
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   5   

Datum verslag:     6 maart 2020  

Curator:  mr. C.W.M. Slegers  

R-C:   mr. B.R.M. de Bruijn    

 

Naam onderneming Agro on B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Agro on B.V., statutair gevestigd te Venlo en 

kantoorhoudende te (6085 NH) Horn aan de Heythuyserweg 

no. 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 12064402.  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Groothandel in voedings- en genotsmiddelen.  

Verrichten van handelsactiviteiten op het gebied van 

levensmiddelen (vers, verwerkt, ingevroren, geconserveerd 

etc.)   
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2015 € 

10.962.327,- 

€  

44.361,- 

€ 

7.158.987,- 

2016 € 

10.691.774,- 

€ 

34.736,- 

€ 

6.627.389,- 

2017 €  

7.709.165,- 

€ -/- 

 599.929,- 

€ 

5.490.338,- 

2018 € - € - € - 
 

Toelichting financiële gegevens Financiële gegevens 2015 en 2016 volgen uit de 

jaarstukken. Financiële gegevens 2017 volgen uit de 

concept jaarstukken. Financiële gegevens 2018 

(tussentijds) zijn nog niet bekend.    

 

Personeel gemiddeld aantal 16 (opgaaf KvK) 

Boedelsaldo € 73.596,41  

  

Verslagperiode 1 september 2019 t/m 29 februari 2020 

Bestede uren in verslagperiode 29 uur en 30 minuten   

Toelichting bestede uren  331 uur en 45 minuten   

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van Agro on B.V. 

is de heer P.J.C.M. Kessels. De aandelen in Agro on B.V. 

worden voor 75% gehouden door AVRG B.V., voor 12,5% 

door Fresh & Frozen Holding B.V. en voor 12,5% door Pro-

Plant International B.V.  

 



 

 

 

 Lopende procedures Zover de curator bekend waren er per datum faillissement 

geen procedures aanhangig.   
 Verzekeringen Na datum faillissement heeft de curator de status van de 

verzekeringen van Agro on B.V. geverifieerd, waarbij is 

gebleken dat de WA verzekering voor het personeel reeds 

per 1 januari 2018 was geroyeerd. Diverse andere 

verzekeringen bleken daarnaast ook reeds voor datum 

faillissement beëindigd / geroyeerd.  

 

De curator heeft de productiewerkzaamheden vanaf datum 

faillissement niet voortgezet / hervat, waardoor het 

betrokken productiepersoneel niet meer op de 

productielocatie aanwezig is geweest.   
 Huur Agro on B.V. huurde de bedrijfslocatie van haar 

aandeelhouder AVRG B.V.  

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden 

beëindigd tegen 15 augustus 2018   

 

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

De bedrijfsactiviteiten van Agro on B.V. zijn omstreeks 

2000 aangevangen en zagen met name op de verwerking 

van voedsel (groente en vlees). De eerste jaren vond de 

productie op de bedrijfslocatie te Horn plaats. Omstreeks 

2004 is een groot deel van de productie uitbesteed aan 

productielocaties in het buitenland (Polen en laatstelijk 

Roemenië). Deze productielocaties waren c.q. zijn niet 

gelieerd aan Agro on B.V. maar kende wel een exclusieve 

verbondenheid met / aan Agro on B.V. Nadien is Agro on 

B.V. zich tevens gaan richten op het verpakken voor 

derden, het verwerken van bulkproducten en de productie 

van vlees en snacks.  

 

De omzetten zijn over de jaren tot aan 2014 gestaag 

gegroeid. Omstreeks 2014 is er gezocht naar een 

overnamekandidaat voor (de activiteiten van) Agro on B.V. 

Uiteindelijk is deze gevonden in de thans 25% 

aandeelhouder. Destijds was de afspraak dat Agro on B.V. 

voor € 3 mln. zou worden overgenomen, waarbij de eerste 

25% van de aandelen meteen zou worden overgenomen 

(tegen contante betaling) en op termijn van 2 jaren de 

overige 75% zou worden overgenomen. Indien na 2 jaren 

echter zou blijken dat de interesse voor de overname niet 

meer zou bestaan, zou de reeds overgedragen 25% 

aandelen terug worden (over)genomen door AVRG B.V.  

