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FAI LLISS EM E NTSVE RS LAG
Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 1B mei 2016

Gegevens onderneming

Rijnmond Energie

C.V. ("Rijnmond Energie")

Madroel Energie B.V. ("Madroel Energie")
Faillissementsnummer
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Datum uitspraak

20 oktober 2015

Curatoren

mr. R.J.R.M. de Bok en mr. M. Windt
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mr. A. Lablans, mr. R. Kruisdijk en mr. V.M. de Winkel

Activiteiten onderneming

Productie en handel in elektriciteit

Omzetgegevens

201 5:

Personeel, gemiddeld aantal

0

Verslagperiode

20 februari 2016 tot en met 17 mei 2016

Bestede uren in verslagperiode

ca. 156

Bestede uren - totaal

ca. 1.200

exploitatie beëindigd
2014: EUR 30.675.738

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn
s ch u i ng ed r u kt w ee rg egeve n.
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Opmerkingen vooraf

0.1

De curatoren (de "curatoren") benadrukken dat de informatie, in het bijzonder
de financiële informatie, in dit verslag ondenrrrerp is van nader onderzoek. ln een
later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet
worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
Vanwege de financiële en bestuurlijke verbondenheid tussen Rijnmond Energie
en Madroel Energie wordt vooralsnog gezamenlijk verslag gelegd. Madroel
Energie ontplooide als de beherend vennoot van Rijnmond Energie geen andere
activiteiten dan het optreden als beherend vennoot en is q.q. hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van Rijnmond Energie. ln tweede instantie zal aan de
hand van de daarvoor geldende maatstaven moeten worden bezien of geconsolideerde afhandeling op zijn plaats is.

1.

lnventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Rijnmond Energie C.V. ("Rijnmond Energie") is op 3 december 2001 opgericht
en ingeschreven in het Handelsregister. Beherend vennoot is het tevens per 20

oktober 2015 in staat van faillissement verklaarde Madroel Energie B.V.
("Madroel Energie").

Madroel Energie is opgericht b¡j akte van 10 augustus 1998. Enig
aandeelhouder is lnterGen Netherlands B.V. ("lnterGen"), onderdeel van een
Amerikaans concern. Bestuurders van Madroel Energie zijn de heer D.M.
Somerset en de heer A. van der Niet.

Rijnmond Energie exploiteerde een 820 Mw-hoogrendementsenergiecentrale
aan de Vondelingenplaat te Rotterdam. Rijnmond Energie was een van de
grootste stroomproducenten van Nederland en richtte zich op het constant
leveren van een grote hoeveelheid stroom op het hoogspanningsnet (een
zogenaamde "baseload"). De centrale is in juni 2004 operationeel geworden.
Het betrof de eerste nieuwe centrale in Nederland sinds de liberalisering van de
Nederlandse elektriciteitsmarkt. De totale oprichtingskosten benaderden de EUR
600.000.000,-.
1.2
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en verlies
EUR -/- 26.995.160,EUR -/- 99.788.795,EUR -/- 47.018.965,-
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1.3

Balanstotaal
2015: EUR 1 34.496.228,201 4: EUR 200.9 19.325,2013: EUR 337.488.940,-

1.4.

Lopende procedures
Vooralsnog is niet gebleken van lopende procedures
2e

1.5
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verslag: Geen wijzigingen

Verzekeringen
De lopende verzekeringen worden voorlopig voortgezet.
2e verslag: Rijnmond Energie is verzekerd onder een groepspolis

van het lntergen-concern. De curatoren hebben bevestigd gekregen dat de voor Rijnmond
Energie lopende verzekeringen na datum faillissement zijn voortgezet. De onderneming wordt met ingang van 22 december 2015 voor rekening en risico van
de doorstarter voortgezet. De verzekeringspremies vanaf die datum komen voor
rekening van de doorstarter. ln overleg met de doorstarter worden de lopende
verzekeringen beëindigd of overgedragen.

3" verslag: Een aantal verzekeringen is in het belang van de doorstarter voortgezet op naam van failliet. Premies zijn of worden vanuit het door de financiers
ter beschikking gestelde budget of door de doorstarter voldaan. Met de levering
van de centrale op 22 april 2016 aan GSO zijn de afspraken aangaande de verzekeringen geëindigd.
1.6

Huur
Er is niet gebleken van huurovereenkomsten waarbij gefailleerden partij zijn

