
  
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer:  1 Datum: 5 december 2017           

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Stichting Europees Centrum voor Natuurbescherming 

(ECNC). 

Faillissementsnummer : C/02/17/395 F 

Datum uitspraak : 24 oktober 2017 

 

Rechter-commissaris : Mevrouw mr M. Pellikaan 

Gerechtssecretaris :   Mevrouw B.E.P. Kools 

 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse  

Waarnemend curator :  mr M.P. Poelman 

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Verslagperiode : 24.10.2017 – 05.12.2017 

Bestede uren totaal verslagperiode : curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:  124 uur en 15 minuten 

   mr M.P. Poelman:      3 uur en 00 minuten 

faillissementsmedewerker:     0 uur en 35 minuten 

Bestede uren totaal verslagperiode :      127 uur en 50 minuten 

Bestede uren totaal  :      127 uur en 50 minuten 

 

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl
mailto:faillissementen@gpadvocaten.nl
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Inleiding 

De Stichting Europees Centrum voor Natuurbescherming (afgekort en hierna: “ECNC”) (KvK-

nummer 802782474) is gevestigd aan het Reitseplein 3 te Tilburg en is een zogenaamde non-profit 

instelling met ANBI status, vrijgesteld van BTW en niet vennootschapsbelastingplichtig. Haar 

faillissement is op eigen aangifte op 24 oktober 2017 uitgesproken. (productie 1) 

 

ECNC richt zich op het organiseren van lezingen, congressen, workshops en het verspreiden van 

boeken en / of artikelen ziende op natuur en educatie in de meest brede zin. Daarnaast is ECNC op dit 

terrein een expertisecentrum en werkt zij met vele andere organisaties die natuurbeheer in Europa als 

doelstelling hebben opgenomen samen. ECNC is 25 jaar geleden opgericht en wordt voor 90% 

gefinancierd door nationale en internationale overheden alsmede door de Europese Unie. Onder haar 

doelstelling valt meer in het bijzonder de relatie tussen lokale natuurbescherming en Europese 

natuurbescherming, de laatste periode meer in het bijzonder in Oost-Europa. Natuurbescherming blijkt 

een bindmiddel te zijn tussen alle landen in Europa, meer in het bijzonder met betrekking tot 

ecologische structuren en netwerken. Natuur houdt zich immers niet aan landsgrenzen.  

 

Naast natuurbescherming en natuurbeheer op het land, richtte ECNC zich ook op natuurbescherming 

en natuurbeheer op zeeën en oceanen. Via een samenwerkingsverband is inzet gepleegd op het uit zee 

halen van netten en het meer in algemene zin schoonmaken van de zeeën en oceanen.  

 

Bedrijfsactiviteiten 

De statutaire bedrijfsactiviteit betreft code 94995 (Overkoepelende organen en samenwerkings- en 

adviesorgaan (niet op het gebied van gezondheid- en welzijnszorg, sport en recreatie). Citaat uit de 

Kamer van Koophandel / statuten: “Het ECNC zal, door te streven naar het overbruggen van de kloof 

tussen wetenschap en beleid – actief de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in Europa 

bevorderen, omwille van de intrinsieke waarde en de relevantie ervan voor de economie en de 

Europese cultuur; daartoe streeft het ECNC de integratie na van natuurbeschermings- en 

biodiversiteitsoverwegingen in ander beleid en in andere sectoren.” 

 

Bedrijfsgeschiedenis 

ECNC betreft een stichting en is op 15 maart 1991 opgericht. (KvK-nummer 41156742) Het bestuur 

bestaat uit de heer S.T. Baardsen, Noorwegen (president), de heer E. Divaris, Griekenland (vice 

president) en de heer A.R. Wolters, Nederland (secretaris en uitvoerend bestuurder / algemeen 

directeur). 
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ECNC is verder lid van een EESV (Europees Economisch Samenwerkingsvorm) genaamd ECNC 

Land & Sea Group h.o.d.n. Healthy Seas (KvK-nummer 57817804) met vestigingsplaats te Tilburg. 

