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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Fenor B.V. 14-01-2022 
 1

Fenor B.V.
Mercurius 6
8448 GX Heerenveen

14-01-2022 
 1

Fenor B.V. drijft een onderneming gericht op de in- en verkoop van energie. 14-01-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 16.219.029,00 € 114.549,00 € 5.320.788,00

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekening over
het boekjaar 2020.

14-01-2022 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 14-04-2022
Insolventienummer F.17/21/56
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000211210:F001
Datum uitspraak 16-12-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr H.C. Lunter
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

14 14-01-2022 
 1

€ 4.424.663,52 14-01-2022 
 1

€ 8.518.156,76 14-04-2022
 2

van 
16-12-2021

t/m 
12-1-2022

14-01-2022 
 1

van 
13-1-2022

t/m 
10-4-2022

14-04-2022
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 1.018 uur 0 min

2 1.582 uur 0 min

totaal 2.600 uur 0 min

1. Inventarisatie

Fenor B.V. is opgericht op 15 november 2011. Enig aandeelhouder en
bestuurder van Fenor B.V. is Magna Frisia Holding B.V. Daarnaast is de heer J.J.
W ielinga bestuurder van Fenor B.V. (hierna: "Fenor") en Magna Frisia Holding
B.V.

14-01-2022 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 14-01-2022 
 1

De curator heeft de lopende verzekeringen geïnventariseerd en waar mogelijk
beëindigd. In verband met de voortgezette energieleveranties en de
werkzaamheden van het personeel in het bedrijfspand van Fenor, zijn enkele
verzekeringen - met toestemming van de rechter-commissaris - voorlopig
aangehouden. Na afw ikkeling van alle werkzaamheden zal de curator ook die
verzekeringen beëindigen.

14-01-2022 
 1

Er is sprake van een huurovereenkomst voor het bedrijfspand van Fenor te
Heerenveen aan de Mercurius 6. De huurovereenkomst omvat mede (het
voornaamste deel van) de in het bedrijfspand aanwezige inventaris.
Verhuurder is Magna Frisia Holding B.V., tevens aandeelhouder en bestuurder
van Fenor.

14-01-2022 
 1

De curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - per 1 juni
2022 de huurovereenkomst van het bedrijfspand aan de Mercurius 6 te
Heerenveen ex art. 39 Fw opgezegd. De curator is nog in gesprek met de
verhuurder over de mogelijke overname van de in het bedrijfspand
aanwezige inventaris.

14-04-2022
 2

Volgens de bestuurder van Fenor is het faillissement veroorzaakt vanwege de
recent gestegen (inkoop)prijzen voor gas en elektriciteit met als gevolg dat de
inkoopkosten te hoog waren geworden om de lopende verplichtingen van
Fenor na te kunnen (blijven) komen. Uiteindelijk heeft de bestuurder
geconstateerd dat Fenor niet langer in staat was om aan haar
(financiele)verplichtingen te voldoen, zodat de bestuurder besloten heeft het
faillissement van Fenor aan te vragen.

De curator voert nader onderzoek uit naar de oorzaak van het faillissement.

14-01-2022 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
14

14-01-2022 
 1

Personeelsleden 
14

14-01-2022 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-12-2021 14

totaal 14

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 14-01-2022 
 1

3. Activa

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die eigendom zijn van
Fenor.

14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Fenor beschikte voor het verrichten van de bedrijfsactiviteiten over een
beperkte bedrijfsinventaris (kantoormeubilair, enige ICT-apparatuur en een
airconditioning-systeem). Het voornaamste deel daarvan werd door de
verhuurder ter beschikking gesteld en is geen eigendom van Fenor. De zaken
die wel in eigendom toebehoren aan Fenor zullen nog door de curator
geïnventariseerd en te gelde worden gemaakt.

14-01-2022 
 1

De curator is nog in gesprek met de verhuurder over de mogelijke overname
van de bedrijfsinventaris.

14-04-2022
 2

In onderzoek. 14-01-2022 
 1

Inventarisatie en verkoop bedrijfsinventaris. 14-01-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Te factureren leveringen

totaal € 0,00 € 0,00

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de energieleveranties
van Fenor aan de afnemers gedurende de zogeheten vensterperiode
voortgezet. De curator is bezig met het opstellen van de eindafrekeningen per
datum overdracht klantenportefeuille. Uit deze eindafrekeningen zal volgen of
de curator nog een bedrag te vorderen heeft van de afnemer, dan wel dat de
afnemer een vordering ter verificatie bij de curator kan indienen. Voor zover er
een vordering op de afnemer resteert zal de curator tot incassering hiervan
overgaan.

14-01-2022 
 1

Nagenoeg alle eindafrekeningen zijn in de afgelopen verslagperiode
verzonden. Hierdoor is er meer zicht ontstaan op de crediteuren- en
debiteurenpositie. Zie hiervoor vanaf de punten 8.1 ("crediteuren") en 4.1
("debiteuren") in dit verslag.

14-04-2022
 2

Opstellen en verzenden eindafrekeningen. 14-01-2022 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Klantenbestand € 4.318.296,40

Deelneming Energie Consulting Nederland B.V.

Groenestroomcertificaten € 7.770,00

totaal € 4.326.066,40 € 0,00

Per faillissementsdatum beschikte Fenor over een klantenbestand van circa
36.000 klanten (groot/kleinverbruikers).

Met de uitspraak van het faillissement van Fenor heeft de Autoriteit Consument
en Markt (hierna: "ACM") besloten om de leveringsvergunningen per uiterlijk 13
januari 2022 in te trekken. Hierdoor verliest Fenor haar bevoegdheid om haar
afnemers gas en elektriciteit te leveren.

Om de belangen van afnemers te borgen, stelt de ACM aansluitend aan het
faillissement de 'Procedure Leveringszekerheid' in werking. Conform deze
procedure zijn de grootverbruikers daags na het faillissement pro rato
verdeeld over de energieleveranciers in de markt. Het klantenbestand
grootverbruikers was daarmee niet vatbaar voor verkoop door de curator.

Voor de kleinverbruikers heeft de ACM een zogeheten vensterperiode bepaald
waarbinnen zij uiterlijk bij een andere energieleverancier moeten zijn
ondergebracht. Gedurende deze vensterperiode kan de klant zelf niet
overstappen naar een andere energieleverancier. Indien de curator binnen de
vensterperiode geen overdracht (verkoop) van het klantenbestand realiseert,
dan worden de kleinverbruikers eveneens pro rato over de energieleveranciers
in de markt verdeeld. In dat geval verliest de curator de mogelijkheid om het
klantenbestand te gelde te maken.

Per faillissementsdatum kocht Fenor de te leveren elektriciteit tegen de
dagprijs in bij TenneT TSO B.V. Het gas kocht Fenor in op basis van een
overeenkomst met GasTerra B.V. (hierna: "GasTerra") voor een toekomstige
periode tegen een vooraf overeengekomen prijs. Vanwege de significante
stijging van de energieprijzen beschikte Fenor uit hoofde van deze
overeenkomst aldus over een gunstige 'gaspositie'. De curator is daarom in
overleg getreden met GasTerra over een mogelijke contractsovername, zodat
de gunstige gaspositie kon worden aangewend om de klanten van Fenor (met
een vast gascontract) in geval van een overdracht van het klantenbestand een
gunstiger energietarief dan in de markt beschikbaar te (blijven) bieden.

Gedurende de vensterperiode hebben zich verschillende gegadigden met
interesse in de overname van het klantenbestand bij de curator gemeld. Aan
hen heeft de curator (na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst) een verkoopmemorandum verstrekt. Na
beoordeling en vergelijking van de verschillende biedingen die naar aanleiding
van het verkoopmemorandum zijn uitgebracht, is de curator in onderhandeling
getreden met NutsServices B.V. (h.o.d.n. Budget Energie). Deze
onderhandelingen hebben geleid tot een overeenkomst tussen de curator en
Budget Energie, waarbij het klantenbestand binnen de vensterperiode aan
Budget Energie is overgedragen. Ook is met medewerking van GasTerra een
contractsovername gerealiseerd. De curator heeft met Budget Energie
afspraken gemaakt over de positie van klanten van Fenor met een vast
gascontract. Aan hen heeft Budget Energie een voordeliger gastarief kunnen

14-01-2022 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

bieden dan op dat moment concurrerend in de markt beschikbaar was. Voorts
heeft Budget Energie zich bereid verklaard om (een deel van) het personeel
van Fenor een nieuw dienstverband aan te bieden.

Voor de overdracht van deze activa per 30 december 2021 zijn de curator en
Budget Energie een verkoopprijs van € 3.599.400 (excl. btw) overeengekomen.
Dit bedrag is onder meer gebaseerd op het aantal aansluitingen dat op dat
moment uit de administratie van Fenor bleek. Er is afgesproken dat een deel
van de koopsom gerestitueerd zal worden, indien achteraf wordt vastgesteld
dat er daadwerkelijk minder aansluitingen zijn overgedragen (dit op basis van
de data van Energie Data Services Nederland B.V. (hierna: "EDSN")). Voor het
aangaan van de activaovereenkomst heeft de curator de toestemming van de
rechter-commissaris verkregen.

Na ontvangst van de volledige koopsom zijn alle aansluitingen elektriciteit en
gas van Fenor per 30 december 2021 0.00 uur overgedragen aan Budget
Energie. Vanwege de overname van het klantenbestand door Budget Energie
heeft de ACM besloten om de leveringsvergunning van Fenor voor gas en
elektriciteit per 31 december 2021 definitief in te trekken, in plaats van de
eerder gemelde 13 januari 2022.

Daarnaast heeft de curator in de boedel een aantal groenestroomcertificaten
aangetroffen. Deze certificaten zijn vrij verhandelbaar (tot het moment van
expiratie) en vertegenwoordigen een positieve waarde. De curator heeft de
certificaten, na een biedingsprocedure te hebben doorlopen, tegen de
geldende marktprijs verkocht aan een broker in dergelijke certificaten tegen
betaling van een koopprijs ad € 7.770,-. De rechter-commissaris gaf hiervoor
zijn toestemming. Per abuis heeft de broker een bedrag ad € 7.700,- aan de
boedel voldaan. De curator heeft de broker inmiddels verzocht om het
openstaande bedrag ad € 70,- aan de boedel af te dragen.

Voorts heeft de curator geconstateerd dat Fenor een dochtervennootschap
heeft genaamd Energie Consulting Nederland B.V. In de komende
verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar deze deelneming en
bezien of de deelneming te gelde kan worden gemaakt.

In het eerste verslag is al aangegeven dat de curator en Budget Energie
voorafgaand aan de verkoop hadden afgesproken dat een deel van de
koopsom gerestitueerd zal worden, indien achteraf werd vastgesteld dat er
daadwerkelijk minder aansluitingen werden overgedragen. Dit zou worden
vastgesteld op basis van data aangeleverd door EDSN. Naar aanleiding
hiervan is de overeengekomen koopsom voor het klantenbestand met een
terug te betalen bedrag ad € 36.977,60 bijgesteld tot € 4.318.296,40.

Daarnaast heeft de curator in de afgelopen verslagperiode nog € 70,-
geïncasseerd voor de verkoop van de groene stroomcertificaten. Initieel was
een verkoopprijs van € 7.770,- overeengekomen, doch per abuis was er
slechts een bedrag ad € 7.700,- aan de boedel betaald.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
deelneming Energie Consulting Nederland B.V. De curator voert hierover nog
overleg met Magna Frisia Holding B.V. Dit is de medeaandeelhouder van deze
dochtervennootschap van Fenor.

14-04-2022
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verkoop en overdracht klantenbestand en overeenkomst GasTerra;
Verkoop en overdracht groenestroomcertificaten;
Inventarisatie deelneming Energie Consulting Nederland B.V.

14-01-2022 
 1

Inventarisatie en vervolgstappen bepalen deelneming Energie
Consulting Nederland B.V.

14-04-2022
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 3.876.648,67

totaal € 0,00 € 3.876.648,67 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Fenor beschikte voorafgaand aan het faillissement over een openstaande
debiteurenportefeuille, bestaande uit verschillende posten:

debiteuren met betalingsregelingen;
debiteuren zonder betalingsregelingen;
openstaande facturen na onterechte storno.