1.7

Achtergronden van het faillissement
Rijnmond Energie heeft ter financiering van onder andere de stichtingskosten
een projectfinanciering aangetrokken bij een zevental banken voor een bedrag
van circa EUR 461.000.000,-. Op die lening is tussen 2001 en 2012 rente
betaald en periodiek afgelost. De restant hoofdsom lijkt momenteel circa EUR
355.000.000,- te bedragen. Zekerheid voor de financiering vormt met name het
hypotheekrecht op de erfpacht en het opstal. De vordering wordt gehouden door
Credit Agricole ("C4") als Security Agent voor de Lenders. ln feite fungeert CA

als een trustkantoor. Zij handelt uitsluitend op instructie van de Lenders, voor
belangrijke beslissingen veelal met gekwalificeerde meerderheid of (bijna)
unanimiteit.
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Rijnmond Energie komt sinds medio 2012 haar verplichtingen aan haar
financiers niet meer volledig na. De meeste oorspronkelijke Lenders - op ING en
ABN AMRO na - hebben hun vorderingen intussen verkocht aan private equity
partijen, onder andere aanWayzata lnvestment Partners, dat inmiddels circa 55
o/o van
de uitstaande vorderingen zou houden. De rest van de vorderingen is in
handen van GSO Capital Holding B.V. (hierna "GSO", zijnde onderdeel van de
(grote) investeringsmaatschappij Blackstone), ABN AMRO en lNG. De nieuwe
Lenders hebben veelal een andere insteek dan de oude. Zij leggen zich toe op
dit soort situaties en beogen geld te verdienen met aan- of verkoop van de
schuld dan wel de uitwinning/herstructurering daarvan. Zij hebben en beogen
doorgaans geen relatie met de onderneming en handelen transactioneel. Het
bieden op het onderpand kan daarbij horen.
Met Eneco was sinds ingebruikname tot l januari 2015 een "Tolling Agreement"
van kracht, waarbij Eneco zich had verplicht tot levering van gas en langjarige
afname van elektriciteit. Eneco heeft in 2014 in het kader van de verlaging van
haar kosten en verduurzaming van haar inkoop geprobeerd bestaande
inkoopcontracten te wijzigen c.q. te annuleren. Na eerdere besprekingen over
het beëindigen van de Tolling Agreement met Rijnmond Energie zijn de
onderhandelingen met Eneco na de zomer van 2014 geÏntensiveerd en heeft
Eneco zich bereid verklaard aan Rijnmond Energie een lumpsum te vergoeden
om haar verplichtingen af te kopen. Rijnmond Energie heeft uiteindelijk, met de
instemming van de Lenders, een voorstel aanvaard waarbij Eneco een
vergoeding van ongeveer EUR 90.000.000,- heeft betaald. Daarnaast betaalt
Eneco in beperkte mate mee aan het'mothballen'van de centrale en nog een
bedrag van EUR 2.000.000 voor het'uitpakken' van de centrale.

Met deze afkoop is het einde van de actieve exploitatie van de onderneming
ingeluid. Rijnmond Energie had immers Eneco als (vrijwel) enige klant (als
bijproduct van de energieproductie werd nog stoom geleverd aan naburige
bedrijven als Shell en Argos) en de exploitatie van de centrale als 'single
purpose'. De onderneming had per datum faillissement dan ook nagenoeg geen
inkomsten, maar alleen kosten.

De Lenders hebben erin bewilligd dat Rijnmond Energie uit de ontvangen
afkoopsom haar kosten betaalde - waaronder begrepen de kosten voor het
(voorbereiden van) de mothbal/rng-status, totdat begin oktober 2015 de Lenders
weigerden in te stemmen met betaling van kosten voor service en onderhoud,
wat voor de directie de onmiddellijke aanleiding lijkt te zijn geweest voor het
doen van de eigen faillissementsaangifte.
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Rijnmond Energie is in haar soort niet alleen een grote en kapitaalintensieve
centrale, maar is tevens relatief nieuw, schoon en efficient, zodat uiteindelijk
voor mothballing en niet voor amoveren is gekozen. Het vijf jaar "mothballing"
tezamen met de overige kosten van het prudent stilleggen en weer opstarten
van de centrale kost mogelijk + EUR 46.000.000,-. Eventuele aanpassingen
gericht op flexibilisering van de productie zouden een extra investering van circa
EUR 15.000.000,- met zich kunnen brengen.

Volgens een door Tennet op 24 oktober 2014 gepubliceerd rapport heeft
Nederland de komende zeven jaar ruim voldoende productievermogen om te
kunnen voldoen aan de binnenlandse vraag naar elektriciteit
(htto://www.utilities.nl/qascentrales-blijven-onder-druk-staan.146660.lvnkx). Met
name gascentrales staan volgens Tennet onder druk en dat perspectief lijkt niet
aanstonds te wijzigen. Zelfs uitvoering van het voornemen uit het
Energieakkoord om vijf kolencentrales in Nederland te sluiten zou naar
verwachting onvoldoende verlichting brengen om Rijnmond Energie weer ten
volle in bedrijf te stellen, al was het maar omdat dit niet eerder dan 2017 zal
plaatsvinden.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Er zijn bij Rijnmond Energie geen werknemers in dienst. lnterGen

stelde
werknemers ter beschikking via twee groepsmaatschappijen, namelijk één voor
onderhoud en één voor management en boekhoudkundige ondersteuning.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3.

