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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Bio Energie Friesland B.V. 05-06-2020 
 1

kantoorhoudende te 8407 EG Terw ispel aan het adres De Streek 45a 05-06-2020 
 1

Het exploiteren van een enkele bio massa verwarmingsinstallatie (Bio kachel) 
en leveren van bio-energie. Meer specifiek gaat het om een kachel die pallets 
gedroogd gras verstookte.

05-06-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 14.000,00 € 3.077,00 € 58.897,00

De gegevens zijn ontleend aan de jaarcijfers 2018 05-06-2020 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 15-12-2020
Insolventienummer F.17/20/4
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000128450:F001
Datum uitspraak 28-01-2020

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=3c8d3145-c241-ea11-80ed-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=6834d59e-ffce-e411-9ff5-005056ac6930


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

0 05-06-2020 
 1

€ 111,45 05-06-2020 
 1

van 
28-1-2020

t/m 
5-6-2020

05-06-2020 
 1

van 
6-6-2020

t/m 
15-12-2020

15-12-2020
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 6 uur 54 min

2 2 uur 45 min

totaal 9 uur 39 min

1. Inventarisatie

Jonker Terw ispel B.V en Dam Terw ispel B.V vormen het bestuur van de 
vennootschap. Het betreft daarbij de personal holding van respectievelijk 
Sijtze Jonker en Gauke Dam.

05-06-2020 
 1

Geen, voor zover bekend. 05-06-2020 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Geen, voor zover bekend. 05-06-2020 
 1

n.v.t. 05-06-2020 
 1

De heren Dam en Jonker waren enthousiast begonnen met het opzetten van 
de vennootschap. Het idee was een Bio-kachel te kopen en daarmee gedroogd 
afvalgras in de vorm van gedroogde korrels te verbranden. Voor de 
ontw ikkeling van de kachel is een subsidie verkregen en de financiering is 
geregeld. Een kachel is gekocht bij W iebe Detmar, die later ook in het project is 
gestapt en net als Dam en Jonker aandeelhouder van 1/3 deel van de 
aandelen is geworden.
De installatie heeft van meet af aan problemen gekend met de verbranding 
van afvalgras. Grasverbranding levert veel restafval op. Niettemin kon de 
vennootschap het hoofd net boven water houden. De kachel behoefde verdere 
ontw ikkeling en Wiebe Detmar was daarin gespecialiseerd.
Aanvankelijk is de installatie geplaatst bij het zwembad en de sporthal te 
Gorredijk. Daar is de installatie enkele jaren in gebruik geweest. De 
leveringsovereenkomst liep af waarna er onderhandeld is met de 
gemeente(eigenaar van het zwembad en de sporthal). Tot een nieuwe 
overeenkomst is het niet gekomen waarna de installatie noodgedwongen 
buiten bedrijf is gesteld. Er is gestookt tot eind 2016 begin 2017.
De installatie heeft daarna niet meer gedraaid. Er is veel overleg geweest 
tussen de aandeelhouders maar uiteindelijk is de installatie ontmanteld en bij 
Jonker Terw ispel gestald (silo, kachel en vijzel). Na een jaar zijn de onderdelen 
verplaatst naar Detmar voor een beter behoud van de installatie. De installatie 
genereert geen omzet meer de kosten lopen wel door. De vennootschap bleek 
niet langer in staat de aflossingen en rente van de financiering te kunnen 
betalen. De financier heeft het faillissement aangevraagd.

05-06-2020 
 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

Toelichting 
Er was geen personeel aan de vennootschap verbonden. De bestuurders 
stuurden de vennootschap.

05-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

5-11-2019

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

verwarmingsinstallatie met silo, kachel en vijzel

totaal € 0,00 € 0,00

De activa van de vennootschap zijn beperkt tot de buiten gebruik gestelde 
verwarmingsinstallatie met silo,kachel en vijzel. De waarde daarvan zou de 
oud ijzer prijs zijn. De installatie is verpand aan de financier Stichting 
Groenfonds te Den Haag.

05-06-2020 
 1



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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t. 05-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Geen.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



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

5. Bank/Zekerheden

€ 28.028,56

Toelichting vordering van bank(en) 
De Stichting Groenfonds te Den Haag heeft de bio installatie gefinancierd voor 
€ 75.000,-. In de loop der jaren is er op deze lening afgelost. Het restantsaldo 
van de lening is per datum faillissement € 28.028,56

05-06-2020 
 1

In het kader van de financiering is een pandrecht op de installatie gevestigd. 05-06-2020 
 1

Pandhouder heeft een separistenpositie met betrekking tot de installatie. 05-06-2020 
 1

n.v.t. 05-06-2020 
 1

n.v.t. 05-06-2020 
 1

n.v.t. 05-06-2020 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 05-06-2020 
 1

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 05-06-2020 
 1

De jaarrekeningen zijn tijdig voldaan. 05-06-2020 
 1

n.v.t. 05-06-2020 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek. 05-06-2020 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

05-06-2020 
 1

In onderzoek 05-06-2020 
 1

Ja

Toelichting 
Onderzoek van de curator w ijst uit dat mogelijk sprake is van selectieve 
betaling door een van de bestuurders.

15-12-2020
 2

De betalingen van de afgelopen jaren zijn afgezet tegen het unanieme 
bestuursbesluit van 17 oktober 2017 toen is besloten de activiteiten van de 
vennootschap te staken en tot liquidatie van de vennootschap over te gaan.

15-12-2020
 2

8. Crediteuren

€ 100,00

Toelichting 
De nota van de curatorenverzekering is ingediend.

05-06-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Geen.

05-06-2020 
 1

€ 2.757,00

Toelichting 
Door de ficus is een aanslag vennootschapsbelasting ingediend.

15-12-2020
 2



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

€ 0,00

Toelichting 
Geen

05-06-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Geen.

05-06-2020 
 1

1

Toelichting 
Enkel de vordering van de financier is ingediend

05-06-2020 
 1

€ 28.306,14 05-06-2020 
 1

€ 28.306,14

Toelichting 
Ongewijzigd.

15-12-2020
 2

Opheffing ex art 16 FW. 05-06-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

n.v.t. 05-06-2020 
 1

10. Overig

De komende verslagperiode zal in het teken staan van de verkoop van de 
installatie ( in overleg met de pandhouder) en de verdere inventarisatie.

05-06-2020 
 1

De verkoop van installatie is nog actueel. Daarnaast zal vermoedelijk 
duidelijkheid worden verkregen inzake de mogelijke selectieve betaling.

15-12-2020
 2

De verwachting is dat de afw ikkeling van dit faillissement niet al te lang hoeft 
te duren. 

05-06-2020 
 1

15-3-2021 15-12-2020
 2

Bijlagen
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