de loop van 2014 de vorderingen van Hamm en Van der Vight 

overgenomen, waartegenover Hamm en Van der Vight een relatief bescheiden percentage 

van de netto-opbrengst van deze vorderingen zullen ontvangen.  

 

Curatoren voeren overleg met de advocaten van de wederpartijen om te bezien of een 

minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. Curatoren verwachten dat in de eerste 

helft van dit jaar duidelijk zal worden of een schikking haalbaar is. 
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(iii) Nog aanhangig te maken procedures 

 

Curatoren houden bestuurders en commissarissen die in of kort voor 2007 in functie waren 

aansprakelijk – en zullen die bestuurders en commissarissen dagvaarden - voor de schade 

als gevolg van de naar het oordeel van curatoren onverantwoorde investeringen in de 

windprojecten Godewind (schade in hoofdsom: € 26 miljoen) en Terra Nova (schade in 

hoofdsom: € 4 miljoen) alsmede voor de schade die voortvloeit uit de naar het oordeel van 

curatoren onverantwoorde aanbetaling aan Nordex voor zover die niet is terugbetaald (zie 

voor de achtergrond par. 9 van dit verslag; schade in hoofdsom: € 5,6 miljoen). 

 

Voorts zullen curatoren de bestuurders en commissarissen van Econcern die vóór 1 juli 2008 

in functie getreden zijn, op termijn op de voet van art. 2:138 BW jo. art 2:149 BW 

dagvaarden voor het tekort in het faillissement, omdat naar het oordeel van curatoren in de 

periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement sprake is geweest van kennelijk 

onbehoorlijk bestuur c.q. kennelijk onbehoorlijk toezicht dat een belangrijke oorzaak is van 

het faillissement. De omvang van het tekort ligt naar verwachting tussen de € 200 miljoen en 

€ 700 miljoen. De precieze omvang zal met name afhangen van de afloop van de 

renvooiprocedure tegen First Solar, die een door curatoren betwiste vordering van € 415 

miljoen in de faillissementen van Econcern en Ecostream International heeft ingediend. Die 

renvooiprocedure is voorlopig geschorst in afwachting van de uitkomst van de procedure in 

Zwitserland tussen de curator van Ecostream Switzerland en First Solar over materieel 

dezelfde vordering (zie hiervoor sub 4). 

    

13.13.13.13.    Schikking PwCSchikking PwCSchikking PwCSchikking PwC    

 

Met PwC is gedurende de verslagperiode een schikking getroffen, uit hoofde waarvan PwC 

op 28 december jl. aan de boedel van Econcern een bedrag van € 25 miljoen betaald heeft. 

Deze ontvangst zal te zijner tijd over de verschillende boedels gealloceerd worden. 
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In het kader van de schikking zijn partijen overeengekomen dat het hoger beroep in de 

tuchtprocedure bij het CBB door zowel PwC als curatoren wordt ingetrokken en dat curatoren 

ook overigens afzien van verdere procedures tegen PwC. 

14141414....    Geschil belastingdienstGeschil belastingdienstGeschil belastingdienstGeschil belastingdienst    

    

Er bestaat een geschil met de belastingdienst over de vraag of Econcern loonbelasting 

verschuldigd is ter zake van de koop van certificaten van aandelen Econcern door 

(rechtspersonen gelieerd aan) de voormalige bestuurders Van Wijk en Van der Leun op 13 

mei 2008 (zie ook hiervoor sub 8; de daar genoemde leningen vloeien voort uit de 

verwerving van de betreffende certificaten) . De belastingdienst heeft zich op het standpunt 

gesteld dat de prijs waartegen deze certificaten verworven werden (ver) beneden de 

marktwaarde van dat moment lag en dat dus sprake is van verkapt loon, waarover Econcern 

als werkgever een bedrag aan loonbelasting van meer dan € 13 miljoen had moeten 

inhouden. Curatoren hebben dit betwist en zij hebben hun standpunt dat geen loonbelasting 

verschuldigd per brief gemotiveerd aan de belastingdienst overgebracht. Gedurende de 

verslagperiode is een minnelijke regeling getroffen uit hoofde waarvan de boedel een bedrag 

van € 1.348.462,= (afgerond 10% van het gevorderde bedrag) aan loonbelasting 

verschuldigd is. Dit bedrag zal op korte termijn worden voldaan. 

 

15151515....    RenvooiproceduresRenvooiproceduresRenvooiproceduresRenvooiprocedures    

    

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. Sindsdien zijn ruim 50 renvooiprocedures 

aanhangig gemaakt. Daarvan lopen er thans nog 10. Voor wat betreft de uitkomst van de 

afgeronde renvooiprocedures waarin op tegenspraak beslist is, zij verwezen naar het 

vijftiende openbare verslag. 
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16161616....    BoedelvorderingenBoedelvorderingenBoedelvorderingenBoedelvorderingen    

                                

In de faillissementen met voldoende actief zijn de erkende boedelvorderingen inmiddels 

nagenoeg voldaan.  

 

17171717....    Overzichten per boedelOverzichten per boedelOverzichten per boedelOverzichten per boedel    

    

De fiscale positie van de verschillende boedels is inmiddels nagenoeg afgewikkeld. Alleen 

inzake Windpark Q7 Holding BV bestaan nog discussiepunten met de belastingdienst.  

 

Econcern NV 

Boedelactief (incl. de vordering van 

€ 5 miljoen op BioMCN):                                    € 36.867.667,16    

Totaal boedelvorderingen:                                 € 126.391,=  

                                                                                                        (deels betwist)        

Vordering belastingdienst:                                                  p.m. 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                              uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent:                                 € 215.981.358,= 

Totaal erkend achtergesteld:                             € 69.865.000,= 

Totaal betwist:                                                  € 500.933.053,=    

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.                                      

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan de 

preferente crediteuren. Curatoren hebben van het uitkeerbare bedrag € 1.583,36 nog niet 

kunnen voldoen. Dit komt doordat crediteuren niet alle noodzakelijke informatie voor de 

betaling hebben aangeleverd.           

 

Ecofys International BV 

Boedelactief:                                                      € 43.152,63 

Totaal boedelvorderingen:                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                               uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent (24% uitgekeerd):            € 12.170.375,= 
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Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan de 

preferente crediteuren en 24% aan concurrente crediteuren. Curatoren hebben van het 

uitkeerbare bedrag € 1.160,94 nog niet kunnen voldoen. 

 

Ecostream International BV  

Boedelactief:                                                      € 52.901,11 

Totaal boedelvorderingen:                                 €        8.540,=                

Vordering belastingdienst:                                     voldaan  

UWV premievordering (hoog-preferent):          voldaan 

Totaal erkend laag-preferent (65% uitgekeerd):           €         304.706,= 

Totaal erkend concurrent:                                        €    19.809.071,= 

Totaal betwist:                                                        € 75.949.236,= 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 65% aan de laag-

preferente crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. 

 

Ecostream Netherlands BV 

Boedelactief:                                                           €            69.007,15 

Totaal boedelvorderingen:                                                                        voldaan  

Vordering belastingdienst:                                                 voldaan 

UWV premievordering (hoog-preferent):       €         7.583,= 

Totaal erkend laag-preferent:                                   €          89.776,=             

Totaal erkend concurrent:                                     €      6.090.411,=  

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Econcern Power Assets International BV 

Boedelactief:                                                                €     771.662,96 

Totaal boedelvorderingen:                                      €      4.075,=  

Vordering belastingdienst:                                                voldaan 

UWV premievordering (hoog-preferent):                    voldaan 

Totaal erkend laag-preferent:                                           uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent (25% uitgekeerd):                    €       37.208.797,= 

Totaal betwist:                                                       €     1.349.309,= 

403-verklaring Econcern NV:                                                                                  ja     

 

In dit faillissement heeft in 2014 een eerste tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% 

aan de preferente crediteuren en 25% aan concurrente crediteuren. Curatoren hebben van 

het uitkeerbare bedrag € 37.888,74 nog niet kunnen voldoen. Dit komt doordat crediteuren 
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niet alle noodzakelijke informatie voor de betaling hebben aangeleverd. Verder staat een 

bedrag van € 337.327,13 (25% van de hoofdsom) gereserveerd voor een betwiste vordering.  

 

In dit faillissement heeft in 2015 een tweede tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 6,3% 

aan concurrente crediteuren. Curatoren hebben van het uitkeerbare bedrag € 12.042,03 nog 

niet kunnen voldoen. Dit komt doordat crediteuren niet alle noodzakelijke informatie voor de 

betaling hebben aangeleverd. Verder staat een bedrag van € 85.006,44 (6,3% van de 

hoofdsom) gereserveerd voor een betwiste vordering.  

 

Evelop Netherlands BV 

Boedelactief:     €   300.109,45 

Totaal boedelvorderingen:                                    €                 ca.   28.000,=                   

Vordering belastingdienst:                                                voldaan 

UWV premievordering (hoog-preferent):     voldaan  

Totaal erkend laag-preferent :   uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent (0,75% uitgekeerd):               €     169.780.085,= 

Totaal betwist:                                                                         nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                            ja 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan de 

preferente crediteuren en 0,75% aan concurrente crediteuren. Curatoren hebben van het 

uitkeerbare bedrag € 1.304,73 nog niet kunnen voldoen. Dit komt doordat crediteuren niet 

alle noodzakelijke informatie voor de betaling hebben aangeleverd. 

 

Evelop Capital BV 

Boedelactief:                                                       €       1.848.198,84 

Totaal boedelvorderingen:                                                             nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):               nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil 

Totaal erkend concurrent:   €         9.861.292,= 

Totaal betwist:                                                                    nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 19% aan concurrente 

crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. Een crediteur heeft een 

voorwaardelijke vordering. Daarvoor is € 456.000,= (19% van de hoofdsom) gereserveerd.  

 

Evelop Real Estate & Energy Infra BV 

Boedelactief:                                                     €         50.960,89 

Totaal boedelvorderingen:                                                nihil 

Vordering belastingdienst:                                                       nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):                    nihil 
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Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil 

Totaal erkend concurrent:                                 €           2.536.411,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Windpark Q7 Holding BV 

Boedelactief:                                                     €        297.118,07 

Totaal boedelvorderingen:                                                                               nihil      

Vordering belastingdienst:                                €           p.m.  

UWV premievordering (hoog-preferent):                nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                             nihil 

Totaal erkend concurrent (0,75% uitgekeerd):          €    133.682.459,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                              nee 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 0,75% aan 

concurrente crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. Een crediteur heeft een 

voorwaardelijke vordering. Daarvoor is € 18.000,= (0,75% van de hoofdsom) gereserveerd.  

 

Econcern Power Assets Projects BV 

Boedelactief:                                                     €        2.144.117,98 

Totaal boedelvorderingen:                                                     nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):                    nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil 

Totaal erkend concurrent (14% voldaan):                   €      27.494.964,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

In dit faillissement heeft een eerste tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 14% aan 

concurrente crediteuren. In dit faillissement heeft de afgelopen verslagperiode een tweede 

tussentijdse uitdeling van 4,8% plaatsgevonden aan de concurrente crediteuren. De 

uitkeerbare bedragen zijn volledig voldaan.  

 

Biomassacentrale Beheer BV 

Boedelactief:                                                     €                 443,60   

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil 

Totaal erkend concurrent:                                 €     4.179.937,= 

Totaal betwist:                                                                  nihil  
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403-verklaring Econcern NV:                                                            ja 

 

Biomassacentrale De Scharlebelt BV 

Boedelactief:                                                     €          227.747,46 

Totaal boedelvorderingen:                                                                               nihil         

Vordering belastingdienst:                                        €   52,= 

UWV premievordering (hoog-preferent):                                  nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                           €                 97,= 

Totaal erkend concurrent:                                 €      2.638.952,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                           ja, maar ingetrokken per 28/08/08 

 

 

Clean Minerals BV 

Boedelactief:                                                     €            43.335,59 

Totaal boedelvorderingen:                                                           nihil  

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                           €                    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:                                                     €         138.243,45 

Totaal boedelvorderingen:                                                                          nihil   

Vordering belastingdienst:                                 €   1.900,= 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                           €          63.164,=         

Totaal erkend concurrent:                                 €       2.371.120,=     

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                              nee 

 

Jongert Energievoorziening Waterpark Wieringermeer BV 

Boedelactief:                                                     €          74.013,31 

Totaal boedelvorderingen:                                                                   nihil  

Vordering belastingdienst:                                                   nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil   

Totaal erkend concurrent:                                 €       2.657.157,=   

Totaal betwist:                                                                   nihil   
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403-verklaring Econcern NV:                                               nee 

 

Ecoventures BV 

Boedelactief:                                                     €          3.395.973,66 

Totaal boedelvorderingen:                                €                        738,=                 

Vordering belastingdienst:                               €                p.m. 

UWV premievordering (hoog-preferent):    voldaan 

Totaal erkend laag-preferent:                               uitgekeerd  

Totaal erkend concurrent:                                 €     273.286.314,=  

Totaal betwist:                                                          nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan laag-

preferente crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. 

 

Curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht om een tweede tussentijdse uitdeling 

van 1,2% aan de concurrente crediteuren te gelasten.  

