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Algemene gegevens
Naam onderneming
BiQ Group N.V.

13-09-2018
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Gegevens onderneming
De naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIQ GROUP N.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (5652 LA)
Eindhoven, Noord Brabantlaan 1, hierna te noemen 'BiQ'.

13-09-2018
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Activiteiten onderneming
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de navolgende
activiteitencode opgenomen: 'SBI-code:6420 - Financiële holdings'. Volgens
opgave van de (laatstelijk) bestuurder hield de onderneming die binnen
gefailleerde gedreven w erd zich bezig met bedrijfsfinancieringen voor het MKB;
zij zocht nieuw e investeerders aan en verzorgde aldus de koppeling tussen
investeerders en ondernemers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 2.102.539,00

2014

€ 1.713.842,00

2015

€ 2.089.168,00

Toelichting financiële gegevens

13-09-2018
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Toelichting financiële gegevens
De omzet- en w inst- en verliesgegevens zijn (nog) niet bekend.

13-09-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

13-09-2018
5

Boedelsaldo
€ 11.712,40

13-09-2018
5

€ 11.725,98

12-03-2019
6

€ 11.739,36

06-09-2019
7

€ 11.755,27

03-03-2020
8

€ 11.766,04

28-08-2020
9

€ 11.777,28

25-02-2021
10

€ 13.783,09

07-04-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-3-2018

13-09-2018
5

t/m
11-9-2018
van
12-9-2018

12-03-2019
6

t/m
11-3-2019
van
12-3-2019

06-09-2019
7

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

03-03-2020
8

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

28-08-2020
9

t/m
28-8-2020
van
29-8-2020

25-02-2021
10

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

07-04-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

165 uur 7 min

6

2 uur 14 min

7

1 uur 36 min

8

6 uur 54 min

9

3 uur 12 min

10

5 uur 24 min

11

2 uur 30 min

totaal

186 uur 57 min

Toelichting bestede uren
Aan dit faillissement w erden in totaal 165 uur en 12 minuten besteed.

13-09-2018
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Vijfde voortgangsverslag: Aan dit faillissement w erden in totaal 167 uur en 36
minuten besteed.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Bestede uren in verslagperiode: 1 uur en 36 minuten (1,60 uur).
In totaal w erden aan dit faillissement 169 uur en 12 minuten (169,20 uur)
besteed.

06-09-2019
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Zevende voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 6 uur en 54 minuten (6,90 uur).
Totaal bestede uren: 175 uur en 51 minuten (175,85 uur).

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 3 uur en 12 minuten (3,20 uur).
Totaal bestede uren: 179 uur en 3 minuten (179,05 uur).

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 5 uur en 24 minuten (5,40 uur).
Totaal bestede uren: 184 uur en 27 minuten (184,45 uur).

25-02-2021
10

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Bestede uren verslagperiode: 2 uur en 30 minuten (2,50 uur).
Totaal bestede uren: 187 uur en 24 minuten (187,40 uur)

07-04-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

BiQ w erd opgericht op 29 september 2011. Haar activiteiten zijn op 1 juli 2016
beëindigd. Op dat moment heeft Anaconda Beheer B.V., w aarvan de heer
C.A.W . van Steenbergen bestuurder en aandeelhouder is, zich uit laten
schrijven als bestuurder van gefailleerde. Vanaf dat moment staat geen
bestuurder meer ingeschreven.

13-09-2018
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BiQ is enig aandeelhouder van BiQ Starters B.V., een vennootschap
w aarbinnen volgens de heer Van Steenbergen geen activiteiten zijn ontplooid.
Eerste voortgangsverslag: Per abuis w erd in het voorgaande verslag
aangegeven dat de activiteiten per 1 juli 2016 zijn beëindigd. Dit is niet juist.
De activiteiten van gefailleerde w erden op 1 juni 2016 - gelijktijdig met de
datum w aarop de heer Van Steenbergen zich als bestuurder liet uitschrijven beëindigd.
Derde voortgangsverslag: Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is
gebleken dat BiQ Starters B.V. is uitgeschreven uit het handelsregister per 13
december 2016. Als omschrijving is opgenomen: "Op 05-10-2016 is de
inschrijving w egens opheffing van de vestiging ambtshalve doorgehaald." De
uitschrijving heeft vervolgens aldus
plaatsgevonden per 13 december 2016.