Datum ontslagaanzeggi ng
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Geen.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
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Beschrijving on roerende zaken
De onroerende zaken zijn het erfpachtrecht en opstalrecht staande en gelegen
aan de Petroleumweg 46 te (3169 KD) Rotterdam (Vondelingenplaat). De
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opstallen zijn de energiecentrale met bijgebouwen als hiervoor vermeld onder
1.7.

Verkoopproces

Nadat enkele malen de bevoegdheid tot opeising en executie voorwaardelijk
was opschort en na het 'mothballen' van de centrale, hebben de Lenders de
Security Agent opdracht gegeven de centrale openbaar te verkopen in stilgelegde maar geconserveerde vorm. Daarbij lijken zich meningsverschillen tussen de
Lenders te hebben afgetekend.

Voor de verkoop is een gespecialiseerde internationale bedrijfsmakelaar
ingeschakeld, Talbot Hughes McKillop ("THM"); www.thmpartners.com. Deze
partij heeft in overleg met lnterGen circa 150 potentieel geïnteresseerde partijen
geïdentificeerd en benaderd met een 'teaser' (een brochure met basale
verkoopinformatie) en een uitnodiging om na ondertekening van de
geheimhoudingsovereenkomst toe te treden tot het onderzoeks- en biedproces.
Dat proces is vormgegeven via een openbare executieverkoop, die was
aangekondigd voor 9 oktober 2015. Die veiling is geannuleerd.
Curatoren zijn onmiddellijk na de faillietverklaring met de Lenders in overleg
getreden over de wijze waarop het verkooptraject kan worden hervat. De
onderhandelingen met Lenders hebben ertoe geleid dat het verkooptraject zal
worden voortgezet als een onderhandse verkoop met toestemming van de
hypotheekhouder, waarbij THM als adviseur bij het verkoopproces betrokken zal
blijven.

Daarnaast zijn met de boedel afspraken gemaakt over de (kosten voor)
exploitatie en het onderhoud van de centrale hangende het verkoopproces, waar
mogelijk met inzet van de expertise van de partijen die reeds bij het opereren

van de centrale waren

betrokken, waaronder

de

onderhouds-

en

servicevennootschappen uit het nterGen-concern.
I

Met de Lenders zijn in het kader van dit onderhandse verkoopproces afspraken
gemaakt over onder meer de vergoeding van de werkzaamheden van de
curatoren, de boedelbijdrage bij onderhandse verkoop van de centrale, de
omgang met bodemzaken en de restschuld van de Lenders bij verkoop van de
centrale. Door de Lenders is verder aan de boedel een budget ter beschikking
gesteld voor betaling van kosten die nodig zijn voor de instandhouding van de
mothballing-status van de centrale.
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De verwachting van THM voor het verkoopproces is dat drie groepen potentiële
kopers zijn te onderscheiden, namelijk partijen die de centrale zullen willen

slopen, partijen die de centrale zullen afbreken en elders zullen opbouwen
('relocators') en partijen die de centrale ter plaatse zullen conserveren totdat de
ma rktstructuur zich gunstiger ontwi kkelt ('mothballers').

Ten behoeve van het onderhands verkoopproces is in overleg met THM een
'process letter' opgesteld die aan de kandidaat-kopers is/wordt verstrekt. ln de
'process letter' zijn de uitgangspunten en voorwaarden van het onderhandse
verkoopproces vastgelegd. Met meerdere kandidaat-kopers is inmiddels contact
geweest en diverse partijen hebben toegang gekregen tot een dataroom. Op
korte termijn staan met verschillende kandidaat-kopers bezichtigingen van de
locatie en de centrale gepland.
De deadline voor de biedingen is 1B december 17.00 uur

Over het verdere verloop van het onderhandse verkoopproces zal door de
curatoren in het volgende openbare verslag nader opgave worden gedaan.
verslag: Tussen curatoren en Lenders is een procedure met betrekking tot de
onderhandse verkoop van de centrale overeengekomen. Onderdeel van de gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in de process letter, is dat het beste bod dat
aan de daarin gestelde voorwaarden voldoet zou worden aangemerkt als het
winnende bod, tot aanvaarding waarvan de Lenders zich op voorhand onder
vrijgave van de zekerheden hebben verplicht. Bij aanmerking van een bieding
door curatoren als 'winnend bod' diende er dus niet opnieuw een verzoek tot het
verlenen van toestemming aan de Lenders te worden gedaan. Slechts voor het
geval het onderhandse verkoopproces niet tot enige kwalificerende bieding zou
leiden, is met de Lenders overeengekomen dat op korte termijn na het verstrijken van het onderhandse verkoopproces een veiling van de centrale zou plaatsvinden.
2e