 



 

 

 

Gedurende de 2 jaar heeft de 25% aandeelhouder zich 

intensief met de bedrijfsactiviteiten van Agro on B.V. 

bemoeid en heeft zij de bedrijfsactiviteiten / productie 

uitgebreid door activiteiten welke reeds binnen het concern 

van de 25% aandeelhouder werden verricht, naar de 

productielocatie van Agro on B.V. over te brengen.  

 

Na het tijdsverloop van 2 jaren heeft de 25% 

aandeelhouder echter kenbaar gemaakt af te willen zien 

van de transactie en de 25% aandelen in Agro on B.V. terug 

te willen verkopen en overdragen aan AVRG B.V. Op dat 

moment is er tussen partijen een verschil van mening 

ontstaan over de koopsom voor deze aandelen. Dit mede 

omdat de 25% aandeelhouder de onderneming, volgens de 

bestuurder, in een verlieslatende positie zou hebben 

gebracht.  

 

Uiteindelijk heeft deze discussie tot een juridische 

procedure geleid, waarbij AVRG B.V. is veroordeeld om de 

25% aandelen terug te nemen. Dit heeft tot onderlinge 

discussie en onenigheid geleid.  

 

De betrokken financier ABF (factoring op basis van de 

voorraden en debiteuren) heeft uiteindelijke aan de 

betrokken aandeelhouders een ultimatum gesteld, waarbij 

uiterlijk 30 juni 2018 het geschil tussen beiden diende te 

zijn beslecht. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de 

financiering worden opgezegd.  

 

Eind juni 2018 leek er overeenstemming te zijn tussen de 

25% aandeelhouder en AVRG B.V. voor wat betreft de 

koopsom voor de aandelen. Uiteindelijk heeft deze verkoop 

niet plaatsgevonden omdat AVRG B.V. zich niet kon vinden 

in de (gewijzigde) voorwaarden voor de transactie.    

 

Om die reden hebben de 75% aandeelhouder AVRG B.V. en 

de bestuurder berust in (en mede aangestuurd op) een 

faillissementsverzoek dat diende tegen 10 juli 2018. Op 

basis van dit verzoek is het faillissement ook uitgesproken.  

 

De visie van de 25% aandeelhouder op de betreffende 

problematiek is een volstrekt andere. Zij stelt dat de 

minderheidsaandeelhouder en (haar) bestuurder ook vanaf 

de overname van 75% van de aandelen het beleid is blijven 

bepalen en belangrijke informatie aan de 

meerderheidsaandeelhouder heeft onthouden.  

 

2 Personeel    

 



 

 

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
17 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Gelijk aan het aantal per datum faillissement.   

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten zijn op 11 juli 2018 door de 

curator opgezegd.  

 
 Werkzaamheden Afstemming met het UWV en met de bestuurder inzake de 

afwikkeling van de arbeidsovereenkomsten en de 

(salaris)aanspraken van de betrokken werknemers.   
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Agro on B.V. heft geen onroerende zaken in eigendom. De 

bedrijfslocatie werd gehuurd.  

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Machines € 190.000,00  
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De bedrijfsinventaris c.q. de bedrijfsmiddelen op de 

(productie)locatie van Agro on B.V. komen in eigendom aan 

haar toe. Deze bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een  

doorstart/activatransactie verkocht.   
 Bodemvoorrecht fiscus De bedrijfsinventaris is verpand aan de huisbank (ABN 

Bank). Aan de Belastingdienst komt het bodemvoorrecht 

toe ter zake van de bodemzaken. De fiscale vordering 

bedroeg per datum van dit aanvangsverslag omstreeks € 

90.000,- (inclusief de thans begrote 29 lid 7 OB positie). De 

uiteindelijke vordering van de Belastingdienst zal nog 

moeten blijken, waarna de inbrengplicht van de pandhouder 

ex artikel 57 lid 3 Fw begroot kan worden. Over de 

restantopbrengst, welke de bank/pandhouder toekomt, 

ontvangt de boedel een boedelvergoeding.  

 

Verslag 2: 

De volledige koopsom ter zake van de bedrijfsinventaris is 

op de faillissementsrekening ontvangen. Afrekening met de 

pandhouder dient nog plaats te vinden.  

 

Verslag 3: 

Inmiddels beschikt de curator over alle informatie om tot 

een afrekening met de pandhouder (inbrengplicht 

bodemzaken) over te kunnen gaan. De (concept) 

afrekening zal de komende verslagperiode aan de 

pandhouder worden voorgelegd.  

