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Welkom Energie BV, statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te 
Almere aan de P.J. Oudweg 4 (1314 CH), ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 73147818.
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Het leveren van energie aan consumenten/kleinverbruikers 18-11-2021
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 1.570.000,00 € -1.037.000,00 € 2.729.574,00

2020 € 10.187.000,00 € -3.805.000,00 € 5.813.475,00
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Voorgenoemde getallen zijn ontleend aan de ter beschikking gestelde 
jaarrekeningen van Welkom Energie BV. De curator zal de financiële 
gegevens van Welkom Energie BV nog nader analyseren.
De jaarrekening 2018/2019 is als 1 geheel gepubliceerd.

18-11-2021
 1

10 18-11-2021
 1

€ 1.951.388,19 18-11-2021
 1

van 
29-10-2021

t/m 
17-11-2021

18-11-2021
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 140 uur 36 min

totaal 140 uur 36 min

Op 29 oktober 2021 werd het faillissement uitgesproken van Welkom Energie 
BV. Het faillissement werd uitgesproken op eigen verzoek. Welkom Energie 
werd opgericht op 20 november 2018. Statutair bestuurder is de heer J. 
Bakker. Welkom Energie was een vergunninghoudende energieleverancier 
voor gas en stroom aan kleinverbruikers (consumenten). Welkom Energie had 
meer dan 90.000 klanten. De bestuurder van Welkom Energie heeft 
aangegeven dat de onderneming in financiële problemen is geraakt, althans 
te hebben voorzien dat men in de toekomst niet zou kunnen blijven 
voortgaan met het betalen van haar verplichtingen. Dat was ook de reden 
waarom Welkom Energie het eigen faillissement heeft aangevraagd. Tevens 
is door Welkom Energie aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
verzocht om de leveringsvergunningen in te trekken. Op 26 oktober 2021 
heeft de ACM daarop overeenkomstig beslist. 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de (overige) onderwerpen bij 
onderdeel 1 van dit verslag.

18-11-2021
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welkom Energie 
B.V. werd opgericht op 20 november 2018. Statutair bestuurder is de heer J. 
Bakker. Er waren een zestal aandeelhouders. Binnen de organisatie waren 
zo’n 9 personen werkzaam. Een groot deel van de backoffice 
werkzaamheden werd extern uitbesteed (zie ook onderdeel 3.8 van dit 
verslag).  

18-11-2021
 1

Op basis van de thans aangereikte bescheiden, is er nog geen zicht op 
lopende incassoprocedures (zie onderdeel 4.1).

18-11-2021
 1

De curator heeft een overzicht van de lopende verzekeringen gevraagd. Voor 
zover die er zijn zullen deze voor zover noodzakelijk worden afgewikkeld.

18-11-2021
 1

Welkom Energie huurde een kantoorruimte in het WTC te Almere aan de P.J. 
Oudweg 4. De curator heeft de huurovereenkomst inmiddels opgezegd met in 
achtneming van 3 maanden opzegtermijn. De curator zal nog overleg zoeken 
met de verhuurder over een mogelijk eerder kunnen eindigen van de  
huurovereenkomst en de eerdere oplevering van het gehuurde. De 
verhuurder diende inmiddels haar vordering in. 

18-11-2021
 1

Volgens het bestuur van Welkom Energie ligt de oorzaak van de financiële 
moeilijkheden waarin Welkom Energie terecht is gekomen kort gezegd in de 
in 2021 sterk gestegen energieprijzen. De tarieven voor de verkoop van 
energie aan de kleinverbruikers werden voor bepaalde langere perioden 
vastgelegd in de leveringsovereenkomst met de kleinverbruikers, waardoor 
de stijging van de energieprijzen (inkoop Welkom Energie) niet één op één 
konden worden doorbelast (verkoop) aan de kleinverbruikers. Welkom 
Energie incasseerde maandelijks bij haar klanten een bedrag aan voorschot 
op het jaarverbruik. Het daadwerkelijke energie verbruik van een 
kleinverbruiker ligt in de w inter veel hoger dan in de zomer. In de zomer 
wordt er doorgaans minder verbruikt van het voorschotbedrag en in de 
w inters ligt dat andersom. De liquiditeitsuitdaging van een energiebedrijf ligt 
daardoor in de w interperiode.  Omdat Welkom Energie in haar relatief korte 
bestaan nog te weinig kapitaalbuffers had opgebouwd voorzag zij dat zij 
vanaf november 2021 mogelijk niet meer aan de genoemde 
omstandigheden/ontw ikkelingen het hoofd zou kunnen bieden. Uiteindelijk 
werd door de vennootschap het eigen faillissement aangevraagd. De curator 
zal nog nader onderzoek doen naar de oorza(a)k(en) van het faillissement. 