Die omstandigheid deed zich echter niet voor: het onderhandse verkoopproces
heeft in totaal zes biedingen opgeleverd, waarvan er twee geheel overeenkomstig de voonruaarden van het verkoopproces waren, twee nog andere dan de in
de process letter toegestane voorbehouden kenden en twee een (hoogst) indicatief karakter hadden. Aan de twee kandidaat-kopers wier biedingen niet geheel
voldeden aan de gestelde vooruvaarden is nog een nadere termijn gegund. Dit
heeft echter niet alsnog geleid tot kwalificerende biedingen.
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Van de twee biedingen die in aanmerking kwamen, was de beste, zowel qua
prijs als qua voorwaarden, afkomstig van GSO, tevens een van de Lenders, zie
ook paragraaf 1.7. Het bod van GSO is door curatoren geaccepteerd en op verzoek van curatoren en na overleg terzake hebben de rechters-commissarissen
ex artikel 176 jo. 101 Faillissementswet toestemming voor de verkoop van de
centrale aan GSO verleend. Op 22 december 2015 is de koopovereenkomst getekend. ln de koopovereenkomst zijn ontbindende voorwaarden opgenomen. De
ontbindende voorwaarden hebben betrekking op het verkrijgen van toestemming
c.q. het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar in voornamelijk de publiekrechtelijke sfeer. Zo dient onder meer Havenbedrijf Rotterdam toestemming
te verlenen aan de overdracht van het recht van erfpacht en de opstallen aan
GSO en het Ministerie van Economische Zaken dient in te stemmen met de
overdracht. Van het Havenbedrijf is de voorlopige bevestiging ontvangen dat
met de overdracht zal worden ingestemd, zij het dat dit nog nader vastgelegd
moet worden. Van het Ministerie van Economische Zaken is nog geen reactie
ontvangen.

Met de verkoop van de centrale aan GSO is per datum ondertekening van de
koopovereenkomst het risico van en de kosten voor de centrale op GSO overgegaan. De curatoren hebben de (contracten ter zake de) exploitatie van de
centrale aan GSO overgedragen. Met de onderhandse verkoop is voorkomen
dat de centrale via een executieveiling zou worden verkocht. De boedel en de
Lenders zijn vanaf het moment van overdracht van de verschillende lopende
'mothballing'afspraken (energie, Tennet, verzekering etc.) niet meer belast met
de instandhouding van de mothballing-status. Voor zover curatoren bekend zal
GSO de mothballing-status van de centrale voortzetten. De curatoren verlenen
in het kader van de overdracht en het continueren van het mothballing-proces
voor zover dit redelijkeruuijs van curatoren verlangd kan worden ondersteuning
en medewerking aan GSO.
3e verslag: De in de koopovereenkomst opgenomen ontbindende voorwaarden
met betrekking tot het verkrijgen van toestemming c.q. een verklaring van geen
bezwaar van respectievelijk het Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van
Economische Zaken hebben zich niet voorgedaan. Het Havenbedrijf heeft ingestemd met de overdracht aan GSO. Daartoe rs fussen het Havenbedrijf , GSO en
de curatoren een aanvullende overeenkomst met betrekking tot de overdracht
van contracten aangaande de ertpacht gesloten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Het transport bij

de notaris heeft op 22 april 2016 plaatsgevonden.
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Werkzaamheden
De curatoren hebben gesproken en onderhandeld met de Lenders - al dan niet
bij monde van de advocaten van de Security Agent - over het verkoopproces en
de begeleiding van het mothballing-proces. De curatoren hebben van de
(voortgang van de) onderhandelingen op regelmatige basis verslag gedaan aan

de

Rechters-commissarissen en
voor zovet nodig
goedkeuring/machtiging/toestemming gevraagd voor het maken van de
verschillende afspraken. Er zijn afspraken gemaakt met diverse partijen met
betrekking tot het mothballing-proces.
2e verslag: Gedurende de eerste vier weken van deze verslagperiode hebben
curatoren zich in hoofdzaak beziggehouden met het verkooptraject, waarbij regelmatig overleg met verkoopadviseur THM, met de Security Agent en met een
reeks belangstellenden heeft plaatsgevonden. ln deze fase heeft een belangrijk
deel van de werkzaamheden voorts betrekking gehad op het treffen van (nadere) afsþraken met de Lenders over de kosten en risico's van de exploitatie,
waaronder het op een kostenefficiënte en adequate wijze in de mottenballen
houden van de centrale. Tevens is in overleg met de Lenders een concept
koopovereenkomst opgesteld. Voorts heeft regelmatig overleg plaatsgevonden

met het Havenbedrijf en hebben curatoren de langjarige overeenkomsten

in

kaart gebracht die voor kandidaat-kopers een waarde zouden kunnen vertegenwoordigen en deze in de verkoop betrokken, althans het verkoopproces zodanig
ingericht dat kandidaat-kopers werden uitgenodigd de rechten uit deze overeenkomsten in hun bieding te betrekken.
Medio december richtten de curatoren zich op het bereiken van overeenstemming met de koper, overleg met het Havenbedrijf en de rechterscommissarissen en uitwerking van de afspraken in een koopovereenkomst. ln de
laatste fase van de verslagperiode lag de nadruk voorts op het bewerkstelligen
van een overgang van de exploitatie naar GSO en de voorbereiding van de
overdracht.
De overdracht van de centrale aan de koper zal plaatsvinden ten overstaan van
een notaris van Allen&Overy te Amsterdam, welk kantoor optreedt voor de Security Agent, en reeds voorafgaand aan het faillissement door de Lenders was
aangezocht voor de executieveiling en uit dien hoofde met de centrale bekend
is. Curatoren zijn met Allen&Overy en GSO in overleg over de inhoud van de leveringsakte.