 



 

 

 

Verslag 4: 

Afrekening met de pandhouder heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Aan de pandhouder is uit dien hoofde een 

netto bedrag ad € 70.836,80 voldaan. De bruto opbrengst 

voor de pandhouder bedroeg € 82.836,-. Het verschil heeft 

betrekking op de door de pandhouder betaalde 

boedelbijdrage (€ 9.751,41 incl. BTW), een BTW 

compensatie vanwege een verkochte auto (€ 274,21) en 

een bijdrage in de taxatiekosten (€ 1.971,58 geen BTW).   

   
 Werkzaamheden Inventarisatie bedrijfsmiddelen en mogelijke eigendommen 

derden; afstemming met de bestuurder inzake de 

bedrijfsmiddelen en de mogelijke eigendommen van 

derden; afstemming met NTAB inzake de taxatie en 

verkoop van de bedrijfsmiddelen; afstemming met de 

pandhouder in verband met de verkoop van de 

bedrijfsmiddelen.  

 

Verslag 3: 

Voorbereiden concept afrekening / inbrengplicht  

pandhouder. 

 

Verslag 4: 

Afwikkeling afrekening pandhouder.  

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Voorraad  

(diepgevroren) 

voedingsmiddel

en 

€ 60.000,00 Nog te bepalen 

 

 Toelichting voorraad De voorraden op de (productie)locatie van Agro on B.V. 

komen in eigendom aan haar toe.  

 

Na datum faillissement is in samenspraak tussen de 

betrokken pandhouder, NTAB en de faillissementsboedel 

onderzocht op welke wijze de per datum faillissement 

aanwezige voorraden (zo optimaal mogelijk) konden 

worden vermarkt. Dit heeft uiteindelijk tot een (beperkt) 

aantal gefragmenteerde (onderhandse executie-) verkopen 

geleid. De totaal met deze verkopen gemoeide 

koopsommen bedroegen omstreeks € 30.000,-. Deze 

opbrengst komt volledig toe aan de betrokken pandhouder. 

Een boedelvergoeding niet nog bepaald te worden.     

 

De restant voorraden is in het kader van een 

doorstart/activatransactie voor een koopsom ad  

€ 60.000,00 verkocht.   



 

 

 

 Werkzaamheden Inventarisatie voorraden en mogelijke eigendommen 

derden; afstemming met de bestuurder inzake de 

voorraden en de mogelijke eigendommen van derden; 

afstemming met NTAB in verband met de te realiseren en 

gerealiseerde deelverkoop van diverse voorraden en 

vanwege de uiteindelijke verkoop van de resterende 

voorraadpositie; afstemming met de pandhouder in verband 

met de gerealiseerde deelverkoop van diverse voorraden en 

vanwege de uiteindelijke verkoop van de resterende 

voorraadpositie.   
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

1. Goodwill 

2. Auto 

€ 5.000,00 

€ 3,000,00 

Nvt  

 
 

3.13 Toelichting andere activa De goodwill, onder andere bestaande uit het woord- en 

beeldmerk Agro on en de klantenportefeuille, is in het kader 

van een doorstart/activatransactie verkocht.  

 

Een auto (Opel Astra) is aan de hoogste bieder, in 

samenspraak met de pandhouder, onderhands verkocht. 

 

Verslag 2: 

Afrekening met de pandhouder ter zake van de 

verkoopopbrengst van de auto dient nog plaats te vinden.  

 

Verslag 3: 

Zie onder bedrijfsmiddelen. Afrekening kan de komende 

verslagperiode plaatsvinden.  

 

Verslag 4: 

Zie onder bedrijfsmiddelen. Afrekening heeft inmiddels 

plaatsgevonden.      
 werkzaamheden Inventarisatie van de immateriële eigendommen en overige 

roerende zaken.  
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren De debiteurenpositie zou per datum faillissement omstreeks 

€ 2,6 mln. bedragen. Deze debiteuren zijn verpand aan 

ABF, welke als separatist zelf tot inning is overgegaan. Een  

overwaarde ter zake van de debiteuren (in combinatie met 

de andere zekerheden) is niet te verwachten. De curator 

heeft de pandhouder toegezegd de gevraagde 

ondersteuning te bieden.  

 



 

 

 

Voor dit moment is het de curator niet bekend hoe de 

inning van de debiteuren (ver)loopt. In het eerste 

voortgangsverslag zal e.e.a. nader worden toegelicht.   

  

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft de faillissementsboedel 

in nauw contact gestaan met de pandhouder voor wat 

betreft de inning van de verpande debiteuren. Voor dit 

moment is nog niet bekend welk saldo de pandhouder geïnd 

heeft, echter kan wel reeds worden vastgesteld dat er geen 

‘overwaarde’ toekomt ter zake van de aan ABF verstrekte 

zekerheden.  

 

Verslag 3, 4 en 5: 

De pandhouder is de afgelopen verslagperiode druk 

doende geweest met het innen van de debiteuren.  
    

 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:  

Afstemming met de pandhouder ter zake van de 

inning van de debiteuren; ondersteuning / 

medewerking pandhouder bij de door haar ingezette 

inning. 

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De ABN Amro Bank N.V. (ABN Bank) heeft een financiering 

verstrekt aan Agro on B.V. bestaande uit een rekening-

courant krediet en een geldlening. Per datum faillissement 

bedroeg de vordering van de ABN Bank ruim € 404.000,-. 

Tot meerdere zekerheid voor nakoming van de 

verplichtingen zijdens Agro on B.V. heeft zij een eerste 

pandrecht op roerende zaken / bedrijfsinventaris verstrekt 

aan ABN Bank. Daarnaast zijn er persoonlijke zekerheden 

verstrekt door de directie.   

 

Naast de ABN Bank zijn er door derden aanvullende 

financieringen verstrekt aan Agro on B.V., waarbij tevens 

(latere) pandrechten ter zake van de bedrijfsinventaris zijn 

verstrekt. Deze pandrechten zijn ondergeschikt aan het 

eerste pandrecht van de ABN Bank. 

 

ABN Asset Based Finance (ABF) heeft gefinancierd op basis 

van de voorraden en de debiteuren (factoring). De 

vordering van ABF bedroeg per datum faillissement ruim  

€ 1,8 mln. Tot meerdere zekerheid voor nakoming van de 

verplichtingen zijdens Agro on B.V. heeft zij een eerste 

pandrecht op de debiteuren en de voorraden verstrekt aan 

ABF. Daarnaast zijn er persoonlijke zekerheden verstrekt 

door de directie.    
 Leasecontracten Een vijftal machines / bedrijfsmiddelen werd geleased van 

ABN Amro Lease (ABN Lease). Deze lease betrof een 



 

 

 

financiering met pandrecht. Tussen ABN Bank en ABN Lease 

zullen bij een verkoop van de bedrijfsinventaris de 

(eventuele) opbrengsten van deze verpande machines 

(bodemzaken) in onderling overleg worden afgewikkeld.    

 

 Beschrijving zekerheden Zie hiervoor.  

 

 Separistenpositie ABF heeft als separatist de inning van de aan haar 

verpande debiteuren ingezet. De overige (resterende) 

activa van Agro on B.V. zijn in een doorstart / algehele 

activatransactie betrokken. Alsdan heeft deze verkoop te 

gelden als een onderhandse executieverkoop ten behoeve 

van de pandhouders.    
 Eigendomsvoorbehoud Inmiddels is van een aantal eigendommen derden / 

eigendomsvoorbehouden gebleken. Deze 

eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld vooruitlopend op 

de doorstart, dan wel heeft de doorstartpartij deze 

verplichting op zich genomen.  

 

 Retentierechten Ter zake van een per datum faillissement onder transport 

zijnde (beperkte) levering goederen is een retentierecht 

ingeroepen. Uiteindelijk is dit retentierecht kostenneutraal 

afgewikkeld.  

 

 Reclamerechten Er is vooralsnog niet gebleken van rechtsgeldige rechten 

van reclame.     
 Boedelbijdragen Met ABN Bank is een boedelbijdrage overeengekomen 

overeenkomstig de separatistenregeling. Deze 

boedelbijdrage zal verschuldigd zijn over de netto 

opbrengst welke aan de ABN Bank toekomt uit hoofde van 

de verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris en de 

personenauto.   

 

Met ABF is afgesproken dat de faillissementsboedel een 

reële boedelbijdrage / kostencompensatie zal ontvangen 

voor haar betrokkenheid bij de verkoop van de voorraden 

(gefragmenteerd als de verkoop van de restpartij in het 

kader van de doorstart) en vanwege haar ondersteuning bij 

de debiteureninning.   

 

Verslag 2: 

Afrekening met pandhouder ABN Bank dient nog plaats te 

vinden. De overeengekomen boedelbijdrage zal daarbij in 

mindering strekken op de af te dragen verkoopopbrengst 

bedrijfsinventaris resulterende na de inbrengplicht van de 

pandhouder.  

 

Met ABF is een gefixeerde boedelvergoeding 

overeengekomen van € 15.000,- exclusief BTW. Deze 



 

 

 

boedelvergoeding is inmiddels ontvangen op de 

faillissementsrekening.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5: 

Frequent contact met ABN AMRO Bank en ABF (per 

mail en per telefoon) inzake de afwikkeling van de 

verpande activa.   

  
 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van Agro on B.V. zijn niet voortgezet. 

De productie is per datum faillissement gestaakt.    
 Financiële verslaglegging N.V.T.  

 Werkzaamheden -  

 

Doorstart 

 Beschrijving Vanaf datum faillissement is een zo optimaal mogelijke 

verkoop van de betrokken activa (voorraden en 

bedrijfsinventaris) onderzocht. Uiteindelijk heeft een partij 

kenbaar gemaakt interesse te hebben in een doorstart. Dit 

traject is onderzocht en uiteindelijk heeft dit tot 

overeenstemming tussen de betrokken partijen (koper, 

verkoper en pandhouders) geleid. De afspraken ter zake de 

doorstart en activa zijn neergelegd in een 

koopovereenkomst.  

 

Verslag 2: 

Over de afgelopen verslagperiode is de koopsom voor de in 

het kader van de doorstart gekochte activa in delen 

ontvangen. Inmiddels is de volledige koopsom ad € 

255.000,- ontvangen (zie voor deelkoopsommen per 

specifiek activum hiervoor), waarbij levering en 

eigendomsverkrijging van de goederen heeft 

plaatsgevonden en de kopende partij zich mag presenteren 

als doorstartpartij in het faillissement van Agro on B.V.     

    

 Verantwoording De opbrengst is verantwoord bij de specifieke 

activaonderdelen in dit verslag.    

 

 Opbrengst De opbrengst is verantwoord bij de specifieke 

activaonderdelen in dit verslag.  

 Boedelbijdrage Zie onder 5 (positie banken) 
 Werkzaamheden Onderzoeken, afstemmen en voorbereiden van de doorstart 

/ activa transactie. Vastlegging afspraken. 

 

Verslag 2: 



 

 

 

Monitoren (tijdige) betalingen deelkoopsommen.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Nog te onderzoeken.  

 

 Depot jaarrekeningen 2014: Tijdig (24/4/2015) 

2015: Tijdig (19/12/2016)  

2016: Niet tijdig (5/2/2018) 

2017: Nog niet deponeringsplichtig per datum faillissement. 

 

 Goedk. Verkl. Accountant - 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele nog na te komen stortingsverplichting is 

verjaard.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.   

 

 Werkzaamheden Quick scan diverse aangereikte administratie.  

 

Verslag 4: 

Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het 

rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 5: 

De curator wordt voor wat betreft het financiële deel 

van het rechtmatigheidsonderzoek bijgestaan door 

een accountant. Deze heeft zijn bevindingen 

inmiddels in een rapportage verwerkt en voor 

wederhoor voorgelegd aan de betrokken bestuurder. 

Na de verkregen wederhoor zal de accountant een 

definitief rapport opmaken en aan de curator 

verstrekken.     

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen UWV € 67.813,97 
 Pref. Vord. van de fiscus Vooralsnog aangemeld: € 106.723,00   

(inclusief artikel 29 lid 7 OB vordering)   
 Pref. Vord. van het UWV Vooralsnog aangemeld: € 10.651,88  
 Andere pref. Crediteuren Vooralsnog geen andere preferente vorderingen aangemeld. 

   

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: 105  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: € 4.258.857,27  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Verslag 1, 2, 3, 4 en 5: 

Nog niet bekend. 



 

 

 

 Werkzaamheden Inventariseren crediteurenlast.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) - 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - rechtmatigheidsonderzoek; 

- assistentie bij inning/afwikkeling debiteuren.  

 Indiening volgend verslag Aanvang september 2020 

  
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5: 

Correspondentie rechters-commissaris; 

verslaglegging.   

  
 

Weert, 6 maart 2020  

 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

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. 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 perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. 