18-11-2021
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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

2. Personeel

Personeelsleden 
10

Toelichting 
Toelichting de curator heeft (voor zover bestaand en noodzakelijk) tien 
arbeidsovereenkomsten met binnen Welkom Energie werkzame personen 
opgezegd

18-11-2021
 1

Personeelsleden 
10

18-11-2021
 1

Datum Aantal Toelichting

1-11-2021 10

totaal 10

De curator heeft de werknemers van Welkom Energie ontslagen bij brief van 
1 november 2021. In samenspraak met het UWV heeft de curator op 4 
november 2021 een collectieve intake georganiseerd op de kantoorlocatie 
van Welkom Energie. De loonbetalingsverplichting ten aanzien van het 
personeel zal door het UWV worden overgenomen/afgewikkeld.

18-11-2021
 1

3. Activa

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

18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1



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

Welkom Energie beschikte voor het verrichten van de bedrijfsactiviteiten over 
een zeer bescheiden bedrijfsinventaris (enkele bureaus, bureaustoelen, ICT 
apparatuur en vergadertafels/stoelen). Een deel daarvan werd overigens 
door de verhuurder ter beschikking gesteld en is geen eigendom van Welkom 
Energie. De zaken die wel in eigendom aan Welkom Energie toebehoren 
zullen door de curator nog te gelde gemaakt dienen te worden.

18-11-2021
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Zie onderdeel 3.3. Speelt feitelijk geen rol. 18-11-2021
 1

De curator heeft de aanwezige bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en zal een 
en ander na nog te vragen en verkrijgen toestemming van de rechter-
commissaris, afw ikkelen.  

18-11-2021
 1

Tussen Welkom Energie en GasTerra BV werd een overeenkomst gesloten 
aangaande de verkoop en levering van gas door GasTerra aan Welkom 
Energie. Het voor de levering aan de klanten van Welkom Energie benodigde 
gas werd door Welkom Energie “vooruit gecontracteerd”. Dat betekent 
eenvoudig gezegd, dat er voor een toekomstige periode bij GasTerra werd 
ingekocht tegen een vooraf overeengekomen gasprijs. Omdat Welkom 
Energie de bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, was er per faillissementsdatum 
aldus nog een gaspositie. Welkom Energie heeft die niet meer ten behoeve 
van haar klanten kunnen benutten cq zij heeft deze niet meer van GasTerra 
afgenomen. Doordat de gasprijs is gestegen na het moment waarop de prijs 
tussen GasTerra en Welkom Energie werd vastgelegd, is de waarde van het 
(tegen lagere prijs) ingekochte/gecontracteerde gas ook gestegen. Nu 
Welkom Energie voorzag dat zij haar bedrijfsactiviteiten zou gaan staken, is 
door Welkom Energie reeds voor faillissement getracht met GasTerra tot 
overeenstemming te komen over of en hoe de genoemde waardestijging ten 
behoeve van (de schuldeisers van) Welkom Energie gebruikt zou kunnen 
worden. Dat heeft echter niet het door Welkom Energie beoogde resultaat 
gehad. GasTerra heeft enige compensatiegedachte vooralsnog van de hand 
gewezen. De curator beraadt zich thans. De boedel wordt daarbij met 
toestemming van de rechter-commissaris (juridisch) ondersteund.

18-11-2021
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Zie 3.6. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit overleg met 
bestuurder, dossieronderzoek en overleg met deskundigen en juridisch 
adviseurs.