3" verslag: ln aanloop naar het transport bij de notaris op 22 april 2016 is intensief overleg geweesf fussen curatoren, (de adviseurs van) koper GSO, de Secuj
@

o
@
N
o
o

ó
F
N

o
o

1

Windt

Le

Grand Leeuwenburgh

ADVOCATEN

$

O" Bok Bo¡ers Gosseling

.r'.1,,''' :,:it-.1

rity Agent en de notaris over de leveringsakte, de escrow-agreement, nota van
afrekening en de uitsplitsing van de exploitatiekosfen fussen de curatoren als
verkoper en GSO als koper.
3.2

Verkoopopbrengst
Vooralsnog niet van toepassing
2e verslag: De bruto verkoopopbrengst bedraagt EUR 8.000.000,-. Tussen cura-

toren en GSO is in de gesloten koopovereenkomst afgesproken dat van de verkoopopbrengst een bedrag van EUR 1.200.000 betrekking heeft op roerende
zaken in de zin van artikel 3:254 BW. Zulks laat onverlet in hoeverre zaken als
bodemzaken dienen te worden beschouwd en preludeert niet op de uitkomst van
die discussie.
3e verslag: Na transport is een totaalbedrag van EUR 1.200.000 op de faillissementsrekening ontvangen. Een bedrag van EUR 200.000 heeft betrekking op de

overeengekomen boedelbijdrage voor de verkoop van de centrale. Een bedrag
van EUR 1.000.000 heeft betrekking op de waarde van in de verkoop betrokken
roerende zaken die als bodemzaken kunnen worden gekwalificeerd (zie ook punt
s.5).
3.3.

Hoogte hypotheek

Blijkens kadastrale uittreksels bedraagt de hypothecaire inschrijving per
faillissementsdatum EUR 586.000.000, te verhogen met een bedrag van EUR
293.000.000 in verband met rente, boetes, kosten etc.
Bedriifsmiddelen
3.4

Beschrijving bed rijfsmiddelen
Het voornaamste actief van Rijnmond Energie betreft de energiecentrale. Ten
behoeve van de exploitatie c.q. de conservering van de energiecentrale beschikt
Rijnmond Energie over een kantoorinventaris en overige bedrijfsmiddelen.

3.5

Bodemvoorrecht fiscus
ln verband met een omzetbelastingschuld heeft de fiscus beslag gelegd op
onder andere een deel van de installaties en overige roerende zaken.
2e verslag: Zie voor een nadere toelichting op het verkoopproces punt 3.2 van
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dit verslag. De met de Lenders overeengekomen boedelbijdrages (punt 4.5 van
dit verslag) hebben geen betrekking op het deel van de verkoopopbrengst waar
curatoren namens de fiscus uit hoofde van artikel 57 lid 3 Faillissementswet
aanspraak op maken, welk deel betrekking heeft op bodemzaken. De omvang
van dit bedrag zal afhankelijk zijn van het aan bodemzaken toe te rekenen deel
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van de verkoopopbrengst en de hoogte van de fiscale schuld. Tussen Lenders
en curatoren is overeengekomen dat in elk geval een minimumbedrag van EUR
1.000.000 als opbrengst bodemzaken kwalificeert. Hangende het onderzoek
naar de omvang van de fiscale schuld en omvang van de bodemzaken wordt tevens een bedrag van EUR 1.200.000 van de verkoopopbrengst gereserveerd.

is door de boedel ontvangen. Een bedrag van EUR 1.200.000 wordt in escrow bij de notaris gehouden tot
dat er fussen curatoren en Lenders overeenstemming is bereikt over de hoogte
van de verkoopopbrengst van de bodemzaken dan wel indien er met betrekking
tot dit punt een onherroepelijke rechterlijke beslissrng rs gegeven. ln dit verband
is fevens de definitieve vaststelling van de omvang van de fiscale schuld van be3e verslag: Het minimumbedrag van EUR 1.000.000

lang.