De curator is bezig met het inventariseren en vaststellen van de exacte
omvang van deze debiteurenportefeuille voorafgaand aan het faillissement. Via
een tweetal incassobureaus zijn er ook diverse dossiers in behandeling.

De curator laat de eindafrekeningen opstellen per datum overdracht
klantenportefeuille. De werkzaamheden hieromtrent zullen in de aankomende
verslagperiode worden voortgezet. Uit deze eindafrekeningen zal volgen of de
curator nog een bedrag te vorderen heeft van de afnemer, dan wel dat de
afnemer een vordering ter verificatie bij de curator kan indienen. Voor zover er
een vordering op de afnemer resteert zal de curator tot incassering hiervan
overgaan. De exacte omvang van de debiteurenportefeuille zal na het
versturen van de eindafrekeningen bekend worden.

Sinds het uitspreken van het faillissement is er een bedrag ad € 64.434,69 aan
debiteurenbetalingen op de boedelrekening ontvangen.

14-01-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator naar aanleiding van de
verzonden eindafrekeningen aan debiteuren een bedrag ad € 3.811.657,15
geïncasseerd. De verwachting is dat de boedel in de komende verslagperiode
aanvullende debiteurenbetalingen zal ontvangen.

De curator is de mogelijkheden aan het onderzoeken van een verkoop van
de nog resterende debiteurenportefeuille aan een derde. Ook voert de
curator overleg met de twee reeds voor faillissement ingeschakelde
incassobureaus over de daar lopende dossiers.

Daarnaast heeft GasTerra een creditbetaling aan de boedel verricht ter
hoogte van € 680.000,-. Het betrof hier een door de gefailleerde
vennootschap vooruit betaald bedrag voor energieleveranties van GasTerra
over de maand december 2021 ter hoogte van € 743.737,46. GasTerra heeft
een deel van deze creditnota opgeschort, in verband met een verwachte
reconciliatie. GasTerra stelt bij deze reconciliatie exact vast hoeveel energie
Fenor heeft afgenomen en wat de exacte hoogte van de aan Fenor
verschuldigde restitutie bedraagt. De curator heeft met GasTerra een
tijdspad afgesproken waarbinnen de reconciliatie zal plaatsvinden. Op
gezette tijden zal beoordeeld worden of een deel van de opgeschorte gelden
alsnog aan de boedel kan worden betaald.

14-04-2022
 2

Opstellen en verzenden eindafrekeningen afnemers;
Bepalen w ijze van incasso openstaande debiteurensaldi.

14-01-2022 
 1

Incasso openstaande debiteurensaldi;
Onderzoeken mogelijkheden verkoop restant debiteurenportefeuille;
Overleg incassobureaus lopende dossiers;
Monitoren reconciliatie GasTerra.

14-04-2022
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Fenor beschikte over een rekening-courantverhouding met de ABN AMRO Bank
N.V. Zij beschikte niet over een bancaire financiering. Inmiddels is duidelijk dat
de bank uit hoofde van de rekening-courantverhouding over een vordering op
Fenor beschikt.

Na het faillissement hebben verschillende klanten van Fenor gebruik gemaakt
van de bevoegdheid om via automatische incasso's verrichte betalingen te
storneren. Als gevolg van de storneringen zijn de verrichte betalingen
boekhoudkundig ongedaan gemaakt en resteert de facto een negatief saldo
uit hoofde van rekening-courant per datum faillissement. De curator is in
gesprek met de bank over de (administratieve) w ijze van afhandeling hiervan,
alsmede heeft zij afspraken gemaakt met de bank over de afdracht van de
betalingen die na het uitspreken van het faillissement op de bankrekening van
Fenor plaatsvinden.

14-01-2022 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een vervolg gegeven aan
het overleg met de bank. De bank draagt de betalingen die na het uitspreken
van het faillissement op de bankrekening van Fenor plaatsvinden aan de
boedel af.

14-04-2022
 2

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

14-01-2022 
 1

Inventarisatie vordering ABN AMRO;
Correspondentie ABN AMRO i.v.m. storneringen en afdracht van
betalingen.

14-01-2022 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Na de uitspraak van het faillissement heeft de ACM de leveringsvergunningen
van Fenor ingetrokken. Gedurende de vensterperiode heeft de curator de
energieleveranties aan de afnemers van Fenor voortgezet, totdat
respectievelijk de grootverbruikers pro rato over de energieleveranciers in de
markt zijn herverdeeld en de kleinverbruikers aan BudgetEnergie zijn
overgedragen. Thans zijn alle energieleveranties gestaakt en resteert enkel
nog de administratieve afw ikkeling met de klanten van Fenor. Dat betreft
onder andere het opmaken van de eindafrekening, facturering en de
afhandeling van disputen. Deze werkzaamheden worden onder aansturing van
de curator door het personeel van Fenor uitgevoerd.

De klantenservice van Fenor wordt bemand en de eindafrekeningen worden
opgesteld. De curator heeft toestemming gekregen van de rechter-commissaris
om de kosten die gemaakt moeten worden om de ICT-systemen, waaronder
het software pakket, en verzekeringen voor het personeel, na het uitspreken
van het faillissement in de lucht te houden ten laste van de boedel te brengen.

14-01-2022 
 1

Hoewel de energieleveranties van Fenor al in de eerste verslagperiode zijn
gestaakt, zijn desondanks enkele werkzaamheden van Fenor in de afgelopen
verslagperiode voortgezet. Het handelt hier met name om de administratieve
afw ikkeling van de geëindigde overeenkomsten met de voormalige klanten
van Fenor, in het bijzonder het opstellen, verzenden en incasseren van de
eindafrekeningen, de afhandeling van de bezwaren en het beantwoorden
van vragen daarover door de voormalige klanten. Deze werkzaamheden
worden door enkele personeelsleden onder aansturing van de curator
voortgezet.

14-04-2022
 2

Gedurende het faillissement is de financiële administratie van Fenor
bijgehouden. In de komende verslagperiode zal de curator eindafrekeningen
verzenden aan de klanten van Fenor. Daarna zal de (omvang van de)
debiteurenpositie van Fenor nader bepaald kunnen worden. Ook zal de hoogte
van eventuele (boedel-)schulden wegens de inkoop van de geleverde energie
dan kenbaar zijn.

14-01-2022 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verschillende malen om
toestemming van de rechter-commissaris verzocht (en gekregen) voor het
maken van kosten ten behoeve van de onder 6.1 omschreven
werkzaamheden. De kosten van deze werkzaamheden konden steeds uit het
boedelactief worden voldaan. Het maken van deze kosten is ook noodzakelijk
om tot incasso van de debiteurenportefeuille te komen.

De boedel heeft tot nu toe in totaal € 60.713,74 aan kosten voor voortzetting
gemaakt. De kosten kunnen worden toegerekend aan:

Aangaan drietal arbeidsovereenkomsten medewerkers Fenor voor
bepaalde tijd (na verstrijken opzegperiode art. 40 Fw)
Voldoen kosten t.b.v. behoud software, serverruimte, verzekeringen,
telefonie en salarissen maart 2022
Veiligstellen en doorzoekbaar maken digitale administratie Fenor

14-04-2022
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie onderdeel 6.1. 14-01-2022 
 1

Doorstarten onderneming

De ondernemingsactiviteiten van Fenor zijn thans gestaakt. Het personeel
verricht gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden, voornamelijk ten
behoeve van de eindafrekeningen en de behandeling van diverse vragen van
klanten van Fenor. Het klantenbestand van Fenor is overgedragen aan Budget
Energie. Inmiddels hebben de klanten van Fenor een nieuw energiecontract
van Budget Energie ontvangen. Het is nog niet bekend welke werknemers van
Fenor bij Budget Energie in dienst zijn getreden.

14-01-2022 
 1

Voor de overdracht van het klantenbestand heeft de boedel een bedrag ad €
3.599.400,- (excl. btw) ontvangen. In de komende verslagperiode zal er meer
duidelijkheid komen over de (financiële) afw ikkeling van de eindafrekeningen.

14-01-2022 
 1

€ 4.355.274,00

Toelichting 

Dit betreft de opbrengst inclusief 21% btw.

14-01-2022 
 1

€ 4.318.296,40

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heeft een correctie op de overeengekomen
koopsom plaatsgevonden, vanwege de vaststelling van het exacte aantal
overgedragen aansluitingen.

14-04-2022
 2

Toelichting 

Niet van toepassing. Er rust geen voorrecht van derden op de door de boedel
gerealiseerde opbrengsten.

14-01-2022 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Overleg met onder meer de ACM, GasTerra, de bestuurder en medewerkers
van Fenor, de bij genoemde werkzaamheden betrokken externe partijen en
gegadigden.

14-01-2022 
 1

Monitoren en aansturen werkzaamheden personeel t.b.v. voortzetten;
Bijhouden (financiële) administratie van de kosten t.b.v. voortzetten en
afw ikkeling.

14-04-2022
 2

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van Fenor (digitaal) veilig laten stellen. De
rechter-commissaris gaf zijn toestemming om de kosten hiervoor ten laste van
de boedel te brengen. In de komende verslagperiodes zal de curator de
beschikbare administratie aan een onderzoek onderwerpen.

14-01-2022 
 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris nog een
aanvullend deel van de administratie (digitaal) laten veiligstellen. Het
onderzoek naar de administratie wordt nog uitgevoerd.

14-04-2022
 2

Jaarrekening 2020: 29 juli 2021
Jaarrekening 2019: 26 maart 2020
Jaarrekening 2018: 26 maart 2020
Jaarrekening 2017: 26 februari 2019

14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. Er is sprake van een samenstellingsverklaring van de
accountant. De accountant heeft verklaard dat de (laatste) jaarrekening van
Fenor is samengesteld op basis van de van Fenor verkregen informatie en dat
de opdracht is uitgevoerd conform de geldende regelgeving.

14-01-2022 
 1

In onderzoek. 14-01-2022 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

14-01-2022 
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek

Toelichting 

In onderzoek.

14-01-2022 
 1

In onderzoek. 14-01-2022 
 1

Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 14-01-2022 
 1

Inventarisatie administratie, onderzoek administratie en uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoek.

14-04-2022
 2

8. Crediteuren

Toelichting 

De hoogte van de vordering van het UWV is nog niet bekend bij de curator.

14-01-2022 
 1

€ 132,00

Toelichting 

De hoogte van de vordering van het UWV is nog niet bekend bij de curator.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voor een bedrag ad €
3.471,36 aan superpreferente boedelcrediteuren betaald. Het betreft hier
crediteuren die na datum faillissement een betaling aan de boedel hebben
voldaan, die berust op een onmiskenbare vergissing (en daarmee kwalificeert
als een vordering als bedoeld in het arrest Ontvanger/Hamm q.q.).

In de komende verslagperiodes zal de curator steeds beoordelen of en in
hoeverre van dergelijke vorderingen sprake is en steeds nadat zulks is
vastgesteld over gaan tot onmiddellijke restitutie daarvan.

14-04-2022
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.689.110,00 14-01-2022 
 1

€ 5.518.759,00 14-04-2022
 2

Toelichting 

De hoogte van de vordering van het UWV is nog niet bekend bij de curator.

14-01-2022 
 1

33 14-01-2022 
 1

12786

Toelichting 

Nog niet alle concurrente crediteuren, die een vordering hebben ingediend,
hebben hiervan een bevestiging ontvangen. De werkzaamheden hieromtrent
worden nog uitgevoerd. Hiermee gaat, gezien de omvang van het aantal
vorderingen, enige tijd gemoeid.

14-04-2022
 2

€ 13.483,47 14-01-2022 
 1

€ 6.224.493,48 14-04-2022
 2

Nog niet bekend. 14-04-2022
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Nadat de eindafrekeningen opgesteld zijn zal duidelijk worden of de curator
nog een bedrag te vorderen heeft van de afnemer, dan wel dat de afnemer
een vordering ter verificatie bij de curator kan indienen. Hierna zal er meer
zicht komen op de crediteurenpositie van Fenor.

Op basis van de eindafrekeningen die reeds verzonden zijn aan de afnemers
zijn al een behoorlijk aantal vorderingen bij de curator ter verificatie ingediend.
De curator hoopt in de aankomende verslagperiode deze vorderingen verder
inzichtelijk te maken. Gezien de omvang van het klantenbestand van Fenor (en
de administratieve last die dit met zich mee brengt) is de verwachting dat de
klanten van Fenor in de loop van de komende weken hun eindafrekening
ontvangen en aansluitend - indien van toepassing - een vordering in kunnen
dienen.