18-11-2021
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3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

klantenportefeuille € 1.750.000,00

totaal € 1.750.000,00 € 0,00

Door de wetgever is voorzien dat een faillissement van een 
energieleverancier gevolgen zal hebben voor de kleinverbruikers, waarbij de 
discontinuering van de levering van energie aan de afnemers een groot risico 
is. Het discontinueren van energielevering aan afnemers is maatschappelijk 
ongewenst. Leveringszekerheid voor elektriciteit en gas is daarom wettelijk 
verankerd. Indien een energiebedrijf voorziet dat hij niet langer in staat zal 
zijn om zijn plicht tot levering van elektriciteit en/of gas aan zijn 
kleinverbruikers na te komen, of indien zijn surseance of faillissement is 
aangevraagd, kan de ACM besluiten dat de procedure leveringszekerheid 
wordt gestart. De ACM besluit dan om de vergunning in te trekken (tegen 
een datum gelegen na de datum waarop het besluit is genomen) waardoor 
de vergunninghoudende energieleverancier alsdan niet meer bevoegd blijft 
om energie te leveren aan zijn afnemers. Als de ACM besluit tot intrekking 
van de vergunning, dan geldt dat de energieleverancier nog een korte 
periode heeft (de zogenaamde “vensterperiode”) om alsnog zelf te komen 
tot een overdracht (verkoop) van zijn klantenportefeuille aan een andere 
vergunninghouder. Gedurende deze vensterperiode kan de klant dan 
wettelijk zelf niet meer overstappen naar een andere energieleverancier van 
zijn keuze. Indien de overdracht van de klantenportefeuille in de 
vensterperiode niet (tijdig) wordt gerealiseerd, worden alle klanten (naar 
rato) verdeeld over de overige energieleveranciers in Nederland (gedwongen 
herverdeling klantenbestand). Als dat gebeurt, betekent dit dat de 
vergunning verliezende leverancier dus geen mogelijkheid meer heeft gezien 
om haar klantenbestand te gelde te maken/te liquideren. 

Een belangrijk actief van een energiebedrijf is het klantenbestand. Een 
energieleverancier die voorziet dat de leveringszekerheid in gevaar komt, w il 
vanzelfsprekend de hiervoor beschreven situatie van gedwongen 
herverdeling van het klantenbestand, voorkomen. De kleinverbruikers die in 
de vensterperiode door de vergunning verliezende energieleverancier zelf 
worden overgedragen, zijn niet in een nadeliger positie dan bij een 
gedwongen herverdeling. In beide situaties wordt er een nieuw 
energiecontract gesloten met een nieuwe leverancier (met nieuwe 
contractvoorwaarden). Daarnaast zou een gedwongen herverdeling van een 
omvangrijke klantenportefeuille onder tientallen andere energieleveranciers, 
voorzienbaar meer maatschappelijke onrust en feitelijke problemen met zich 
mee brengen. 

Zoals hiervoor beschreven voorzag Welkom Energie dat zij in financiële 
problemen zou komen, waardoor zij tevens voorzag dat de 
leveringszekerheid in gevaar zou kunnen komen. Daarover heeft Welkom 
Energie de ACM geïnformeerd. Op 26 oktober 2021 heeft de ACM het besluit 
genomen om de vergunningen van Welkom Energie in te trekken (per 1 
november 2021). Door de intrekking van de leveringsvergunning eindigde op 
grond van de bepalingen uit de overeenkomst tussen Welkom Energie en 
haar klanten, automatisch die overeenkomst. Dat betekent dat de 
continuering door een andere energieleverancier van de voorwaarden zoals 
overeengekomen tussen Welkom Energie en de klanten (in het bijzonder de 
gecontracteerde energieprijzen) niet aan de orde was. Er werd overigens 

18-11-2021
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geen partij gevonden die bereid was om de door Welkom Energie met de 
klanten afgesproken energieprijzen “over te nemen”/voort te zetten.
   
Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden en het geschetste belang, 
is Welkom Energie in de periode voorafgaand aan een (mogelijke) eigen 
faillissementsaanvraag en het verzoek aan de ACM om de vergunningen in te 
trekken, intensief gaan omzien naar een mogelijk geïnteresseerde 
kapitaalkrachtige overnamekandidaat die in staat zou zijn de uitdagingen van 
de inkoop van energie in een sterk bewegende markt het hoofd te bieden en 
die de omvang van het klantenbestand zou kunnen “handelen”. Die partij 
werd na een marktverkenning, selectie en de actieve benadering van diverse 
partijen (onder de verplichting tot geheimhouding) uiteindelijk gevonden in 
Eneco. De gedachte was dat in (relatieve) rust en met een iets langere 
voorbereidingstijd (denk aan de genoemde korte vensterperiode die 
getriggerd zou worden door een plotseling faillissement waarin dan de 
eerder genoemde marktverkenning en gesprekken met overnamekandidaten 
zouden dienen te worden afgerond teneinde een gedwongen herverdeling te 
voorkomen) tot een betere verkoop en overdracht van het klantenbestand 
gekomen zou kunnen worden. 

De curator is die periode al als beoogd curator betrokken geweest en heeft 
de ontw ikkelingen ter zake geobserveerd. Als beoogd curator heeft hij zich 
laten informeren en heeft hij zich een oordeel gevormd over de gang van 
zaken bij Welkom Energie voorafgaande aan een mogelijk verzoek tot 
faillietverklaring of surseance. Ook de ACM werd in het proces betrokken.

Door Welkom Energie en Eneco werd uiteindelijk een overeenkomst gesloten 
onder de opschortende voorwaarden dat de in het faillissement van Welkom 
Energie te benoemen curator met toestemming van de rechter-commissaris 
uiterlijk op 1 november 2021 schriftelijk zou laten weten in te stemmen met 
de overeenkomst en uiterlijk op die datum ook zou aangeven de 
overeenkomst ex artikel 37 Fw gestand te zullen doen. De overeengekomen 
koopprijs omvatte een tweetal onderdelen, te weten een bedrag van € 
1.750.000,-- vermeerderd met BTW voor het klantenbestand en een bedrag 
van € 500.000,-- vermeerderd met BTW voor (kort gezegd) het na 
faillissement zijdens Welkom Energie/de boedel nog te verrichten 
handelingen/diensten die mede Eneco ten dienste strekken. Dat betreft 
onder andere het opmaken van de eindafrekening en de afhandeling van 
disputen. 

Ten aanzien van de koopovereenkomst tussen Welkom Energie en Eneco 
wordt nog opgemerkt dat in de overeenkomst werd bepaald, dat indien op 
uiterlijk 1 november 2021 om 08:00 uur de overeenkomst niet 
onvoorwaardelijk zou zijn geworden (wanneer alle opschortende 
voorwaarden niet zouden zijn vervuld) de overeenkomst automatisch zou 
vervallen. Dat zou betekenen dat dan de restverdelingsprocedure 
(gedwongen verdeling van de klanten onder alle marktpartijen) in werking 
zou worden gesteld. Voor de boedel zou in dat geval geen opbrengst meer 
resteren (de boedel zou dan geen aanspraak hebben op de hiervoor 
genoemde bedragen).

Op 29 oktober 2021 werd het faillissement van Welkom Energie 
uitgesproken. De klantportefeuille werd op verzoek van de beoogd curator 
daarvoor al getaxeerd door het NTAB. De benoemde curator heeft met 
toestemming van de rechter-commissaris de overeenkomst tussen Welkom 
Energie en Eneco goedgekeurd en gestand gedaan. Per 1 november 2021 
zijn de klanten van Welkom Energie (binnen de vensterperiode) naar Eneco 
overgegaan. Overigens werden de backoffice werkzaamheden van Welkom 



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Energie niet door gefailleerde zelf verricht maar werden ze uitbesteed aan 
een professionele (zelfstandige) derde partij (ServiceHouse B.V.). Deze 
werkzaamheden worden na faillissement met toestemming van de rechter-
commissaris nog enige tijd door de curator gecontinueerd.

Zie 3.8. De werkzaamheden bestonden met name uit overleg en 
inventarisatie. 