Werkzaamheden

De curatoren hebben overleg gepleegd met de kandidaat kopers, rechterscommissarissen, Allen&Overy als advocaat van de Security, de notaris, de Belastingdienst en (de adviseurs van) koper.
Voorraden / onderhanden werk
3.6

Er is sprake van een (beperkte) voorraad reserveonderdelen. Voor zover nodig
zal hier in een volgend verslag een nadere toelichting op worden gegeven.
voorraad reserveonderdelen maakt onderdeel uit de totale verkoop(opbrengst) van de centrale.
2e verslag: de aanwezige

Andere activa
3.7

Rijnmond Energie is onder meer betrokken bij verschillende service-,
onderhouds- en leveringscontracten die verbandhouden met de exploitatie van
de energiecentrale. Deze contracten kunnen bij verkoop van (onderdelen van)
de centrale mogelijk ook worden overgedragen, althans te gelde worden
gemaakt. De curatoren zullen hierover in een volgend verslag nader over
berichten.

de mogelijkheid van overname van bepaalde contracten met betrekking tot operationele- en managementdiensten, althans het
maken van nieuwe afspraken met derden. Ten aanzien van de overdracht van
een contract c.q. de rechten uit een contract met Siemens Nederland aan GSO
vindt op dit moment overleg tussen de betrokken partijen plaats. De overdracht
van (rechten uit) contracten met derden maakt onderdeel uit van de ver2e verslag: GSO beoordeelt
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koop(opbrengst) van de centrale aan GSO. Over de verdere afwikkeling hiervan
zal in een volgend verslag nader worden bericht.

3e verslag: Voor zover de curatoren bekend /s GSO in overleg met meerdere
partijen over het overnemen van contracten of het maken van nieuwe afspraken
aangaande onder meer de levering van energie, de elektriciteit- en gasaansluitingen en het afnemen van diensten in verband met de voortzetting van de mothbalting-status van de centrale. Jegens Siemens heeft GSO het standpunt ziin
ingenomen dat de rechten uit het contract fussen Rijnmond en Siemens ziin
overgenomen. Siemens heeff het contract met beëindigd. De curatoren staan
buiten de afwikkeling van de aanspraken jegens Slemens uit hoofde van het
contract.

4.

Bank / Zekerheden

4.1

Vordering van bank(en)
Voor een nadere beschrijving van de vordering van de betrokken banken en
investeerders wordt verwezen naar punt 1.7. De totale vordering van de Lenders
bedraagt per datum faillissement ongeveer EUR 355.000.000.
2e verslag: Vooralsnog geen wijzigingen

3" verslag: Na afwikkeling van de verkoop van de centrale en eventuele uitwinning van overige zekerheden worden de Lenders verzocht opgave te doen van
de restvordering.
4.2

Leasecontracten

vorkheftruck via ABN AMRO Lease N.V. geleased. Deze
overeenkomst is door ABN AMRO Lease N.V beëindigd. Het leaseobject is

Er werd een

inmiddels opgehaald.
4.3

Beschrijving zekerheden
Ten gunste van de Lenders zijn de volgende zekerheden gevestigd:
- Recht van eerste hypotheek op (1) het tijdelijk recht van erfpacht van het
perceel plaatselijk bekend als 3196 KD Rotterdam Vondelingenplaat,
Petroleumweg 46 en (2) hetopstalrechtals bedoeld in artikel 5:101 BW, met
als doel het verkrijgen van het eigendom van alle gebouwen (inclusief de
centrale), werken of groenvoorzieningen in, op of boven het perceel zoals
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onder (1) bedoeld;
Pandrecht op roerende zaken;
Pandrecht op vorderingen voortvloeiende uit of met betrekking tot het recht
van erfpacht of het opstalrecht;
Pandrecht op overige vorderingen
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Pandrechten op aandelen in Madroel B.V. (beherend vennoot Rijnmond
Energie C.V.)
De curatoren hebben de verschillende zekerheden nog in onderzoek.

2" verslag: De verschillende zekerheden worden beoordeeld. Ofschoon er nog
geen definitief standpunt ten aanzien van de gevestigde zekerheden kan worden
ingenomen en de curatoren zich over de geldigheid van de zekerheden nog niet
hebben uitgelaten, lijken naar voorlopig oordeel van de curatoren ten aanzien
van de vestiging daarvan geen bijzonderheden te kunnen worden gemeld. Wel
gaat de aandacht van curatoren in het bijzonder uit naar de beëindiging van de
overeenkomst met Eneco, de in verband daarmee aan Rijnmond betaalde vergoeding en de wijze waarop deze in het zekerhedenarrangement van de Lenders is betrokken, althans in verrekening is gebracht met hun vorderingen uit
hoofde van de Facility Agreement. Curatoren hebben Lenders op dit punt om
een eerste nadere toelichting verzocht - welke inmiddels ook is ontvangen - en
zullen dit onden¡¡erp in de komende verslagperiode nader onderzoeken.
3u verslag: Curatoren zijn voornemens nader onderzoek in te stellen naar het
door de Lenders genomen verhaal op de vergoeding in verband met de beëindiging van de Tolling Agreement met Eneco. Zij onderzoeken fevens het al dan
niet bestaan van een pandrecht op de teruggave WOZ.
4.4

Separatistenpositie
Zie punt 4.3.