Het lidmaatschap eindigt niet door het faillissement; opzegging is daarvoor vereist. De stichting 

ECNC is gerechtigd in haar aandeel in het vermogen van EESV. De curator heeft een en ander in 

onderzoek. De bestuurders van deze EESV zijn, naast de eerder genoemde A.R. Wolters namens 

ECNC, het Centro Mediterraneo de Estudios te Barcelona en Coastal & Marine Union te Leiden. Ik 

verwijs naar het bijgaande organogram (productie 2) en de daaronder liggende uittreksels uit het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel van ECNC en de EESV. (producties 3 en 4) 

 

Financiële toestand 

De financiering van de diverse activiteiten komt voor een groot gedeelte (90%) van lokale en 

internationale overheden, waaronder de Europese gemeenschap. Hier ligt ook voor een deel de 

oorzaak van de financiële problemen waarin ECNC terecht is gekomen en hetgeen haar heeft 

genoodzaakt om het eigen faillissement aan te vragen. Als gevolg van de mondiale financiële crisis 

van een aantal jaren geleden hebben alle Europese overheden sterk gekort op subsidies voor 

natuurbescherming in Europa. Zoals hiervoor aangegeven is dit het primaire werkgebied van ECNC.  

 

ECNC heeft getracht daarop voor te sorteren door een nieuw businessplan te ontwikkelen waarbij 

diversificatie van inkomensstromen hoofdprioriteit was, bijvoorbeeld door inkomsten uit 

samenwerking met het bedrijfsleven te genereren. In aanvang was ECNC daarin succesvol maar begin 

2017 is een grote inkomstenbron op dat gebied onverwacht weggevallen. Verder dient te gelden dat de 

subsidies van de Europese Commissie in algemeenheid als verplichting een algehele voorfinanciering 

van activiteiten over een langere periode kenschetst. Ondanks het nieuwe businessplan, de verkenning 

van nieuwe markten, ingrijpende kostenbesparende maatregelen (bijvoorbeeld door middel van een 

reorganisatie van 30 personeelsleden naar 7 personeelsleden) en ondanks het gegeven dat ECNC in de 

markt waarin zij opereert een goede naam en faam bezit, heeft dit op de korte termijn (lees: door een 

tekort aan liquiditeiten) niet mogen baten.  
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Algemeen 

Activiteiten onderneming                           :       Zie hiervoor. 

Omzetgegevens  : 2013 € 1.300.000,00 

2014 € 1.141.000,00 

   2015  € 1.000.000,00 

   2016    €    861.000,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 7 (2017) 

   30 (2016) 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie hiervoor. De algemeen directeur is de heer  

A.R. Wolters. 

1.2  Winst en verlies : 2013  €   51.890,00 

   2014  €   11.144,00 

   2015         -/- € 245.037,00 

   2016         -/- € 173.232,00 

   2017  pm. 

1.3 Balanstotaal : 2013  € 610.649,00 

   2014  € 643.149,00 

   2015  € 419.533,00 

   2016  € 363.617,00 

   2017  pm. 

1.4 Lopende procedures : - 

1.5 Verzekeringen : Naar opgave van de bestuurder zijn de gebruikelijke 

bedrijfsverzekeringen afgesloten. De curator heeft de 

verzekeringen die daarvoor in aanmerking kwamen 

opgezegd en andere verzekeringen gedurende een 

beperkte periode gecontinueerd– namelijk de periode 

waarin diverse projecten met verkregen toestemming 

van de rechter-commissaris worden afgewerkt. 
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1.6 Huur : ECNC huurt een bedrijfsruimte staande en gelegen aan 

het Reitseplein nr. 3 te Tilburg van Corpac N.V. te 

Tilburg. Deze huurovereenkomst is inmiddels met van 

de rechter-commissaris verkregen toestemming tegen 1 

januari 2018 opgezegd.  

1.7 Oorzaak faillissement : Zie hiervoor onder “inleiding”. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 7  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 30 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 oktober 2017 

2.4 Toestemming ontslag r.c. d.d. : 30 oktober 2017 

 Werkzaamheden : Overleg UWV omtrent de door deze in te dienen 

vorderingen.  

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.5 Toestemming verkoop r.c. d.d. : N.v.t. 

3.6.  Toestemming verkoop separatist : N.v.t. 

 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.7 Beschrijving : De (beperkte) bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraad is 

inmiddels door Von Reth taxatie en advies getaxeerd. 

3.8  Verkoopopbrengst : Pm. 

3.9  Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : Pm. 

3.12 Toestemming verkoop separatist : N.v.t. 

 Werkzaamheden : Te gelde maken van de activabestanddelen door 

onderhandse verkoop, via een veiling dan wel door 
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middel van biedingen door opkopers, in overleg met 

Von Reth en na van de rechter-commissaris verkregen 

toestemming.  