18-11-2021
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4. Debiteuren

Welkom Energie had ten tijde van het faillissement een debiteurenbestand. 
Dat werd ter incasso uit handen gegeven aan een incassokantoor. De curator 
ontvangt nog nadere informatie dienaangaande. De incasso zal worden 
voortgezet. Daarnaast zal uit de eindafrekeningen van de ten tijde van het 
faillissement bestaande klanten van Welkom Energie blijken of de klanten 
nog gerechtigd zijn tot een teruggaaf (dan zijn zij crediteur in het 
faillissement) of nog dienen bij te betalen (debiteur). In het laatste geval zal 
de boedel die bedragen ook nog incasseren. De curator hoopt in de volgende 
verslagperiode daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Bezijden de discussie met GasTerra over de toekomstige gasposities heeft 
GasTerra ínmiddels de facturen opgemaakt ten aanzien van het vóór 
faillissement door Welkom Energie afgenomen gas (augustus en september). 
Daaruit volgde dat Welkom Energie gerechtigd was tot een teruggave van € 
207.821,53. Dat bedrag is inmiddels op de failllissementsrekening 
bijgeschreven.

18-11-2021
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Overleg bestuurder, overleg genoemde externe partij (backoffice 
werkzaamheden) en overleg incassokantoor + analyse.

18-11-2021
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5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Welkom Energie hield bij de Rabobank een betaalrekening aan waarop 
maandelijks de maandtermijnen werden geïncasseerd.  Het maandbedrag 
over de maand november werd niet meer geïncasseerd. Door storneringen 

18-11-2021
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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

vertoont de betaalrekening een negatieve stand. Er werd door de Rabobank 
ter zake nog geen vordering ingediend. De curator heeft regelmatig contact 
met de Rabobank. Er is door Welkom Energie geen zekerheid aan de bank 
afgegeven. Van Mollie (betaalprovider betalingsverkeer) werd een teruggaaf 
gerealiseerd van € 6.006,66.

Welkom Energie had een leaseovereenkomst afgesloten voor een 
personenauto. De leaseovereenkomst is inmiddels beëindigd en de auto 
wordt door de leasemaatschappij ingenomen.

18-11-2021
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Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-11-2021
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Overleg bestuurder, overleg bank, beantwoorden crediteuren, aanschrijven 
leasemaatschappij.

18-11-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming werd niet meer door Welkom Energie voortgezet. Het 
faillissement van Welkom Energie werd uitgesproken op 29 oktober 2021. De 
klantenportefeuille werd per 1 november 2021 aan Eneco overgedragen. In 
verband met de na faillissement met toestemming van de rechter-
commissaris zijdens Welkom Energie/de boedel nog te verrichten 
handelingen/diensten (zoals het opmaken van de eindafrekening waardoor 
de debiteuren- en crediteurenstand bepaald kan worden en dewelke 
werkzaamheden mede Eneco ten dienste strekken) worden door de boedel 
kosten gemaakt. Deze (backoffice-)werkzaamheden werden ook voor 
faillissement door Welkom Energie uitbesteed. Dat betreft onder andere het 
opmaken van de eindafrekening, facturering en de afhandeling van disputen. 
In verband daarmee werd in de afgelopen periode waarover thans verslag 
wordt gedaan een bedrag van € 314.000,-- vermeerderd met btw van de 
faillissementsrekening afgeschreven. 

18-11-2021
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Zie 6.1. Zodra de eindafrekeningen zijn opgesteld zal de debiteurenpositie 
ook nader bepaald kunnen worden. 

18-11-2021
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Zie 6.1. 18-11-2021
 1

Doorstarten onderneming

Nu de ACM de vergunningen van Welkom Energie heeft ingetrokken werd de 
onderneming niet voortgezet. De klantenportefeuille van Welkom Energie 
werd verkocht aan Eneco. De klanten werden conform de wettelijke/door 
ACM gestelde protocollen per 1 november 2021 gesw itched naar Eneco. 
Inmiddels hebben zij van Eneco een (nieuw) voorstel ontvangen. De boedel 
is geen partij bij de nieuw te sluiten contracten.