4.5

Boedelbijdragen

De

curatoren

zijn met de Lenders de volgende boedelbijdrages

overeengekomen:
- Een vergoeding voor de werkzaamheden van de curatoren tot ultimo 2015,
vast te stellen door de rechtbank;
- Een percentage van de verkoopopbrengst bij onderhandse verkoop.
2e

-

verslag: De met de Lenders gemaakte afspraken houden in dat:
De werkzaamheden van de curatoren tot 1 januari 2016 door Lenders worden vergoed tot een maximum van EUR 400.000 (exclusief omzetbelasting);
Een boedelbijdrage van EUR 200.000 (exclusief omzetbelasting).

Tot heden is een bedrag van EUR 242.000 (inclusief omzetbelasting) ontvangen).
3e verslag: Een deel van het sa/aris over 2015 dient nog door Lenders te worden

vergoed aan de boedel. De boedelbijdrage van EUR 200.000 is ontvangen.
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Eigendomsvoorbehoud

Er is door een aantal schuldeisers een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan. Om deze aanspraken te kunnen beoordelen hebben curatoren
aanvullende informatie bij de schuldeisers opgevraagd.

zijn nog in afwachting op aanvullende informatie van één
schuldeiser om zijn beroep op eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen.

2e verslag: Curatoren

3e verslag: Curatoren zijn nog sfeeds in afwachting op aanvullende informatie
van één schuldeiser om zijn beroep op eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen.

4.7

Reclamerechten
Eén schuldeiser heeft de door hem geleverde duo-split-airconditioning opgeëist.

4.8

Retentierechten
Er is geen beroep op het retentierecht gedaan
Werkzaamheden

Overleg met de Security Agent en de Lenders. Afhandelen van de diverse
zekerheden.

5.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
5.1

Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van exploitatie van de centrale door de curatoren.

De

curatoren begeleiden en coördineren het mothballing-proces.
5.2

Financiële verslaggeving
Een voorlopig tussentijds financieel verslag zal bij het volgende verslag worden
bijgevoegd.
2e verslag: een voorlopig tussentijds financieel

3e

verslag is bijgevoegd

verslag:een fussentijds financieel verslag is bij dit openbaar verslag gevoegd

Werkzaamheden

De curatoren hebben overlegd en

onderhandeld met

verschillende contractspartijen van Rijnmond Energie.

{

@

o
6
N
n
6
æ

F
F
O
o
o

de

Lenders

en

Windt

Le

Grand Leeuwenburgh

ADVOCATEN

$

O" Bok Bo¡ers Gosseling

r'rr-jv'r-'r

Doorstart
5.3

Beschrijving
Vooralsnog niet van toepassing

5.4

Verantwoording
Niet van toepassing

5.5

Opbrengst
Vooralsnog niet van toepassing

5.6

Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing
Werkzaamheden

6.

Rechtmatigheid

6.1

Boekhoudplicht
De boekhouding is digitaal ingenomen. De curator zal onderzoek doen naar in
hoeverre aan de boekhoudplicht voldaan is.
2e verslag: Naar het voorlopig oordeel van curatoren lijkt er

te zijn voldaan aan

het voeren van een deugdelijke administratie.
6.2

Depot jaarrekeningen

ln onderzoek.
2" verslag: Uit het handelsregister volgt de navolgende informatie:
- Rijnmond Energie: geen deponeringen bekend;
- Madroel Energie: De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn op 21 oktober
2013 respectievelijk 6 februari 2015 gedeponeerd.
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6.3

Goedkeuringsverklaring accountant
De curatoren hebben dit thans in onderzoek.

6.4

Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing ten aanzien van Rijnmond Energie C.V. en niet van belang
vanwege de ouderdom van Madroel Energie.

6.5

Onbehoorlijk bestuur
De curatoren hebben dit in onderzoek
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verslag: ln onderzoek

ln onderzoek. De digitale administratie zal kort na verslagdatum (verder) toegankelijke worden gemaakt met het oog op het verrichten van onder3u verslag:

zoek.
6.6

Paulianeus handelen
De curatoren hebben dit in onderzoek.
2e

verslag: ln onderzoek.

3" verslag: Vooralsnog hebben curatoren geen aanleiding om te veronderstellen
dat er sprake ls geweesf van paulianeus handelen.
6.7

Garantstell ingsregeling curatoren

Vooralsnog niet van toepassing.
Werkzaamheden
Voortzetting onderzoek rechtmatigheidskwesties, zie ook punt 4.3

7.

Grediteuren

7.1

Boedelvorderingen
Zie 3.1 voor bepaalde kosten die zien op de periode vanaf datum faillissement.
2e verslag: Het salaris van de curatoren vormt een boedelvordering

7.2

Preferente vordering van de fiscus
De belastingdienst heeft een vordering inzake de omzetbelasting die voorlopig
wordt begroot op ongeveer EUR 2.200.000. Vorderingen zijn nog niet formeel
ingediend door de belastingdienst.
2e verslag: Door de curatoren is over het derde kwartaal van 2015 aangifte om-

zetbelasting gedaan. Als gevolg van de aangifte is de aanslag met ruim EUR
1.000.000 verminderd tot een bedrag van circa EUR 190.000. Over het vierde
kwartaal 2015 wordt nog aangifte gedaan. Van de omvang van de fiscale schuld
zal in een volgend verslag nader opgave worden gedaan.