 

Betronic Nederland BV, Betronic Hybrid Circuits BV en Betronic Products BV (geconsolideerd) 

Boedelactief:                                                     €                      198.226,47 

Totaal boedelvorderingen:                                €              3.509,= 

Vordering belastingdienst:                               €               voldaan 

UWV premievordering (hoog-preferent):  €         p.m. 

Totaal erkend laag-preferent:                           €          281.328,66 

Totaal erkend concurrent:                                 €        1.912.683,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Betronic Holding    

Boedelactief                  €              211.331,81 

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                                               nihil    

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                             nihil 

Totaal erkend concurrent:                                €        3.097.037,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht om een eerste tussentijdse uitdeling van 

12% aan de concurrente crediteuren te gelasten.  

 

 

 



 

 22

Solior BV 

Boedelactief:                                                     €          133.370,99 

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                           €           27.164,=  

Totaal erkend concurrent:                                 €        1.776.800,=     

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Wind Holding BV 

Boedelactief:                                                     €            67.076,51 

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                                              nihil 

Totaal erkend concurrent:                                 €      12.548.257,= 

Totaal betwist:                                                                       nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                                                           nee 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 22% aan concurrente 

crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. 

 

Darwind Holding BV  

Boedelactief:                                                     €        262.316,83 

Totaal boedelvorderingen:                                €            19.861,= 

Vordering belastingdienst:                                €   400,= 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                              uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent:                                 €       16.822.871,= 

Totaal erkend achtergesteld:                             €          500.000,= 

403-verklaring Econcern NV:                                               nee 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan de 

preferente crediteuren en 26% aan concurrente crediteuren. Curatoren hebben van het 

uitkeerbare bedrag € 37.841,70 nog niet kunnen voldoen. Dit komt doordat crediteuren niet 

alle noodzakelijke informatie voor de betaling hebben aangeleverd.  

 

Darwind Development & Demonstration BV  

Boedelactief:                                                     €      169.624,11 

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                        €   398,= 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 
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Totaal erkend laag-preferent:                                            nihil 

Totaal erkend concurrent (23% uitgekeerd)  €    15.195.598,=    

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                              nee 

 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 23% aan concurrente 

crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is volledig voldaan. 

 

Innogrow International BV  

Boedelactief:                                                    €            61.411,54 

Totaal boedelvorderingen:                               €            93.190,= 

Vordering belastingdienst:                               €              153.808,= 

UWV premievordering (hoog-preferent):  €          3.450,= 

Totaal erkend laag-preferent:                          €          68.931,= 

Totaal erkend concurrent:                                 €      11.403.033,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

 

Win Wind BV 

Boedelactief:                                                     €   676.525,02 

Totaal boedelvorderingen:                                                 nihil 

Vordering belastingdienst:                                                 nihil 

UWV premievordering (hoog-preferent):             nihil 

Totaal erkend laag-preferent:                              uitgekeerd 

Totaal erkend concurrent (0,50% uitgekeerd):          €   126.591.717,= 

Totaal betwist:                                                                   nihil 

403-verklaring Econcern NV:                                               ja 

In dit faillissement heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden van 100% aan de 

preferente crediteuren en 0,5% aan concurrente crediteuren. Het uitkeerbare bedrag is 

volledig voldaan. 

 

Curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht een tweede tussentijdse uitdeling van 

0,5% te gelasten.  

 

18181818....    Tussentijdse uitdelingen Tussentijdse uitdelingen Tussentijdse uitdelingen Tussentijdse uitdelingen     

    

Tot heden zijn door curatoren de volgende tussentijdse uitdelingen gedaan:  

- in het faillissement van EconcernEconcernEconcernEconcern zodanig dat de preferente crediteuren zijn voldaan.  
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- in het faillissement van Ecofys InternationalEcofys InternationalEcofys InternationalEcofys International zodanig dat de preferente crediteuren zijn 

voldaan en de concurrente crediteuren 24% hebben ontvangen.  

-  in het faillissement van Ecostream InternationalEcostream InternationalEcostream InternationalEcostream International zodanig dat de laag-preferente 

crediteuren 65% hebben ontvangen. 

- in het faillissement van Econcern Power Assets InternationalEconcern Power Assets InternationalEconcern Power Assets InternationalEconcern Power Assets International zodanig dat de preferente 

crediteuren zijn voldaan en de concurrente crediteuren 31,3% hebben ontvangen.  

- in het faillissement van EvelopEvelopEvelopEvelop    NetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlands zodanig dat de preferente crediteuren zijn 

voldaan en de concurrente crediteuren 0,75% hebben ontvangen.  

- in het faillissement van Evelop CapitalEvelop CapitalEvelop CapitalEvelop Capital zodanig dat de concurrente crediteuren 19% 

hebben ontvangen. 