18-11-2021
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In de komende verslagperiode zal de verdere afw ikkeling van de 
verkoopovereenkomst met Eneco en de afw ikkeling van de eindafrekeningen 
ter hand worden genomen. Daarvan zal dan in het volgende verslag melding 
worden gemaakt.

18-11-2021
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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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 
Zie hiervoor onderdeel 3.8.

18-11-2021
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Toelichting 
Niet van toepsassing. Er rust geen voorrecht van derden op de door de 
boedel gerealiseerde opbrengsten.

18-11-2021
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Overleg met onder meer ACM, bestuurder, adviseurs, bij de genoemde 
werkzaamheden betrokken (externe) partijen en belastingdienst.

18-11-2021
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7. Rechtmatigheid

De curator heeft de aanwezige (ook digitale) administratie veilig laten stellen. 
De curator zal de aanwezige administratie nog nader (ook: laten) 
onderzoeken. 

18-11-2021
 1

De jaarrekeningen over 2018/2019 en 2020 werden tijdig gedeponeerd. 18-11-2021
 1

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

18-11-2021
 1

Nog te onderzoeken. 18-11-2021
 1



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

Toelichting 
De administratie en digitale informatie van Welkom Energie is kort na 
faillissement veilig gesteld en is door een externe specialist voor de curator 
doorzoekbaar gemaakt. Een en ander dient nog nader te worden 
onderzocht. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van andere 
werkzaamheden.  

18-11-2021
 1

In onderzoek

Toelichting 
Zie onderdeel 7.5. Of sprake is geweest van paulianeus of anderszins 
onrechtmatig/onregelmatig handelen van of jegens (betrokkenen bij) Welkom 
Energie is in onderzoek. 

18-11-2021
 1

De administratie van Welkom Energie is veiliggesteld. Daarnaar zal nog 
onderzoek worden gedaan.

18-11-2021
 1

8. Crediteuren

€ 39.537,66

Toelichting 
De verhuurder diende inmiddels haar vordering in.

Buiten de gebruikelijke boedelkosten en de kosten van de met toestemming 
van de rechter-commissaris ingeschakelde derden, zijn er naast de nog in te 
dienen vorderingen van UWV en fiscus over de boedelperiode, geen 
boedelcrediteuren te verwachten. 

18-11-2021
 1

€ 3.797.794,00

Toelichting 
De belastingdienst diende preferente vorderingen (omzetbelasting) ten 
bedrage van in totaal € 3.797.794,--. Na het afw ikkelen van de 
eindafrekeningen zal ook de fiscale aangifte over de periode tot aan 
faillissement datum gedaan kunnen worden. Niet uitgesloten is dat daaruit 
zal volgen dat Welkom Energie gerechtigd is tot een (substantiële) teruggaaf 
die de schuldeisers ten goede zal komen. 

18-11-2021
 1



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

Toelichting 
Nog niet bekend.

18-11-2021
 1

9

Toelichting 
Er werden door klanten van Welkom Energie ruim 1500 concurrente 
vorderingen ingediend (ten bedrage van gemiddeld ruim € 300,-). De 
verwerking daarvan is evenwel nog niet afgerond. 

Tot op heden werden 9 concurrente vorderingen ingediend door partijen, 
niet-zijnde klanten, ten bedrage van in totaal € 4.564.891,52.

18-11-2021
 1

€ 4.564.891,52 18-11-2021
 1

Vooralsnog niet bekend. 18-11-2021
 1

Inventarisatie crediteuren, communicatie met crediteuren, verwerken 
vorderingen.

18-11-2021
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Geen. 18-11-2021
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode staan onder meer de volgende 
werkzaamheden gepland:
- Nader in kaart brengen crediteuren
- Nader in kaart brengen debiteuren
- Opstellen eindafrekeningen
- Voortzetten discussie GasTerra
- Te gelde maken activa
- Nader bepalen fiscale positie
- Afw ikkeling koopovereenkomst Eneco
- Onderzoek administratie
- Onderzoek oorzaak faillissement 

18-11-2021
 1

Nog niet bekend. 18-11-2021
 1

18-2-2022 18-11-2021
 1

Niet van toepassing. 18-11-2021
 1

Bijlagen
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