3" verslag: De curatoren hebben de aangifte omzetbelasting over het vierde
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kwartaal 2015 en (de beoordeling van) de ingediende fiscale schulden in behandeling. Er kan nog geen opgave worden gedaan van de omvang van de fiscale
schulden. Er wordt naar gestreefd dit in de komende verslagperiode te hebben
afgerond.
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7.3

Preferente vordering van het UWV
Niet van toepassing.

7.4

Andere preferente crediteuren
Tot op heden hebben geen andere preferente schuldeisers een vordering
ingediend.

7.5

Aantal concurrente cred iteuren
13 concurrente schuldeisers hebben tot heden een vordering ingediend
2e verslag: 17 concurrente schuldeisers hebben

tot heden een vordering inge-

diend.

3" verslag: 1B concurrente schuldeisers hebben tot heden een vordering ingediend.
7.6

Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag dat door concurrente schuldeisers tot heden is ingediend
bedraagt EUR 21.859.887,-, inclusief een schadeclaim van GTS wegens contractsbeëindiging en exclusief het mogelijk niet (geheel) op het onderpand verhaalbare deel van de restantvordering van EUR 355.000.000,- ter zake de projectfinanciering.

2e verslag: Het totaalbedrag dat door concurrente schuldeisers thans is
ingediend bedraagt EUR 27.559.361,51, inclusief een schadeclaim van GTS
wegens contractsbeëindiging en exclusief het mogelijk niet (geheel) op het onderpand verhaalbare deel van de restantvordering van EUR 355.000.000,- ter
zake de projectfinanciering.

3e verslag: Het totaalbedrag dat door concurrente schu/deisers thans is
ingediend bedraagt EUR 27.561.552,46, inclusief een schadeclaim van GTS
wegens contractsbeëindiging en exclusief het niet (geheel) op het onderpand
verhaalbare deel van de restantvordering van EUR 355.000.000,- ter zake de
projectfinanciering. Van deze laatste vordering dient nog opgave worden gedaan
maar is onder meer afhankelijk van de afwikkeling van de verkoop van de centrale.
7.7

Veruvachte wijze van afwikkeling

Het ligt gezien de hoge schuld ter zake de projectfinanciering (meer dan EUR
355.000.000), de fiscale claim en de te verwachten opbrengsten van de activa
op dit moment niet voor de hand dat een uitkering aan concurrente schuldeisers
zal volgen.
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Werkzaamheden
2e verslag: Het voorbereiden en doen van aangiftes omzetbelasting. De verwerking en beoordeling van ingediende vorderingen. Voeren van overleg met
schuldeisers.

3" verslag: Het doen van aangiftes omzetbelasting. De verwerking en beoordeling van ingediende vorderingen. Voeren van overleg met schuldeisers.

8.

Procedures

8.1

Omschrijving
Niet van toepassing

8.2

Plan van aanpak
Niet van toepassing
Werkzaamheden

L

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement

De curatoren kunnen nog geen inschatting geven van de termijn van

de

afwikkeling van het faillissement.
9.2

Plan van aanpak
De verdere werkzaamheden van de curatoren hebben betrekking op het voorbereiden van de overdracht van de centrale, het maken van een afrekening met de
Lenders voor de kosten die gemaakt zijn tot aan de datum van verkoop en met
de koper over de periode nadien. Verder zal met betrekking tot gedeelde diensten en overeenkomsten een afrekening worden opgesteld met de naastgelegen
centrale Maasstroom, die wordt geëxploiteerd door een zustervennootschap van
Rijnmond. Voorts zal aandacht worden besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De curatoren richten zich in de komende periode dan ook met name op:
1) De afwikkeling van de verkoop en overdracht van de verkochte activa aan
GSO;
2) De beoordeling van de zekerheden en de positie van de Lenders inclusief de
beoordeling van de afwikkeling van het contract met Eneco;
3) Vaststelling fiscale positie;
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Onderzoek verhouding Rijnmond-Maasstroom ten opzichte van aanspraken
jegens Havenbedrijf;
Gebruikelijk onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

3u verslag: De curatoren richten zich in de komende periode met name op:

1)

Afrekening budget Lenders
2) De beoordeling van de zekerheden en de positie van de Lenders inclusief de
beoordeling van de afwikkeling van het contract met Eneco;
3) Vaststelling fiscale positie en afronding dlscussie verkoopopbrengst bodemzaken;
4) Onderzoek verhouding Rijnmond-Maasstroom ten opzichte van aanspraken
jegens Havenbedrijf.
9.3.

lndiening volgend verslag
Het vierde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend

Rotterdam, 1B mei 2016

mr. R.J.R.M. de Bok en mr. M. Windt,
curatoren
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