1.2 Lopende procedures
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
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1.3 Verzekeringen
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
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1.4 Huur
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De voormalig bestuurder van BiQ heeft als oorzaak van het faillissement
verw ezen naar het w egvallen van inkomsten sedert medio 2015. Met name
w ordt verw ezen naar conflicten die zijn gerezen met betrekking tot een
semafonie-netw erk dat (aanvankelijk) in eigendom aan BiQ toebehoorde,
alsook naar activiteiten met betrekking tot een Biovergister te Nistelrode. De
curator verricht nader onderzoek naar de (door de voormalig bestuurder
aangedragen) oorzaken van het faillissement.
Tw eede voortgangsverslag: Het onderzoek is nagenoeg afgerond.
Derde voortgangsverslag: Het onderzoek is afgerond.

13-09-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

13-09-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

13-09-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

13-09-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-09-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 70.565,43

totaal

€ 70.565,43

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof inventaris- en/of voorraadzaken aan op een locatie in de
televisietoren te Hilversum aan De W itte Kruislaan 1. Deze zaken zijn
(vermoedelijk) eigendom van BiQ. De curator verricht nader onderzoek naar de
vraag w ie eigenaar is en of er andere rechthebbenden zijn.

13-09-2018
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Eerste voortgangsverslag: Met Anaconda Beheer B.V. zijn nadere afspraken
gemaakt omtrent de verkoop van de inventariszaken aanw ezig in de
televisietoren te Hilversum, alsmede de opstelpunten in den lande op hoge
gebouw en. Het betreft géén bodemzaken. De zaken zijn verkocht aan
Anaconda Beheer B.V. voor een bedrag van € 70.565,43. De koopprijs w ordt
verrekend door Anaconda Beheer B.V. met de vordering w elke zij heeft op
gefailleerde (en gedekt w ordt door een pandrecht) van € 68.065,43. Anaconda
Beheer B.V. heeft een rechtsgeldig pandrecht op de inventaris in de
televisietoren en de opstelpunten. Het pandrecht is aldus met deze transactie
vervallen en de boedel ontvangt een bedrag van € 2.500,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

13-09-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de zaken ter plaatse geïnspecteerd, vergezeld van een
taxateur.

13-09-2018
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Eerste voortgangsverslag: De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden
beschouw d.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator trof inventaris- en/of voorraadzaken aan op een locatie in de
televisietoren te Hilversum aan De W itte Kruislaan 1. Deze zaken zijn
(vermoedelijk) eigendom van BiQ. De curator verricht nader onderzoek naar de
vraag w ie eigenaar is en of er andere rechthebbenden zijn.
Eerste voortgangsverslag: Verw ezen w ordt naar hetgeen is vermeld onder
"Toelichting bedrijfsmiddelen".

13-09-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de zaken ter plaatse in de televisietoren geïnspecteerd,
vergezeld van een taxateur.

13-09-2018
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Eerste voortgangsverslag: De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden
beschouw d.