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : N.v.t. 

3.14 Verkoopopbrengst : - 

3.15 Boedelbijdrage : - 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : 

 Werkzaamheden : - 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : Nog in onderzoek. (o.a. goodwill) 

3.18 Verkoopopbrengst : pm. 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : *** 

 Werkzaamheden : *** 

 

 Saldo boedelrekening 

3.20 Boedelrekening : € 36.276,46 

3.21 Boedel deposito rekening : € -- 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : In onderzoek. 

4.2 Opbrengst : Pm. 

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.  

 

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : Pm. 

 Werkzaamheden : Onderzoek, incasso.  

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Curanda heeft kredietrelaties met de ABN AMRO 

Bank N.V., de Rabobank en Van Lanschot Bankiers 

N.V. De rekening bij de ABN AMRO Bank heeft een 
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debetsaldo van € 14,60, de rekening bij de Rabobank 

heeft een creditsaldo van € 30.000,00 en de rekening 

bij Van Lanschot Bankiers heeft een debetsaldo van  

€ 5.000,00. 

5.2 Leasecontracten : BNP Paribas / Canon (Copieermachine). 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 

 

 

5.4 Separatistenpositie : - 

5.5 Boedelbijdragen : - 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

 Werkzaamheden : Onderzoek en overleg derden. 

 

6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Er zijn 5 projecten die dienen te worden afgerond. Met 

van de rechter-commissaris verkregen toestemming 

heeft de curator daarmee een aanvang gemaakt met 

hulp van het aanwezige personeel. De 

geprognotiseerde winst over deze (3) projecten 

bedraagt in totaal plm.  

€ 180.000,00. Twee andere projecten, met voorzien 

een minimale winst van € 20.000,00, zullen hier nog 

worden betrokken. 

6.2 Financiële verslaglegging : Pm. 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :  7 november 2017 

 

 Werkzaamheden : Continuering uitvoering, opstellen rapportages, 

opstellen exploitatie overzichten, incasseren 

projectsommen.  
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Doorstart 

6.4 Beschrijving : De directie en de curator hebben dit in onderzoek en 

zijn doende om geïnteresseerde derden (financiers) 

geïnteresseerd te krijgen.  

6.5 Verantwoording : Pm. 

6.6 Opbrengst : Pm. 

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : N.v.t. 

 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Is de boekhouding aan de  

 curator overhandigd : De boekhouding bevindt zich in “the cloud”. Los 

daarvan heeft de curator inmiddels diverse bescheiden 

in “hard copy” ontvangen. De curator is doende om de 

boekhouding middels hard disks en USB-sticks veilig 

te stellen. De boekhouding is inmiddels tot 17.06.2017 

op hard disks geplaatst die de curator zal innemen.  

7.2 Zo nee, is er aangifte gedaan : N.v.t. 

7.3 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen tot en met 2015 zijn (tijdig) 

opgesteld en bij het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel gedeponeerd.  

7.4 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.5 Stortingsverpl. aandelen : N.v.t. (Stichting). 

7.6 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

7.7 Paulianeus handelen : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : €   5.032,78 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 63.437,00 
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8.3 Pref. vord. van het UWV : N.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : 1 (fiscus).  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 13 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 7.373,88 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Pm. 

 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren alsmede registratie en 

verwerking van de nog door crediteuren in te dienen 

vorderingen. 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Pm. 

9.2  Plan van aanpak : Diverse werkzaamheden, zie hiervoor. 

9.3 Indiening volgend verslag : 01.03.2018 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor. 

  

 

         

     P.E.A.M. Gerritse
     c u r a t o r 

 

 

 
Producties:  
 

Productie 1. Faillissementsvonnis d.d. 24 oktober 2017. 

Productie 2. Organogram. 

Productie 3. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de stichting Stichting ECNC d.d. 24 

oktober 2017. 

Productie 4. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van EESV genaamd ECNC Land & Sea 

Group AEIE h.o.d.n. Healthy Seas d.d. 24 oktober 2017. 

Productie 5. Afschrift boedelrekening nr. 5 d.d. 28 november 2017. 

Productie 6. Tussentijds financieel verslag nr. 1 d.d. 5 december 2017. 

Productie 7. Crediteurenlijst. 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een algemene omschrijving van de toestand van de boedel. Derden 

worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door 

derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te 

nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook 

van bewust te zijn dat niet alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator na 

bekendmaking worden aangepast. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg. 

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl

