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1 Inventarisatie 
 

1.1 Directie en organisatie 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 
Datum: 28 april 2017 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Biogas Nistelrode B.V., ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 24432855, statutair gevestigd 

te Rotterdam en kantoorhoudende te (5388 VP) 

aan de Loosbroekseweg 48, hierna te noemen: 

“gefailleerde”. 

 

C/01/16/223 F 

19 april 2016 

 

mr. J.P.M. Dexters 

mr. P.P.M. van der Burgt 

 

Volgens de Kamer van Koophandel houdt gefailleerde zich 

bezig met het inzamelen en behandelen van onschadelijk 

afval. Feitelijk exploiteerde gefailleerde een biogasinstallatie 

waarmee uit meststoffen energie werd gewonnen.

Volgens aangereikte bescheiden: 

2012: € 1.294.449,- 

2013: €    998.553,-  

2014: €    769.487,- (geen aansluiting op 2013)

De aangereikte jaarrekeningen sluiten niet op elkaar aan. 

drie 

 

NL93RABO0309485223 

€ 60,54 

€ 60,54 

 

11 juni 2016 t/m 31 januari 2017 

130 uur en 25 minuten  

177 uur en 55 minuten  

(De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

  

Gefailleerde is opgericht op 19 maart 2008. Het is

niet bekend wie de aandeelhouders zijn; het 

aandeelhoudersregister zal nog worden aangereikt.

Bestuurder van gefailleerde is sinds 18 mei 2010 de 

besloten vennootschap Bio Spares B.V., van welke 

vennootschap de heer Pieter Hoogendonk de enige 

bestuurder en enige aandeelhouder is. 
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1.2 Winst en verlies 

1.3  Balanstotaal 

1.4 Lopende procedures 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

Volgens aanreikte bescheiden: 

2012: € 232.006,- 

2013: € 236.708,- 

2014: € 225.076,- (geen aansluiting op 2013)

De aangereikte jaarrekeningen sluiten niet op elkaar aan.

Volgens aanreikte bescheiden: 

2012: € 5.934.820,-  

2013: € 5.807.011,- 

2014: € 5.970.456,- (geen aansluiting op 2013)

De aangereikte jaarrekeningen sluiten niet op elkaar aan.

Volgens de bestuurder lopen er tussen gefailleerde en de 

Provincie Noord-Brabant nog circa 25-30 gerechtelijke 

procedures. De curator zal bezien welke procedure 

voortgezet dienen te worden. Duidelijk is evenwel dat er 

procedures met crediteuren lopen in Duitsland en België.

In het verleden hebben inderdaad diverse 

gerechtelijke procedures gelopen, doch 

bij gefailleerde. Voorts werden tot op heden geen 

enkele procedurele bescheiden door bestuurder 

aangereikt. Duidelijk is dat sprake is van enige 

verwevenheid met Bio Spares B.V. en ook daar 

procedures (gezamenlijk) lopen. Bio Spares

bestuurder van gefailleerde. De navolgende

bestuurs- en strafrechtelijke procedures zijn

heden) aan de orde (geweest): 

- Gefailleerde werd gedagvaard voor de 

Rechtbank van Koophandel in Gent

procedure werd naar Belgisch recht geschorst.

- Gefailleerde werd aangemerkt als verdachte in 

een strafprocedure. De boedel heeft in dat 

kader verzocht om het onderliggende dossier, 

waarna de officier van justitie op grond van 

gewijzigde omstandigheden heeft besl

(verder) te vervolgen. 

- Op 29 maart 2016 werd door gefailleerde

verzocht om een voorlopige voorziening 

hangende het gemaakte beroep tegen een 

beslissing op bezwaar van 25 februa

Gefailleerde werd niet-ontvankelijk verklaard 

op 30 juni 2016. 

- Bestuursrechtelijk is gebleken van een

beroepsprocedure ter zake een tweetal 

besluiten van het college van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Brabant:

1. het besluit d.d. 11 september 2014

aan Biogas Nistelrode B.V. een last onder 

bestuursdwang is opgelegd tot het ledigen van 

het taludbassin aan de Loosbroekseweg 48 te 

Nistelrode; 
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1.5  Verzekeringen 

1.6 Huur 

1.7  Oorzaak faillissement 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

2. het besluit d.d. 17 oktober 2014 tot 

kostenverhaal van de toegepaste (spoed)

bestuursdwang ten bedrage van 

De boedel heeft deze procedure niet 

overgenomen. 

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

Niet van toepassing. Op de onroerende zaak

gefailleerde gevestigd is en haar onderneming exploiteerde

werd ten behoeve van die exploitatie door de eigenaar een 

recht van erfpacht en opstalrecht gevestigd. Het opstalrecht 

betreft een zogenaamd afhankelijk opstalrecht. Het recht 

van erfpacht en opstal eindigde van rechtswege op 18 mei 

2015. De erfpachtakte kent een initiële duur van vijf jaren. 

Thans is sprake van een substantiële achterstand in de 

betaling van het canon en wel tot een hoogte van 

€ 196.246,--. De eigenaar heeft zich met substantiële 

vorderingen bij de boedel gemeld, waaronder concurrente 

vorderingen en vorderingen die zien op  de verwijdering van 

de opstallen/mest/mestproducten en sanering, welke de 

eigenaar kwalificeert als boedelvordering. De eigenaar heeft 

verzocht om ontruiming. De vorderingen worden in 

onderzoek genomen. De vordering, die ziet

verwijdering van de opstallen/mest/mestproducten

was reeds aan de orde in juni 2015. Op dat moment 

was de erfpachtovereenkomst reeds beëindigd. De 

boedel betwist dat sprake is van een boedel

vordering. Aanvullend heeft de erfverpachter een 

vordering ingediend ter zake verbeurde contractuele 

boeten ad € 544.646,--. De erfverpachter heeft zijn 

vordering ingediend tot een bedrag van 

De boedel heeft deze vordering geplaatst op de lijst 

van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Eind 2010 was gefailleerde volgens haar middellijk 

bestuurder relatief succesvol gestart met de verwerking van 

meststromen door middel van een biogasinstallatie. 

betaalde voor het verwerken van hun mest een bepaalde 

vaste vergoeding aan gefailleerde (gate fees)

ontving gefailleerde een overheidssubsidie 

OV MEP Regeling (Regeling Milieukwaliteit van de 

Elektriciteitsproductie of de Subsidieregeling opwekken 

duurzame elektriciteit in vergistinginstallatie

verkreeg gefailleerde een gemeentelijke vergunning voor 

het verwerken van 24.500 ton mest. Nadien is deze 

vergunning geconverteerd in een provinciale vergunning 

voor het verwerken van 72.000 ton mest, waarbij de 

verwerking zou kunnen worden opgevoerd tot 208.000 ton.

 

Dit zorgde er volgens de middellijk bestuurder voor dat 

diverse belangenroepen, milieugroeperingen en 
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overheidsinstellingen (waaronder de NVWA en de provincie 

en haar omgevingsdiensten) een en ander met argusogen 

gingen bezien. Diverse controles van de provincie hebben 

geleid tot diverse gerechtelijke procedures en het toepassen 

van bestuursdwang. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de 

intrekking van de provinciale vergunning, waarna de 

exploitatie van de door gefailleerde gedreven onderneming 

feitelijk rond 1 november 2015 is gestaakt. De exploitatie 

van de biogasinstallatie is medio maart 2016 overgedragen 

aan een derde partij, namelijk de BIQ Group N.V.,

motivering dat de pandhouders Schippers Pensioen B.V., 

Hoogendonk Pensioen B.V. en P & A Agro de activa van 

gefailleerde door middel van een executieverkoop 

verkocht, aldus de bestuurder. De middellijk

heer Hoogendonk heeft aangegeven in privé 

aangesproken onder zijn borgtocht jegens de 

Bank, waardoor hij zou zijn gesubrogeerd in de rechten van 

de eerste pandhouder (verwezen wordt naar punt 5 van dit 

verslag) en om die reden gerechtigd zou zijn de 

overeenkomst medio maart 2016 te sluiten met de BiQ 

Group in het kader van de uitwinning van die zekerheden. 

Voorts zouden de vergunningen van gefailleerde in maart 

2015 zijn overgedragen aan Bio Spares B.V.

 

Daar gefailleerde geen inkomsten meer had

geen mest meer worden verwerkt en de subsidie werd 

stopgezet), kon zij haar schuldeisers niet meer voldoen. 

Een crediteur heeft daarop het faillissement van gefailleerde 

aangevraagd. 

 

Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde is het 

faillissement de schuld van de provincie die in zijn ogen de 

onderneming van gefailleerde ‘kapot gemaakt heeft

 

De curator zal de visie van de bestuurder nader 

onderzoeken.  

 

Uit de aangeleverde stukken en de van derden 

ontvangen stukken, waaronder de processtukken

zien op de bestuursrechtelijke procedures, blijkt dat 

voornoemde feiten inderdaad hebben plaats

gevonden. Kort en bondig komen de standpunten 

erop neer dat de provincie van mening is

het verleden op goede gronden heeft ingegrepen door 

middel van bestuursdwang, terwijl de bestuurder van 

mening is dat zulks niet op goede gronden heeft 

plaatsgevonden en de handhaving buitenproportio

neel zou zijn geweest. Medio september 2014 werd 

door Gedeputeerde Staten geconstateerd dat het 

taludbassin, dat Biogas zonder vergunning had 
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 Werkzaamheden 
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aangelegd ten behoeve van de opslag van mest, 

lekte. Na de nodige controles is er op 11 september 

2014 een last onder bestuursdwang opgelegd

strekkende tot het ledigen van het bassin. Aan deze 

last diende uiterlijk 12 september 2014 om 15.00

voldaan te zijn. Vanwege de lekkage werd het bassin 

verzwakt geacht, waarmee het risico bestond op een 

“dijkbraak” met mogelijke (ernstige) (milieu)vervui

ling tot gevolg.  

 

Op 11 september 2014 heeft Biogas een voorlopige 

voorziening gevraagd aan de rechtbank, welk verzoek 

op 12 september 2014 is afgewezen. Na het 

verstrijken van de begunstigingstermijn heeft 

Gedeputeerde Staten de last ten uitvoer gelegd; het 

gehele bassin is geledigd. De kosten bedroegen 

€ 154.601,87, welke kosten op Biogas zijn verhaald 

bij besluit van 17 oktober 2014. 

 

Vast staat voor de boedel dat in het verleden 

overtredingen hebben plaatsgevonden

gefailleerde, doch anderzijds ook dat gefailleerde een 

aanzienlijk deel van de overtredingen heeft 

beëindigd, nog voordat de provincie heeft besloten 

om de omgevingsvergunning in te trekken 

(Rechtbank Oost-Brabant, 10-12-2015 / SHE 

15/6477). De voorzieningenrechter heeft in 

voornoemde procedure, gelet op de onomkeerbare 

gevolgen voor het bedrijf van gefailleerde en de 

onzekere consequenties van het per ommegaande 

stoppen van de installaties in de inrichting, reden 

gezien om de eerder uitgesproken schorsing van het 

bestreden besluit niet op te heffen. Gefailleerde heeft 

evenwel aangegeven maatregelen te zullen treffen 

voor de omgeving. Als gefailleerde één of meerdere 

van de maatregelen niet zou nemen dan wel als 

gefailleerde nieuwe overtredingen pleegt (en 

daarmee blijk geeft haar gedrag niet te verbeteren), 

zou dat voor de voorzieningenrechter aanleiding

kunnen zijn om de schorsing alsnog tijdens de 

bezwaarprocedure op te heffen of de voorlopige 

voorziening te wijzigen. Voor de boedel is kenbaa

dat een deel van de maatregelen niet door 

gefailleerde werd uitgevoerd. De boedel kan het 

standpunt van de bestuurder, dat enkel de provincie 

de onderneming kapot heeft gemaakt, niet onverkort 

onderschrijven.  

Het vestigingsadres van gefailleerde is bezocht, alwaar 

gesproken is met de eigenaar van de grond
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werd gegeven. Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden 

in de openbare registers. Voort heeft het intakegesprek 

plaatsgevonden met de bestuurder. Voorts werd contact 

opgenomen met RVO (Rijksdienst voor ondernemende 

Nederland) en de NVWA. Gezien de staat

onderneming verkeerde – en haar feitelijke omgeving 

(mestoverloop) - op het moment van faillissement, 

heeft de boedel aanvullende gesprekken gevoerd met 

diverse partijen, waaronder de provincie, de 

erfverpachter en diverse derden, die nog mogelijk

heden zouden kunnen zien in exploitatie, waarbij 

eveneens de huidige mestproblematiek opgelost zou 

kunnen worden. Die gesprekken lopen nog deels.

  

Volgens de middellijk bestuurder waren er op datum 

faillissement geen personeelsleden meer in dienst. Die 

zouden namelijk al in december 2015 en maart 2016 zijn 

afgevloeid. Omdat daar discussie over bestaat, hee

curator de drie personeelsleden die op de loonlijst stonden

zekerheidshalve – en voor zover noodzakelijk

aangezegd met toestemming van de rechter

d.d. 2 mei 2016. Nadien is discussie ontstaan tussen een 

van de werknemers en het UWV, waarbij het UWV zich 

aanvankelijk op het standpunt stelde dat sprake zijn van 

rechtsovergang van de onderneming en wel aan Bi

N.V. De werknemer zou mogelijk in dienst zijn

entiteit. Aanvankelijk heeft de boedel deze overgang niet o

basis van schriftelijke stukken kunnen vaststellen en het 

UWV dienovereenkomstig bericht. Het UWV is tot 

uitkering overgegaan en heeft een preferente

boedelvordering ingediend. 

3 

3 mei 2016. 

Correspondentie rechter-commissaris en personeelsleden.

Aanvullende correspondentie en contact met de advocaat 

van voornoemde werknemer. Voorts aanvullend overleg 

met het UWV over het standpunt van de boedel

van een werknemer. Aanvullend overleg met de 

bestuurder over de kwestie. Definitief standpunt 

ingenomen jegens het UWV en de advocaat van de 

werknemer. 

   

Niet van toepassing. 

- 
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Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden 

Voort heeft het intakegesprek 

Voorts werd contact 

genomen met RVO (Rijksdienst voor ondernemende 

Gezien de staat, waarin de 

en haar feitelijke omgeving 

op het moment van faillissement, 

heeft de boedel aanvullende gesprekken gevoerd met 

e partijen, waaronder de provincie, de 

die nog mogelijk-

heden zouden kunnen zien in exploitatie, waarbij 

eveneens de huidige mestproblematiek opgelost zou 

Die gesprekken lopen nog deels. 

Volgens de middellijk bestuurder waren er op datum 

personeelsleden meer in dienst. Die 

uden namelijk al in december 2015 en maart 2016 zijn 

gevloeid. Omdat daar discussie over bestaat, heeft de 

de drie personeelsleden die op de loonlijst stonden 

voor zover noodzakelijk - hun ontslag 

met toestemming van de rechter-commissaris 

d.d. 2 mei 2016. Nadien is discussie ontstaan tussen een 

het UWV, waarbij het UWV zich 

aanvankelijk op het standpunt stelde dat sprake zijn van 

van de onderneming en wel aan BiQ Group 

De werknemer zou mogelijk in dienst zijn bij deze 

heeft de boedel deze overgang niet op 

basis van schriftelijke stukken kunnen vaststellen en het 

Het UWV is tot 

uitkering overgegaan en heeft een preferente- en 

commissaris en personeelsleden. 

Aanvullende correspondentie en contact met de advocaat 

van voornoemde werknemer. Voorts aanvullend overleg 

met het UWV over het standpunt van de boedel ten aanzien 

overleg met de 

Definitief standpunt 

ingenomen jegens het UWV en de advocaat van de 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

- 

- 

Onderzoek kadaster. 

Hoewel op de balans van 2014 vervoermiddelen tot een 

bedrag van € 84.467 staan vermeld, werden die niet 

aangetroffen, behoudens een oude trailer, die 

worden aangenomen – geen, dan wel niet 

sloopwaarde, vertegenwoordigt. Omwille van een 

discussie tussen en met diverse (gepretendeerde) 

zekerheidsgerechtigden (pandrecht) werd alsnog om 

een taxatie verzocht. De trailer kent een onderhandse 

waarde van € 350,--. 

 

In het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn de  

volgende kentekens, die op naam van gefailleerde 

stonden, overgeschreven op naam van diverse derde 

partijen: 

 

1. 15-BDP-2 DAF XF 105.510; 

2. OB-65-XY KROMHOUT 3ATOHG-18-

3. 03-BX-JJ IVECO 50C 50C14 EURO3;

4. VK-524-S VOLKSWAGEN CADDY; en

5. VK-525-S VOLKSWAGEN CADDY. 

 

Ten aanzien van de voertuigen onder 1 en 2

toereikende verklaringen afgelegd. Die werden als 

gestolen opgegeven, waarbij tevens een 

handelsdiscussie speelde. Ten aanzien van de 

voertuigen onder 4 en 5 is eveneens een toereikende 

verklaring afgegeven. Onder 4 en 5 was sprake van 

een financial lease, waarvan een derde de lossing 

heeft uitgevoerd. Er zat geen overwaarde in de

voertuigen, zodat de boedel van die lossing geen 

nadeel heeft ondervonden. Ten aanzien van voertuig 

3 wordt nader onderzoek verricht. In december 2015 

werd het voertuig immers overgeschreven op naam 

van Hoogendonk in prive. 

 

De boedel heeft de locatie diverse malen bezocht en 

is in conclaaf getreden met de erfverpachter omtrent 

de goederen, die de boedel op locatie heeft 

aangetroffen. Daarbij is de curator in de bedrijfshal

binnengetreden op grond van artikel 93a Fw. Diverse 

roerende zaken werden aangetroffen, waaronder een 

tweetal (defecte) motoren. Het betreffen 

zogenaamde Warmte Kracht Koppelingen (WKK’s) en 

overige daaraan gekoppelde installaties. De boedel 

heeft de twee WKK-installaties laten taxeren bij het 
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Hoewel op de balans van 2014 vervoermiddelen tot een 

€ 84.467 staan vermeld, werden die niet 

behoudens een oude trailer, die – naar mag 

niet meer dan 

Omwille van een 

discussie tussen en met diverse (gepretendeerde) 

zekerheidsgerechtigden (pandrecht) werd alsnog om 

De trailer kent een onderhandse 

In het jaar voorafgaande aan het faillissement zijn de  

die op naam van gefailleerde 

stonden, overgeschreven op naam van diverse derde 

-30; 

JJ IVECO 50C 50C14 EURO3; 

S VOLKSWAGEN CADDY; en 

Ten aanzien van de voertuigen onder 1 en 2 zijn 

toereikende verklaringen afgelegd. Die werden als 

gestolen opgegeven, waarbij tevens een 

handelsdiscussie speelde. Ten aanzien van de 

voertuigen onder 4 en 5 is eveneens een toereikende 

verklaring afgegeven. Onder 4 en 5 was sprake van 

lease, waarvan een derde de lossing 

heeft uitgevoerd. Er zat geen overwaarde in deze 

zodat de boedel van die lossing geen 

nadeel heeft ondervonden. Ten aanzien van voertuig 

3 wordt nader onderzoek verricht. In december 2015 

mers overgeschreven op naam 

De boedel heeft de locatie diverse malen bezocht en 

is in conclaaf getreden met de erfverpachter omtrent 

die de boedel op locatie heeft 

aangetroffen. Daarbij is de curator in de bedrijfshal 

binnengetreden op grond van artikel 93a Fw. Diverse 

, waaronder een 

tweetal (defecte) motoren. Het betreffen 

zogenaamde Warmte Kracht Koppelingen (WKK’s) en 

overige daaraan gekoppelde installaties. De boedel 

installaties laten taxeren bij het 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

3.6 Verkoopopbrengst 

3.7 Boedelbijdrage 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

  Werkzaamheden 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 

3.11 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

Nederlands Taxatie & Adviesbureau (NTAB). De 

boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat 90% 

van de aangetroffen roerende zaken bodemzaken 

betreffen, waarvan de opbrengst zal toevallen aan de 

Belastingdienst op basis van haar bodemvoorrecht. 

Zowel de eerste, als tweede pandhouder is van dat 

standpunt in kennis gesteld. Over de waarde van 

deze goederen en aan wie deze in eigendom zou

toebehoren, zijn diverse (juridische)discussies 

ontstaan tussen de boedel, de zekerheidsgerech

tigden en de erfverpachter. In dat kader heeft de 

boedel een tweede taxatie laten uitvoeren door Von 

Reth Taxaties. De erfverpachter stelt zich op het 

standpunt dat de WKK-installaties werden 

nagetrokken en haar in eigendom toebehoren. De 

boedel heeft dit betwist en heeft de verkoop van alle 

roerende zaken ter hand genomen. 

(nog) niet. 

- 

- 

Aanschrijven RDW. Ten aanzien van de 

bedrijfsinventaris heeft de boedel meer dan de 

gebruikelijke werkzaamheden verricht om de 

waarden van de goederen adequaat te kunnen 

vaststellen. De curator heeft het terrein diverse 

malen bezocht, is binnengetreden en heeft hetge

verzegelen viel, verzegeld door vervanging van 

sloten. Nadien werd een tweetal taxaties uitgevoerd 

en werden de zekerheidsgerechtigden (met hun 

advocaat) nog (separaat) in de gelegenheid gesteld 

het terrein te bezoeken en een taxatie uit te voeren 

ter zake de aangetroffen goederen, nu daar discussie 

over is ontstaan. 

Niet van toepassing. Weliswaar is er een substantiële 

verwerkingsvoorraad van mest, maar die heeft een 

negatieve waarde. 

- 

- 

- 

Bestuurder heeft de stelling ingenomen

de installatie verbonden vergunning en subsidie

beschikking (OV MEP) van waarde is. Dat standpunt 

werd door de boedel onderzocht, doch niet 

onderschreven. De vergunning is thans niet meer in 

het bezit van de boedel, omdat de bestuurder

2015 reeds heeft overgedragen aan Bio Spares B.V. 
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toebehoren, zijn diverse (juridische)discussies 

kerheidsgerech-

tigden en de erfverpachter. In dat kader heeft de 

boedel een tweede taxatie laten uitvoeren door Von 

Reth Taxaties. De erfverpachter stelt zich op het 

installaties werden 

nagetrokken en haar in eigendom toebehoren. De 

edel heeft dit betwist en heeft de verkoop van alle 

bedrijfsinventaris heeft de boedel meer dan de 

gebruikelijke werkzaamheden verricht om de 

waarden van de goederen adequaat te kunnen 

De curator heeft het terrein diverse 

malen bezocht, is binnengetreden en heeft hetgeen te 

door vervanging van 

Nadien werd een tweetal taxaties uitgevoerd 

en werden de zekerheidsgerechtigden (met hun 

advocaat) nog (separaat) in de gelegenheid gesteld 

het terrein te bezoeken en een taxatie uit te voeren 

ffen goederen, nu daar discussie 

Weliswaar is er een substantiële 

verwerkingsvoorraad van mest, maar die heeft een 

Bestuurder heeft de stelling ingenomen, dat de aan 

en subsidie-

MEP) van waarde is. Dat standpunt 

werd door de boedel onderzocht, doch niet 

onderschreven. De vergunning is thans niet meer in 

bezit van de boedel, omdat de bestuurder, die in 

2015 reeds heeft overgedragen aan Bio Spares B.V. 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

3.13 Verkoopopbrengst 

 werkzaamheden 

 

4 Debiteuren 
 

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst tot heden 

4.3 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

5 Bank/Derden zekerheden

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Vorderingen van derden 

 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

Nadien werd deze vergunning overgedragen aan BIQ 

Group N.V. De boedel heeft geen enkel

vergunning en kent derhalve ook geen waarde voor 

de boedel. 

Hoewel de OV MEP beschikking nog op naam staat

van gefailleerde, is die enkel van waarde op het 

moment, dat de installatie in werking is. Daar is 

absoluut geen sprake van, noch ziet de boedel daar 

voor haar in de toekomst een mogelijkheid toe. De 

boedel onderzoekt nader, of een eventuele 

overdracht van waarde kan zijn. 

De boedel is overigens wel van mening dat een going 

concern verkoop, waarbij 1. de of een 

(omgevings)vergunning 2. een subsidiebeschikking 

en 3. de installatie (WKK’s), onderdeel van de 

verkoop zouden zijn,  een meerwaarde zouden 

kunnen creëren. In dat kader heeft de boedel diverse 

gesprekken gevoerd met diverse partijen

bestuurder werden aangedragen, maar zulks heeft 

nimmer tot concrete biedingen en/of plannen geleid.

Aanvullend onderzoek bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (subsidies) en gesprekken 

gevoerd met de provincie omtrent de vergunning

milieuproblematiek. Aanvullende gesprekken gevoerd 

met derden (projectontwikkelaars) omtrent de 

mogelijkheden van het terrein, de verkoop van de 

roerende zaken en een oplossing met de 

erfverpachter. De boedel streeft een integrale 

oplossing na, maar is daar tot op heden niet in 

kunnen slagen. Thans worden deeloplossingen 

onderzocht. 

   

Nog niet aangetroffen. 

- 

- 

- 

zekerheden   

ABN Bank heeft een vordering ingediend ad 

 

Schipper Pensioen B.V. stelt op gefailleerde een vordering 

te hebben van € 768.987,25. 

Hoogendonk Pensioen B.V. stelt op gefailleerde een 

vordering te hebben van € 1.034.599,85. 

P & A Agro (eenmanszaak) stelt op gefailleerde een 

vordering te hebben van € 544.707,28. 

Een en ander op basis van een pandakte d.d. 27 januari 
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g overgedragen aan BIQ 

t geen enkele grip op deze 

vergunning en kent derhalve ook geen waarde voor 

Hoewel de OV MEP beschikking nog op naam staat 

van waarde op het 

e in werking is. Daar is 

absoluut geen sprake van, noch ziet de boedel daar 

voor haar in de toekomst een mogelijkheid toe. De 

of een eventuele 

De boedel is overigens wel van mening dat een going 

concern verkoop, waarbij 1. de of een 

(omgevings)vergunning 2. een subsidiebeschikking 

en 3. de installatie (WKK’s), onderdeel van de 

verkoop zouden zijn,  een meerwaarde zouden 

er heeft de boedel diverse 

gesprekken gevoerd met diverse partijen, die door de 

bestuurder werden aangedragen, maar zulks heeft 

of plannen geleid. 

onderzoek bij de Rijksdienst voor 

en gesprekken 

vincie omtrent de vergunning- en 

milieuproblematiek. Aanvullende gesprekken gevoerd 

met derden (projectontwikkelaars) omtrent de 

mogelijkheden van het terrein, de verkoop van de 

sing met de 

eeft een integrale 

, maar is daar tot op heden niet in 

Thans worden deeloplossingen 

 

en vordering ingediend ad € 159.030,--. 

Schipper Pensioen B.V. stelt op gefailleerde een vordering 

stelt op gefailleerde een 

 

P & A Agro (eenmanszaak) stelt op gefailleerde een 

Een en ander op basis van een pandakte d.d. 27 januari 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 

5.4 Separistenpositie 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

2015, aldus de bestuurder. 

 

Voornoemde vorderingen van Schipper Pensioen B.V., 

Hoogendonk Pensioen B.V. en P & A Agro komen in deze 

omvang niet terug in de aangeleverde jaarrekeningen 

2013 / 2104 of de tot op dit moment aangeleverde 

schriftelijke stukken. De schriftelijke kredietovereenkomst, 

waarnaar in de voornoemde pandakte werd verwezen, werd 

nog niet aangereikt. Dit zal onderwerp van onderzoek 

worden. Tot op heden blijkt onvoldoende uit de 

administratie, waaruit voornoemde vorderingen van 

Schipper Pensioen B.V. en/of Hoogendonk Pensioen 

B.V. en/of P & A Agro zouden bestaan. De boedel 

betwist het bestaan van deze vorderinge

omvang daarvan. 

Voor zover bekend niet van toepassing. 

De ABN Bank heeft de gebruikelijk (eerste) 

gevestigd op de huidige en toekomstige bedrijfsinventaris, 

voertuigen, voorraden, merkrechten, handelsnamen en

huidige en toekomstige vorderingen voor zover die 

voorvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding.

De heer Hoogendonk heeft tot een bedrag v

een borg in privé verstrekt. 

 

Voornoemde derden zouden bij akte van 27 januari 2015 

een pandrecht hebben gevestigd op vergunningen, 

subsidies, vorderingen, inventaris en voorrade

zover overdraagbaar. In beginsel is dit naar prioriteit 

zover rechtsgeldig - een tweede pandrecht in rang.

gevestigde zekerheden worden nader onderzocht.

 

De boedel is van mening dat het tweede pandrecht 

(bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen)

respectievelijk het eerst gevestigde pandrecht

(vergunning/subsidiebeschikking an sich)

Schippers Pensioen B.V., Hoogendonk Pensioen B.V. 

en P & A Agro i. een titelgebrek kent en ii. 

werd gevestigd. Hoewel een eventuele v

van het pandrecht jegens voornoemde derden van 

betrekkelijke waarde zal zijn, aangezien

activa onvoldoende zal opbrengen om de eerste 

pandhouder te kunnen voldoen, zal de boedel daartoe 

toch overgaan. Overigens zal de boedel 

standpunt innemen, dat een subsidiebeschikking an 

sich niet verpandbaar is; wel de vorderingen

daaruit voortvloeien, doch die vorderingen werden 

tot aan datum faillissement rechtsgeldig verpand aan 

de ABN AMRO. 

Zie “beschrijving zekerheden”. 
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/of P & A Agro zouden bestaan. De boedel 

betwist het bestaan van deze vorderingen en/of de 

(eerste) pandrechten 

gevestigd op de huidige en toekomstige bedrijfsinventaris, 

merkrechten, handelsnamen en 

zover die laatste 

nde rechtsverhouding. 

De heer Hoogendonk heeft tot een bedrag van € 550.000,- 

Voornoemde derden zouden bij akte van 27 januari 2015 

een pandrecht hebben gevestigd op vergunningen, 

subsidies, vorderingen, inventaris en voorraden, e.e.a. voor 

In beginsel is dit naar prioriteit – voor 

een tweede pandrecht in rang. De 

gevestigde zekerheden worden nader onderzocht.  

tweede pandrecht 

aden, vorderingen) 

gevestigde pandrecht 

(vergunning/subsidiebeschikking an sich) door 

Schippers Pensioen B.V., Hoogendonk Pensioen B.V. 

i. een titelgebrek kent en ii. Paulianeus 

Hoewel een eventuele vernietiging  

van het pandrecht jegens voornoemde derden van 

betrekkelijke waarde zal zijn, aangezien de verpande 

opbrengen om de eerste 

, zal de boedel daartoe 

Overigens zal de boedel daarbij het 

dat een subsidiebeschikking an 

el de vorderingen, die 

daaruit voortvloeien, doch die vorderingen werden 

tot aan datum faillissement rechtsgeldig verpand aan 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

5.5 Boedelbijdragen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

5.7 Reclamerechten 

5.8 Retentierechten 

 Werkzaamheden 

 

6 Doorstart/voortzetten
 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

6.2 Financiële verslaglegging 

 Werkzaamheden 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving 

6.4 Verantwoording 

6.5 Opbrengst 

6.6 Boedelbijdrage 

 Werkzaamheden 

 

7 Rechtmatigheid 
 

7.1 Boekhoudplicht 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

vestigen van de zekerheden door de ABN Amro Bank, als 

door derden, is onderwerp van onderzoek.

Onderzoek pandrecht van alle zekerheids

gerechtigden. Uitgebreide correspondentie met 

erfverpachter ten aanzien van zijn natrekking

argumenten. Uitgebreide correspondentie met de aan 

de heer Hoogendonk gelieerde entiteiten, waaronder 

Schippers Pensioen B.V., Hoogendonk Pensioen B.V., 

Bio Spares B.V., haar/zijn advocaat en de heer 

Hoogendonk in prive. Aanvullend en uitgebreid 

overleg met de eerste pandhouder ABN AMRO

en/of haar advocaat.  

Doorstart/voortzetten  

Niet van toepassing. Per datum faillissement lag de 

exploitatie volledig stil. 

- 

Een volstrekt onmogelijke optie, gezien het boedel

actief en het feit dat de warmtekrachtkoppelingen 

volledig onklaar zijn. De installatie kan niet zonder 

substantiële investeringen operationeel worden 

gemaakt; zulks nog onverlet dat gefailleerde niet 

meer over een vergunning beschikt. 

Tot op heden niet gelukt. 

- 

- 

- 

Dienaangaande wordt onder andere verwezen naar 

punt 1.7. Met de provincie, de erfverpachter en 

derden werd gezocht naar de mogelijkheden van een 

opstart/overdracht van activa, de subsidie

beschikking en de het onroerend goed

erfverpachter in eigendom toebehoort.

   

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Op verzoek van de curator werd slechts een 

klein deel van de verzochte schriftelijke stukken aangereikt. 

Thans zal de bestuurder opnieuw worden verzocht 

aanvullende bescheiden aan te leveren. 
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Een volstrekt onmogelijke optie, gezien het boedel-

actief en het feit dat de warmtekrachtkoppelingen 

volledig onklaar zijn. De installatie kan niet zonder 

gen operationeel worden 

ulks nog onverlet dat gefailleerde niet 

Dienaangaande wordt onder andere verwezen naar 

punt 1.7. Met de provincie, de erfverpachter en 

derden werd gezocht naar de mogelijkheden van een 

opstart/overdracht van activa, de subsidie-

beschikking en de het onroerend goed, dat de 

om toebehoort. 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

Op verzoek van de curator werd slechts een 

schriftelijke stukken aangereikt. 

Thans zal de bestuurder opnieuw worden verzocht 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

7.2 Depot jaarrekeningen 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

De bestuurder heeft nog slechts mondjesmaat 

administratie aangeleverd. Wel werden diverse 

grootboekkaarten aangeleverd en diverse 

bankafschriften over diverse jaren, maar nog geen 

enkel financieel feit, zoals inkoop- en 

verkoopfacturen, mestboekhouding et

De jaarrekeningen over de jaren 2012 en 2014 zijn tijdig 

gedeponeerd en de jaarrekeningen over de jaren 2011 en 

2013 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening over het 

jaar 2015 is nog niet gedeponeerd, maar de termijn 

daarvoor is nog niet verstreken. 

Niet van toepassing. 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Daar werd aan voldaan. 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Zulks is nog steeds onderwerp van 

onderzoek. 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Daarbij zal nader onderzoek worden verricht 

voor wat betreft de transactie met BIQ Group N.V. en de 

overdracht van de vergunningen van gefailleerde naar Bio 

Spares B.V. in maart 2015. 

 

Thans heeft BiQ Group N.V. zich op het standpunt gesteld 

dat – voor zover sprake is van een rechtsgeldige 

overeenkomst – de over overeenkomst daar haar werd 

ontbonden. 

 

De curator is van mening dat diverse paulianeuze 

rechtshandelingen werden verricht. De boedel

mening dat het tweede pandrecht (bedrijfsinve

voorraden, vorderingen) respectievelijk het eerst

gevestigde pandrecht vergunning/subsidie

beschikking an sich) door Schippers Pensioen B.V., 

Hoogendonk Pensioen B.V. en P & A Agro i. een 

titelgebrek kent en ii. Paulianeus werd gevestigd. 

Hoewel een eventuele vernietiging van het pandrecht 

jegens voornoemde derden van betrekkelijke waarde 

zal zijn, aangezien de verpande activa onvoldoend

zal opbrengen om de eerste pandhouder te kunnen 

voldoen, zal de boedel daartoe toch overgaan. 

Overigens zal de boedel daarbij het standpunt 

innemen, dat een subsidiebeschikking an sich niet 

verpandbaar is; wel de vorderingen, die daaruit 

voortvloeien, doch die vorderingen werden tot aan 

datum faillissement rechtsgeldig verpand aan 

AMRO. 

 

Ten aanzien van het voertuig 03-BX-JJ IVECO 50C 
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De bestuurder heeft nog slechts mondjesmaat 

administratie aangeleverd. Wel werden diverse 

grootboekkaarten aangeleverd en diverse 

afschriften over diverse jaren, maar nog geen 

verkoopfacturen, mestboekhouding et cetera. 

over de jaren 2012 en 2014 zijn tijdig 

over de jaren 2011 en 

2013 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening over het 

jaar 2015 is nog niet gedeponeerd, maar de termijn 

te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

Zulks is nog steeds onderwerp van 

gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

Daarbij zal nader onderzoek worden verricht 

Group N.V. en de 

overdracht van de vergunningen van gefailleerde naar Bio 

V. zich op het standpunt gesteld 

voor zover sprake is van een rechtsgeldige 

de over overeenkomst daar haar werd 

De curator is van mening dat diverse paulianeuze 

boedel is van 

het tweede pandrecht (bedrijfsinventaris, 

voorraden, vorderingen) respectievelijk het eerst 

gevestigde pandrecht vergunning/subsidie-

beschikking an sich) door Schippers Pensioen B.V., 

Hoogendonk Pensioen B.V. en P & A Agro i. een 

werd gevestigd. 

Hoewel een eventuele vernietiging van het pandrecht 

jegens voornoemde derden van betrekkelijke waarde 

zal zijn, aangezien de verpande activa onvoldoende 

zal opbrengen om de eerste pandhouder te kunnen 

e toch overgaan. 

Overigens zal de boedel daarbij het standpunt 

ng an sich niet 

die daaruit 

voortvloeien, doch die vorderingen werden tot aan 

datum faillissement rechtsgeldig verpand aan de ABN 

JJ IVECO 50C 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

 Werkzaamheden 

 

8  Crediteuren 
 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

8.4 Andere pref. Crediteuren 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

 Werkzaamheden 

 

9 Procedures 
  

9.1 Naam wederpartij(en) 

9.2  Aard procedure 

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

50C14 EURO3 is de boedel in beginsel van mening dat 

sprake is van een paulianeuze rechtshandeling, voor 

zover het voertuig in eigendom werd overgedragen 

aan de heer Hoogedonk en/of aan een aan h

of indirect gelieerde vennootschap. Daar wordt nog 

nader onderzoek naar verricht. 

 

Tot slot is de boedel ook van mening, dat de over

dracht van de vergunning omstreeks maart/april 

2015 van gefailleerde naar Bio Spares B.V. 

Paulianeus is verricht. Nu de vergunning nadien weer 

werd overgedragen aan BIQ Group N.V., zal de boedel 

ten aanzien van deze rechtshandeling (voor nu) gee

formele vernietiging inroepen, bij gebrek aan belang.

Nader onderzoek zal worden verricht naar de overdracht 

van de vergunningen en de overeenkomst die werd 

gesloten met de BiQ Group N.V. 

   

Salaris & kosten: p.m. 

Eigenaar erfpacht: p.m. 

Kosten curator, veiligheidscilinder € 64,99

UWV: € 7.824,32 

€ 55.780,86 

€ 6.838,10 

Nog geen, hoewel verwacht wordt dat Maverko V.O.F. een 

preferente vordering zal indienen ter zake de kosten 

faillissementaanvraag. 

ABN AMRO Bank: € 159.030,68. 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 65

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 1.974.854

Voorts diende het CJIB nog vorderingen in van 

€ 1.540.000,--. Tot op heden derhalve een bedrag van 

€ 3.539.854,83.  

Nog niet bekend, vermoedelijk opheffing bij gebrek 

aan baten. 

De bekende crediteuren hebben na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven.

Aanvullend onderzoek naar diverse specifieke 

schuldeisers, zoals de provincie en de erfverpachter.

 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord

Bestuursrecht; last onder bestuursdwang en 

kostenverhaalbeschikking. 
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is de boedel in beginsel van mening dat 

sprake is van een paulianeuze rechtshandeling, voor 

zover het voertuig in eigendom werd overgedragen 
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dat de over-
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Nog geen, hoewel verwacht wordt dat Maverko V.O.F. een 
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1.974.854,83.  
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op heden derhalve een bedrag van 

, vermoedelijk opheffing bij gebrek 

De bekende crediteuren hebben na het uitspreken van het 

aarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

onderzoek naar diverse specifieke 

zoals de provincie en de erfverpachter. 

Staten van Noord-Brabant 

Bestuursrecht; last onder bestuursdwang en 



 

Gegevens onderneming: Biogas Nistelrode B.V.
Faillissementsnummer: C/01/16/223

9.3 Stand procedure 

 werkzaamheden 

 

10 Overig 
  

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

10.2  Plan van aanpak 

10.3 Indiening volgend verslag 

 werkzaamheden 

 

Helmond, 28 april 2017, 
 

 

 

mr. J.P.M. Dexters, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan

Biogas Nistelrode B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/223 

Gefailleerde is na een ongegrond bezwaar en beroep in 

hoger beroep gekomen. Ten tijde van faillietverklaring lag 

de kwestie voor aan de Raad van State. Het hoger 

beroepschrift alsmede het verweerschrift was reeds 

ingediend. De zitting zou plaatsvinden op 19 juli 2016.

 

Naar aanleiding van de beoordeling van de stukken is 

gebleken dat de boedel geen belang heeft bij voortzet

van het geding. De Raad van State is dan ook geïnformeerd 

dat de curator de procedure niet overneemt. 

Het bestuderen van de beschikbare stukken, het inschatten 

van de slagingskansen en het beoordelen van het belang 

voor de boedel, alsmede voeren van correspondentie met 

de Omgevingsdienst Brabant Noord en de RvS.

 

 

Nog niet bekend. 

De boedel zal de verkoop van de aanwezige roerende 

zaken ter hand nemen, verder onderzoek verrichten 

in de administratie, gesprek aangaan met de 

bestuurder en de pauliana inroepen, waar dat 

opportuun is. 

Ultimo juli 2017 

Verslaglegging rechter-commissaris. 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of 

bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
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Gefailleerde is na een ongegrond bezwaar en beroep in 

hoger beroep gekomen. Ten tijde van faillietverklaring lag 

tie voor aan de Raad van State. Het hoger 

beroepschrift alsmede het verweerschrift was reeds 

ingediend. De zitting zou plaatsvinden op 19 juli 2016. 

Naar aanleiding van de beoordeling van de stukken is 

gebleken dat de boedel geen belang heeft bij voortzetting 

van het geding. De Raad van State is dan ook geïnformeerd 

dat de curator de procedure niet overneemt.   

Het bestuderen van de beschikbare stukken, het inschatten 

van de slagingskansen en het beoordelen van het belang 

smede voeren van correspondentie met 

de Omgevingsdienst Brabant Noord en de RvS. 

De boedel zal de verkoop van de aanwezige roerende 

verder onderzoek verrichten 

in de administratie, gesprek aangaan met de 

waar dat 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