3.8 Andere activa
Beschrijving
Procedure Mediaforest Benelux
Vergunning mestverw erkingsinstallatie met covergisting (2011/113683)
totaal

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.352,21
€ 0,00

€ 3.352,21

€ 0,00

Toelichting andere activa
BiQ is rechthebbende ten aanzien van een omgevingsvergunning c.q. een
vergunning 'mestverw erkingsinstallatie met co-vergisting' (2011/113683)
betreffende een installatie gelegen aan het adres Loosbroeksew eg 48 te
Nistelrode. De curator verricht te dien aanzien nader onderzoek en beproeft de
mogelijkheden tot eventuele overdracht van die vergunning.
Eerste voortgangsverslag: Vooralsnog is het niet mogelijk gebleken tot
overdracht van de vergunning te komen.
Tw eede voortgangsverslag: Op 20 november 2015 heeft de provincie NoordBrabant de omgevingsvergunning voor de inrichting, bestemd tot het vergisten
van mest en andere organische producten en gelegen zijnde aan de
Loosbroeksew eg 48 te Nistelrode, ingetrokken. Op dat moment stond deze
vergunning van naam van BioSpares B.V.
Tegen dit besluit van 20 november 2015 is door BioSpares B.V. bezw aar
gemaakt, w aarna het bestreden besluit door de voorzieningenrechter van de
rechtbank Oost-Brabant bij uitspraak van 17 maart 2016 onder het stellen van
nadere voorw aarden aan de bedrijfsvoering geschorst.
Op 14 maart 2016 heeft BioSpares B.V. een melding als bedoeld in art. 2.25 lid
2 W abo ingediend w aarin zij verzocht de omgevingsvergunning op naam te
laten stellen van BiQ w aarna de vergunning daadw erkelijk op naam van BiQ is
gesteld.
Met verw ijzing naar rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (uitspraak van 27 mei 2015, nr. 201406744/1/A1) heeft de
provincie Noord-Brabant bij besluit van 23 mei 2017 geoordeeld dat het besluit
tot intrekking van de omgevingsvergunning met het oog op gew ijzigde
omstandigheden in bezw aar dient te w orden herroepen. De provincie NoordBrabant stelt in haar besluit voorop dat de vergunninghouder niet degene is
aan w ie de vergunning ooit is verleend, maar degene die het project uitvoert
w aarop de vergunning betrekking heeft. Nu in de achterliggende periode door
Enégro B.V. feitelijke maatregelen zijn genomen om de voor de inrichting
geldende verplichtingen na te leven, terw ijl tevens door haar bestuurders (de
heren C.L.M. en S.B.M. Rijkers tevens eigenaren van de grond en de opstallen)
dagelijks toezicht op locatie plaatsvindt, dient zij volgens de de provincie
Noord-Brabant als vergunninghouder te w orden beschouw d (ondanks het feit
dat BiQ geen melding in de zin van art. 2.25 lid 2 W abo heeft ingediend om de
vergunning formeel op naam van Enégro B.V. te zetten).
Nu Enégro B.V. als gevolg van vorenstaande beslissing als vergunninghouder
dient te w orden beschouw d, zijn daarmee de mogelijkheden van de curator om
de vergunning over te dragen komen te vervallen.
Tw eede voortgangsverslag: Met verw ijzing naar punt 1.4 van dit verslag heeft
de boedel een bedrag ad € 3.352,21 ontvangen in verband met de
gerechtelijke procedure tegen Mediaforest Benelux B.V.
Derde voortgangsverslag: De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-09-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Contacten en overleg met Omgevingsdienst Brabant Noord en diverse in de
vergunning geïnteresseerde partijen.

13-09-2018
5

Eerste voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal w orden
bezien of tot een overdracht van de omgevingsvergunning c.q. de vergunning
mestverw erkingsinstallatie met co-vergisting kan w orden gekomen.
Tw eede voortgangsverslag: De w erkzaamheden op het punt van de
omgevingsvergunning c.q. de vergunning mestverw erkingsinstallatie met covergisting zijn afgerond. De curator verw ijst in dit verband naar punt 3.15 van
onderhavig verslag.
Ook de w erkzaamheden ten aanzien van de procedure tegen Mediaforest
Benelux B.V. (zie punt 1.4) kunnen - na betaling van € 3.352,21 - als afgerond
w orden beschouw d.
Derde voortgangsverslag: Door de boedel is het bedrag van € 3.352,21
ontvangen. Derhalve kunnen de w erkzaamheden als afgerond w orden
beschouw d.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteurenposten conform
grootboekadministratie

€ 89.363,00

€ 6.000,00

totaal

€ 89.363,00

€ 6.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de aangeleverde grootboekadministratie staat voor een totaalbedrag
van € 89.363,00 aan debiteuren open. Naar het oordeel van de voormalig
bestuurder van gefailleerde, dienen de vorderingen als oninbaar beschouw d te
w orden. Anaconda Beheer B.V. stelt zich op het standpunt een pandrecht op
de vorderingen van BiQ gevestigd te hebben. De curator doet nader onderzoek
naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht.
Eerste voortgangsverslag: Met Anaconda Beheer B.V. zijn eveneens nadere
afspraken gemaakt omtrent de vorderingsrechten van gefailleerde, w aaronder
de debiteurenposten. De afspraken w orden op dit moment geformaliseerd.
Tw eede voortgangsverslag: In verband met een discussie omtrent vermeend
paulianeus handelen (zie punt 7.6) is met Anaconda Beheer B.V. - na daartoe
verkregen toestemming van de rechter-commissaris - een
vaststellingsovereenkomst gesloten. In verband met de in dat kader gemaakte
afspraken is (een deel van) de debiteurenportefeuille van BiQ gecedeerd aan
Anaconda Beheer B.V., zulks tegen betaling van € 6.000,00.
Met Anaconda Beheer B.V. w erd de aanvullende afspraak gemaakt dat de

13-09-2018
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boedel een 'succesfee' zal ontvangen over alle te ontvangen (bruto) bedragen
in relatie tot door Anaconda Beheer B.V. te verrichten incassohandelingen met
betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen. Anaconda Beheer B.V.
dient de curator periodiek op de hoogte te stellen omtrent de stand van zaken
met betrekking tot de debiteurenincasso en daarover rekening en
verantw oording af te leggen.
Derde voortgangsverslag: Door de boedel is in de achterliggende
verslagperiode nog geen succes fee ontvangen van Anaconda Beheer B.V.
Voor zover de curator bekend heeft Anaconda Beheer B.V. nog geen bedragen
ontvangen naar aanleiding van de door haar te verrichten incassohandelingen
met betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen. In de komende
verslagperiode zal nader contact met Anaconda Beheer B.V. w orden
onderhouden terzake.
De niet aan Anaconda Beheer B.V. gecedeerde debiteurenvorderingen zijn niet
incasseerbaar gebleken. Terzake deze overige (niet aan Anaconda Beheer B.V.
gecedeerde) vorderingen heeft Anaconda Beheer B.V. afstand gedaan van
haar pandrechten.
Vierde voortgangsverslag: Ook in de achterliggende periode heeft de boedel
nog geen success fee ontvangen van Anaconda Beheer B.V. Anaconda Beheer
B.V. heeft volgens opgaaf nog geen bedragen ontvangen naar aanleiding van
de door haar verrichte incassohandelingen met betrekking tot de gecedeerde
debiteurenvorderingen. Rechtsmaatregelen zouden door Anaconda Beheer B.V.
zijn getroffen jegens Alticom B.V., KPN, Secufone AG en Mediaforest Benelux
B.V.
Vijfde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal de curator
nader contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende verslagperiode w erd geen success fee ontvangen. De
curator zal ook in de komende verslagperiode contact onderhouden met
Anaconda Beheer B.V. De procedure tegen Alticom B.V. w erd door Anaconda
Beheer B.V. verloren. Op 6 maart 2019 w erd een vonnis gew ezen door de
Rechtbank Overijssel, team kanton en handelsrecht te Zw olle.

06-09-2019
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Zevende voortgangsverslag:
De bestuurder van Anaconda Beheer B.V. heeft aan de curator kenbaar
gemaakt dat er nog geen bedragen zijn geïncasseerd naar aanleiding van de
door Anaconda Beheer B.V. verrichte incassohandelingen met betrekking tot de
gecedeerde debiteurenvorderingen. De curator onderhoudt contact met de
bestuurder van Anaconda Beheer B.V. aangaande de door Anaconda Beheer
B.V. getroffen rechtsmaatregelen jegens KPN. Secufone AG en Mediaforest
Benelux B.V.

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden heeft bij arrest van 11 februari 2020,
inzake de kw estie Mediaforest Benelux B.V., Anaconda Beheer B.V. in het
principaal hoger beroep niet ontvankelijk verklaard en in het incidenteel hoger
beroep het eerdere vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht, bekrachtigd. Op grond van het arrest zijn aldus geen nadere
bedragen aan Anaconda Beheer B.V. toegew ezen. In een eerder stadium w erd
een bedrag van € 3.352,21 ontvangen op de faillissementsrekening naar
aanleiding van het vonnis in eerste aanleg.

28-08-2020
9

Terzake de kw estie Secufone AG zou een positief vonnis zijn gew ezen op
grond w aarvan Secufone AG nog een bedrag dient te voldoen. Het vonnis w erd
nog niet door de curator ontvangen. Anaconda Beheer B.V. is naar aanleiding
van dit vonnis nog niet tot incassering van enig bedrag bij Secufone AG (te
Zw itserland) kunnen overgegaan. Inmiddels zou door Secufone AG hoger
beroep zijn ingesteld op nog nader aan te voeren gronden.
Negende voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende periode zijn geen bedragen door de curator
ontvangen terzake de destijds overeengekomen succes fee. Deze zou w orden
ontvangen over de te incasseren bruto bedragen in relatie tot door Anaconda
Beheer B.V. te verrichten incassohandelingen met betrekking tot gecedeerde
debiteurenvorderingen. Mede gezien dit laatste en aangezien het er op dit
moment nog immer niet naar uitziet dat de boedel daadw erkelijk (binnen
afzienbare tijd) aanspraak zal kunnen maken op een concrete betaling naar
aanleiding van de overeengekomen succes fee is, onder voorbehoud van
toestemming van de Rechter-Commissaris, met Anaconda Beheer B.V.
overeengekomen dat de boedel tegen finale kw ijting een bedrag zal
ontvangen van € 2.000,00. Na deze betaling zal de boedel niet langer
aanspraak maken op de overeengekomen succes fee en zal kunnen w orden
overgegaan tot afw ikkeling van het faillissement.

25-02-2021
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Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Aangezien ook in de achterliggende periode geen bedragen door Anaconda
Beheer B.V. w erden geïncasseerd naar aanleiding van de door Anaconda
Beheer B.V. verrichte incassohandelingen met betrekking tot de gecedeerde
debiteurenvorderingen is de curator, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, met Anaconda Beheer B.V. overeengekomen dat de
boedel tegen finale kw ijting een bedrag zal ontvangen van € 2.000,-. Na
deze betaling zal de boedel niet langer aanspraak maken op de eerder
overeengekomen succes-fee en zal kunnen w orden overgegaan tot
afw ikkeling van het faillissement. In de achterliggende periode w erden de
gemaakte afspraken geformaliseerd en w erd het bedrag van € 2.000,- op de
faillissementsrekening ontvangen. Gezien dit laatste zal thans w orden
overgegaan tot verdere afw ikkeling van het faillissement en dient het
onderhavige verslag als eindverslag te w orden beschouw d.

07-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie.

13-09-2018
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Eerste voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zullen de gemaakte
afspraken w orden geformaliseerd, w aarbij de curator zal toezien op nakoming
van deze afspraken.
Tw eede voortgangsverslag: Opstellen vaststellingsovereenkomst c.q.
activaovereenkomst en het voeren van overleg en correspondentie met
Anaconda Beheer B.V. in dit verband.
Derde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator
contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V. omtrent de status van de
door Anaconda Beheer B.V. te verrichten incassow erkzaamheden met
betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen.
Vierde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal de curator
contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V. omtrent de status van de
door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke procedures met
betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen.
Vijfde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal de curator
contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V. omtrent de status van de
door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke procedures met
betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal de curator contact met Anaconda
Beheer B.V. onderhouden omtrent de status van de gerechtelijke procedures,
zoals beschreven in de voorgaande verslagen.

06-09-2019
7

Zevende voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal de curator contact met Anaconda
Beheer B.V. onderhouden omtrent de status van de gerechtelijke procedures,
zoals beschreven in de voorgaande verslagen.

03-03-2020
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Achtste voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal de curator contact onderhouden met
Anaconda Beheer B.V. omtrent de status van de gerechtelijke procedures zoals
beschreven in de voortgangsverslagen.

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
Indien de, onder voorbehoud van toestemming van de Rechter-Commissaris,
gemaakte afspraken met Anaconda Beheer B.V. zoals beschreven onder 4.1
kunnen w orden geformaliseerd, zullen de w erkzaamheden als afgerond
kunnen w orden beschouw d.

25-02-2021
10

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Met Anaconda Beheer B.V. gemaakte afspraken zijn inmiddels geformaliseerd
en het bedrag van € 2.000,- w erd op de faillissemenstrekening ontvangen.
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

07-04-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 28,61

13-09-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
BiQ hield een rekening aan bij ING Bank N.V. onder nummer
NL95INGB0007441508. ING Bank N.V. diende een vordering in ad € 28,61.

5.2 Leasecontracten
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.6 Retentierechten
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.7 Reclamerechten
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-09-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek overeenkomsten van geldlening en pandakten.

13-09-2018
5

Eerste voortgangsverslag: Zoals vermeld onder 5.3 zijn er nadere afspraken
gemaakt met Anaconda Beheer B.V. w elke op dit moment w orden
geformaliseerd.
Tw eede voortgangsverslag: de afspraken met Anaconda Beheer B.V. zijn - na
daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris - vervat in een
vaststellingsovereenkomst.
Derde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator nader
contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V. aangaande de door haar te
verrichten incassow erkzaamheden terzake de gecedeerde
debiteurenvorderingen. Zoals aangegeven in het tw eede voortgangsverslag
zal de boedel een succes fee toekomen terzake de eventuele opbrengst in dat
verband.
Vierde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal de curator
contact onderhouden met Anaconda Beheer B.V. omtrent de status van de
door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke procedures met
betrekking tot de gecedeerde debiteurenvorderingen. De boedel zal conform
de gemaakte afspraken met Anaconda Beheer B.V. een success fee ontvangen
terzake de eventuele opbrengsten.
Vijfde voortgangsverslag: Verw ezen w ordt naar hetgeen gesteld is in het
vierde voortgangsverslag.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Hetgeen is gesteld in het vorige verslag is nog immer actueel.

06-09-2019
7

Zevende voortgangsverslag:
Hetgeen gesteld is in de voorgaande verslagen is nog immer actueel.
Vooralsnog heeft de boedel geen success fee ontvangen, nu er nog geen
bedragen zijn geïncasseerd naar aanleiding van de door Anaconda Beheer B.V.
geëntameerde gerechtelijke procedures.

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
Vooralsnog heeft de boedel geen success fee ontvangen nu er door Anaconda
Beheer B.V. nog geen bedragen zijn geïncasseerd naar aanleiding van de
geëntameerde gerechtelijke procedures.

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
Verw ezen w ordt naar hetgeen gesteld is onder 4.1 en 4.2 van dit verslag.
Indien de met Anaconda Beheer B.V., onder voorbehoud van toestemming van
de Rechter-Commissaris, gemaakte afspraken kunnen w orden geformaliseerd,
zal tot afw ikkeling van het faillissement kunnen w orden overgegaan en zal het
onderhavige verslag als eindverslag hebben te gelden.

25-02-2021
10

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
De met Anaconda Beheer B.V. gemaakte afspraken zijn geformaliseerd. Tot
afw ikkeling van het faillissement zal w orden overgegaan. Gelijktijdig met dit
verslag zal w ederom een tussentijds financieel verslag w orden overgelegd.

07-04-2021
11

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Gelijktijdig met het vierde voortgangsverslag zal een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

13-09-2018
5

Vijfde voortgangsverslag: Ook gelijktijdig met het vijfde voortgangsverslag zal
een tussentijds financieel verslag w orden overgelegd.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Een tussentijds financieel verslag zal w ederom w orden overgelegd.

06-09-2019
7

Zevende voortgangsverslag:
Gelijktijdig met dit verslag zal w ederom een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met dit verslag een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
Gelijktijdig met dit verslag zal w ederom een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

25-02-2021
10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

6.5 Verantwoording
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

6.6 Opbrengst

13-09-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-09-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-09-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-09-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie van de aangeleverde boekhouding. Controle
deponeringsverplichting jaarrekeningen.

13-09-2018
5

Eerste voortgangsverslag: Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal ook de
komende verslagperiode w orden gecontinueerd.
Tw eede voortgangsverslag: Opstellen vaststellingsovereenkomst c.q.
activaovereenkomst en het voeren van overleg en correspondentie met
Anaconda Beheer B.V. in dit verband.
Derde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator nader
contact met Anaconda Beheer B.V. onderhouden in verband met de door
Anaconda Beheer B.V. te verrichten incassow erkzaamheden terzake de aan
haar gecedeerde vorderingen.
Overeengekomen is dat de boedel een succes fee zal ontvangen indien door
Anaconda Beheer B.V. bedragen w orden geïncasseerd.
Vierde voortgangsverslag: Verw ezen w ordt naar punt 4.2 voor w at betreft de
gecedeerde (debiteuren)vorderingen. De w erkzaamheden zijn verder
afgerond.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.204,73

13-09-2018
5

Toelichting
UW V: € 4.204,73.
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.726,53

13-09-2018
5

€ 6.365,53

03-03-2020
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.814,13

13-09-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.056,00

13-09-2018
5

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

13-09-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 240.937,69

13-09-2018
5

€ 172.872,26

28-08-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment nog niet te voorzien.

13-09-2018
5

Vermoedelijk bij gebrek aan baten.
Derde voortgangsverslag: De eerder uitgesproken verw achtingen blijven
gehandhaafd.
Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Naar de thans bekende inzichten zal het faillissement w orden opgeheven bij
gebrek aan baten.

07-04-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden binnen faillissement.

13-09-2018
5

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
De crediteuren informeren omtrent de afw ikkeling.

07-04-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

9.2 Aard procedures
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

9.3 Stand procedures
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie verslag nr. 4 d.d. 27-03-2018.

13-09-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de diverse posities ten aanzien van de aangetroffen
activabestanddelen nader in kaart brengen. Daar w aar mogelijk zal eventueel
actief van BiQ te gelde w orden gemaakt. Tevens zullen de gebruikelijke
w erkzaamheden binnen faillissement w orden verricht, w aaronder onderzoek
naar diverse rechtmatigheidsaspecten.
Eerste voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator erop
toezien dat de met Anaconda Beheer B.V. gemaakte afspraken zullen w orden
nagekomen. De in gang gezette onderzoeken zullen w orden gecontinueerd en
bezien zal w orden of alsnog tot verkoop kan w orden gekomen van de
omgevingsvergunning q.q. vergunning mestverw erkingsinstallatie met covergisting.
Tw eede voortgangsverslag: Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 10.1 is
vermeld.
Vierde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode dienen de
ontw ikkelingen terzake de met Anaconda Beheer B.V. gemaakte afspraken en
uit dien hoofde door Anaconda Beheer B.V. gestarte incassow erkzaamheden
(geëntameerde procedures) te w orden afgew acht.

13-09-2018
5

Vijfde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode dienen de
ontw ikkelingen terzake de door Anaconda Beheer B.V. gestarte
incassow erkzaamheden (geëntameerde procedures) te w orden afgew acht.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Hetgeen is gesteld in het vijfde voortgangsverslag is nog actueel. De
procedure tegen Alticom B.V. w erd door Anaconda Beheer B.V. verloren en is
afgerond.

06-09-2019
7

Zevende voortgangsverslag:
De afloop van de door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke
procedures dienen te w orden afgew acht. Dit teneinde te bezien of er
bedragen w orden geïncasseerd en of de boedel aanspraak zal kunnen maken
op een mogelijke success fee.

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal de afloop van de thans nog lopende
door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke procedures dienen te
w orden afgew acht.

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of de met Anaconda Beheer
B.V., onder voorbehoud van toestemming van de Rechter-Commissaris,
gemaakte afspraken ter afkoop van de indertijd overeengekomen succes fee
tegen betaling van een bedrag van € 2.000,00 aan de boedel kan w orden
geformaliseerd. Indien dit laatste het geval is zal het onderhavige verslag als
eindverslag dienen te w orden beschouw d.

25-02-2021
10

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Nu de gemaakte afspraken met Anaconda Beheer B.V. zijn geformaliseerd en
het overeengekomen bedrag van € 2.000,- op de faillissementsrekening w erd
ontvangen, zal tot afw ikkeling van het faillissement w orden overgegaan. Het
onderhavige verslag dient als eindverslag te w orden beschouw d.

07-04-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorzien.

13-09-2018
5

Tw eede voortgangsverslag: De w erkzaamheden van de curator zijn
grotendeels afgerond. In verband met de met Anaconda Beheer B.V. gemaakte
afspraken aangaande de verdere incassow erkzaamheden, dienen de verdere
ontw ikkelingen vooralsnog afgew acht te w orden.
Derde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode dienen de
ontw ikkelingen terzake de met Anaconda Beheer B.V. gemaakte afspraken
aangaande de verdere incassow erkzaamheden te w orden afgew acht.
Vijfde voortgangsverslag: Op dit moment nog niet te voorzien. De
ontw ikkelingen met betrekking tot de door Anaconda Beheer B.V. gemaakte
afspraken aangaande de incassow erkzaamheden dienen te w orden
afgew acht.

12-03-2019
6

Zesde voortgangsverslag:
Verw ezen w ordt naar het gestelde in het vorige verslag.

06-09-2019
7

Zevende voortgangsverslag:
Op dit moment is nog niet duidelijk w anneer tot afw ikkeling van het
faillissement kan w orden overgegaan, nu één en ander afhankelijk is van de
door Anaconda Beheer B.V. geëntameerde gerechtelijke procedures.

03-03-2020
8

Achtste voortgangsverslag:
Hetgeen vermeld is in het zevende voortgangsverslag is nog immer actueel.

28-08-2020
9

Negende voortgangsverslag:
Indien de met Anaconda Beheer B.V., onder voorbehoud van toestemming van
de Rechter-Commissaris, gemaakte afspraken kunnen w orden geformaliseerd,
zal tot afw ikkeling van het faillissement kunnen w orden overgegaan. In dat
geval heeft het onderhavige verslag als eindverslag te gelden.

25-02-2021
10

Tiende voortgangsverslag (eindverslag):
Het onderhavige verslag heeft als eindverslag te gelden. Op korte termijn zal
tot verdere financiële afw ikkeling w orden overgegaan.

07-04-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris. W erkzaamheden in verband met
verslagleggingsplicht.

13-09-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