In de afgelopen periode zijn de klanten zowel telefonisch als schriftelijk
geïnformeerd door de medewerkers van Fenor en/of het kantoor van de
curator. De curator heeft op de website van haar kantoor een aparte pagina
met veel gestelde vragen rondom dit faillissement ingericht. Deze pagina wordt
up-to-date gehouden om op deze w ijze de klanten (crediteuren) zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van hun positie.

14-01-2022 
 1

Naar aanleiding van de verzonden eindafrekeningen worden er nog altijd
vorderingen ter verificatie ingediend. De werkzaamheden met betrekking tot
het (voorlopig) bevestigen van deze vorderingen worden voortgezet.

14-04-2022
 2

9. Procedures

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1

Niet van toepassing. 14-01-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Inventarisatie crediteuren;
Correspondentie en telefonische afhandeling verzoeken crediteuren;
Inventarisatie debiteuren;
Opstellen en verzenden eindafrekeningen afnemers;
Bepalen w ijze van incasso openstaande debiteurensaldi;
Te gelde maken resterende activa;
(Financiële) afw ikkeling overdracht klantenbestand i.v.m. eventuele
restitutie;
(Financiële) afw ikkeling verkoop certificaten;
Inventarisatie deelneming Energie Consulting Nederland B.V.;
Inventarisatie vordering ABN AMRO;
Correspondentie ABN AMRO i.v.m. storneringen en afdracht van
betalingen;
Onderzoek administratie;
Onderzoek oorzaak faillissement.

14-01-2022 
 1

Inventarisatie crediteuren;
Correspondentie en telefonische afhandeling verzoeken crediteuren;
Incasso openstaande debiteurensaldi;
Overleg incassobureaus lopende dossiers;
Onderzoeken mogelijkheden verkoop restant debiteurenportefeuille;
Monitoren reconciliatie GasTerra;
Inventarisatie en vervolgstappen bepalen deelneming Energie
Consulting Nederland B.V.;
Overleg verhuurder overname bedrijfsinventaris;
Inventarisatie vordering ABN AMRO;
Correspondentie ABN AMRO i.v.m. storneringen en afdracht van
betalingen;
Monitoren en aansturen werkzaamheden personeel t.b.v. voortzetten;
Bijhouden (financiële) administratie van de kosten t.b.v. voortzetten en
afw ikkeling;
Inventarisatie administratie, onderzoek administratie en uitvoeren
rechtmatigheidsonderzoek;
Onderzoek oorzaak faillissement.

14-04-2022
 2

Nog niet bekend. 14-01-2022 
 1

14-7-2022 14-04-2022
 2



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Zie 10.1. 14-01-2022 
 1

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	3.3 Bedrijfsmiddelen
	Toelichting bedrijfsmiddelen
	3.4 Bodemvoorrecht fiscus
	3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
	3.6 Voorraden / onderhanden werk
	Toelichting voorraden / onderhanden werk
	3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
	3.8 Andere activa
	Toelichting andere activa
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	5.2 Leasecontracten
	5.3 Beschrijving zekerheden
	5.4 Separatistenpositie
	5.5 Eigendomsvoorbehoud
	5.6 Retentierechten
	5.7 Reclamerechten
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	6.1 Exploitatie / zekerheden
	6.2 Financiële verslaglegging
	6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
	6.4 Beschrijving
	6.5 Verantwoording
	6.6 Opbrengst
	6.7 Boedelbijdrage
	6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

	7. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	7.2 Depot jaarrekeningen
	7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
	7.4 Stortingsverplichting aandelen
	7.5 Onbehoorlijk bestuur
	7.6 Paulianeus handelen
	7.7 Toelichting rechtmatigheid
	7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

	8. Crediteuren
	8.1 Boedelvorderingen
	8.2 Pref. vord. van de fiscus
	8.3 Pref. vord. UWV
	8.4 Andere pref. crediteuren
	8.5 Aantal concurrente crediteuren
	8.6 Bedrag concurrente crediteuren
	8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