-  in het faillissement van WindpaWindpaWindpaWindpark Q7 Holdingrk Q7 Holdingrk Q7 Holdingrk Q7 Holding zodanig dat de concurrente crediteuren 

0,75% hebben ontvangen.  

- in het faillissement van Econcern Power Assets ProjectsEconcern Power Assets ProjectsEconcern Power Assets ProjectsEconcern Power Assets Projects zodanig dat de concurrente 

crediteuren 18,8% hebben ontvangen. 

- in het faillissement van EcoventuresEcoventuresEcoventuresEcoventures zodanig dat de preferente crediteuren zijn voldaan. 

- in het faillissement van Darwind DeDarwind DeDarwind DeDarwind Development &velopment &velopment &velopment &    DemonstrationDemonstrationDemonstrationDemonstration zodanig dat de 

concurrente crediteuren 23% hebben ontvangen.  

-  in het faillissement van Darwind Darwind Darwind Darwind HoldingHoldingHoldingHolding zodanig dat de concurrente crediteuren 26% 

hebben ontvangen. 

- in het faillissement van Win WindWin WindWin WindWin Wind zodanig dat de preferente crediteuren zijn voldaan en 

de concurrente crediteuren 0,5% hebben ontvangen.  

 

Curatoren verwachten in de komende verslagperiode de volgende uitdelingen te kunnen 

doen: 

- een derde tussentijdse uitdeling van 3,2% aan de concurrente schuldeisers in het 

faillissement van Econcern Power Assets Projects;Econcern Power Assets Projects;Econcern Power Assets Projects;Econcern Power Assets Projects; 

- een eerste tussentijdse uitdeling van 2,0% aan de concurrente schuldeisers in het 

faillissement van Evelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy Infra;;;; 
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- een tweede tussentijdse uitdeling van 1,2% aan de concurrente schuldeisers in het 

faillissement van EcoventuresEcoventuresEcoventuresEcoventures 

- een tweede tussentijdse uitdeling van 0,5 % aan de concurrente schuldeisers in het 

faillissement van Win WindWin WindWin WindWin Wind 

- een eerste tussentijdse uitdeling van 100% aan de preferente schuldeisers en van 5,9% 

aan de concurrente schuldeisers in het faillissement van SoliorSoliorSoliorSolior; 

- een eerste tussentijdse uitdeling van 100% aan de preferente schuldeisers en van 3,5% 

aan de concurrente schuldeisers in het faillissement van Clean MineralsClean MineralsClean MineralsClean Minerals; 

- een eerste tussentijdse uitdeling van 2,0% aan de concurrente schuldeisers in het 

faillissement van Evelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy InfraEvelop Real Estate & Energy Infra;;;; 

 

Curatoren waren aanvankelijk voornemens de drie laatst genoemde faillissementen definitief 

af te wikkelen, maar omdat het van PwC ontvangen schikkingsbedrag nog gealloceerd moet 

worden over de verschillende boedels – en die allocatie op dit moment nog niet kan 

plaatsvinden – wordt ook in die faillissementen thans geopteerd voor een tussentijdse 

uitdeling. 

    

19191919. . . .     Verwachte werkzaamheden in de komende verslagperiodeVerwachte werkzaamheden in de komende verslagperiodeVerwachte werkzaamheden in de komende verslagperiodeVerwachte werkzaamheden in de komende verslagperiode    

    

Curatoren zullen in de komende verslagperiode (verder) onderzoeken in hoeverre 

schikkingen met bestuurders en commissarissen tot de mogelijkheden behoren.  

Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen de reeds aanhangig gemaakte procedures 

gecontinueerd worden en zullen nieuwe procedures aanhangig gemaakt worden. 

 

Daarnaast zal voortgegaan worden met het doen van (nadere) tussentijdse uitdelingen op de 

wijze als hiervoor sub 18. 
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20202020....    FinancFinancFinancFinanciële verslageniële verslageniële verslageniële verslagen    

 

Aan dit verslag zijn als bijlagen bijlagen bijlagen bijlagen gehecht de financiële verslagen naar de toestand per 15 

januari 2016 voor zover in het betreffende faillissement sprake is van enig actief.  

 

24.24.24.24.    Indiening volgend verslag Indiening volgend verslag Indiening volgend verslag Indiening volgend verslag     

 

 Curatoren zullen in mei 2016 hun zeventiende openbare verslag uitbrengen.  

 

 

W.J.M. van Andel     E.L. Zetteler 

 
 
 
 


