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FAILLISSEMENTS-EIND-VERSLAG Nummer:  7  Datum: 26 september 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. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap JILESEN BEUGEN B.V., gevestigd 

te Beugen, kantoorhoudende te 5443 PD Haps, aan de 

Haringsestraat nr. 10a 
  
Faillissementsnummer F 01/13/419 
Datum uitspraak 7 mei 2013 
  
Curator Mr. G. te Biesebeek 
Rechter-commissaris Mr. S.J.O. de Vries 

Voorheen Mr. P.P.M. van der Burgt 
  
Activiteiten onderneming Voorheen varkensvermeerderingsbedrijf (fokken en houden 

van varkens) Activiteiten waren ten tijde van het faillissement 

reeds gestaakt. 
Omzetgegevens 2009: € 1.234.542,- 

2010: € 883.288,- 

2011: € 380.736,31 

2012: € 304,- 

2013: geen 
Personeel gemiddeld aantal 5 stuks 
  
Boedelrekening NL 17 RABO 0123563372 
Gerealiseerd actief Nihil 

 

Verslag 6:  

€ 28.325,84 

 

Verslag 7: 

€ 28.341,69 
Actief per verslagdatum Nihil 

 

Verslag 6: 

€ 27.645,14 

 

Verslag 7: 

€ 27.660,99 
  
Verslagperiode 1 december 2015 – 31 augustus 2016 

 

Verslag 6: 

1 september 2016 – 31 mei 2017 

 

Verslag 7: 

1 juni 2017 t/m 26 september 2017 
Bestede uren in verslagperiode 26,92 uur  
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Verslag 6: 

1 uur 

 

Verslag 7: 

5,50 uur 
Bestede uren Totaal 63,92 uur  

 

Verslag 6: 

64,92 uur 

 

Verslag 7: 

70,42 uur 

 

 
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie  

Organisatie  

→ Jilesen Beheer B.V.      

Jilesen B.V.    

 

Jima Holding B.V.     

 

Jilesen Haps B.V.     

 

Jilesen Beugen B.V.     

 

 

De heer Jilesen houdt alle aandelen in Jilesen Beheer B.V., die 

op haar beurt alle aandelen houdt in Jilesen B.V.. Jilesen B.V. 

houdt 85,39 % van de aandelen in Jima Holding B.V., die op 

haar beurt enig aandeelhoudster en bestuurster is van de twee 

hierboven genoemde werkmaatschappijen, respectievelijk 

gevestigd te Haps en te Beugen. 

 

De andere ruim 14 % van de aandelen in Jima Holding B.V. 

zijn in het bezit van Anjima B.V.. Mevrouw Jilesen bezit alle 

aandelen in Anjima B.V. 

 

Daarnaast is Jima Holding B.V. bestuurster en volledig 

aandeelhoudster van een Tsjechische vennootschap Farma 

Solany SRO. Binnen deze Tsjechische vennootschap zijn drie 

bedrijfslocaties aanwezig. Op twee van deze bedrijfslocaties 

worden varkensbedrijven van substantiële omvang 

https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=160538200000
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=160674460000
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=172046740000
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=172046850000
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=172046860000
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geëxploiteerd.  

 

In Nederland, op de vestiging te Haps, bevindt zich een 

opfokbedrijf met ongeveer 1600 opfokzeugen. Dit bedrijf 

wordt geëxploiteerd binnen Jilesen Haps B.V.. Het bedrijf in 

Beugen (NL) is inmiddels niet meer operationeel. 

 

Directie: 

 

Jilesen Haps B.V. werd via Jima Holding B.V., Anjima B.V. / 

Jilesen B.V. en Jilesen Beheer B.V. bestuurd door de heer en 

mevrouw Jilesen. 

 

Overige faillissementen: 

 

De Rechtbank heeft op 8 januari 2013 Jilesen B.V. bij verstek 

in staat van faillissement verklaard, waarna de Rechtbank op 

30 januari 2013 dit faillissement vernietigde. 

De Rechtbank heeft op 12 februari 2013 Jilesen Haps B.V. in 

staat van faillissement verklaard, welk faillissement bekend is 

onder nummer F 01/13/165. 

De Rechtbank heeft op 7 mei 2013 Jima Holding B.V. in staat 

van faillissement verklaard, welk faillissement bekend is onder 

nummer F/01/13/418. 

Op 4 december 2013 sprak de Rechtbank op eigen verzoek het 

faillissement uit van de bestuurder de heer Jilesen, welk 

faillissement bekend is onder nummer F/1/13/1137. 

 

Voor de ontwikkelingen in de respectievelijke faillissementen 

wordt verwezen naar de in die faillissementen opgemaakte en 

op te maken verslagen. 

 
1.2 Winst en verlies Volgens periodebalansen: 

2009: winst van € 113.314,- 

2010: winst van € 228.003,- 

2011: verlies van € 148.860,56 

2012: verlies van € 205.447,35 

2013: onbekend 
1.3  Balanstotaal Volgens (periode)balans: 

2009: € 2.488.605,- 

2010: € 2.484.160,- 

 
1.4 Lopende procedures Geen 
1.5  Verzekeringen N.v.t. 
1.6 Huur N.v.t.  
1.7  Oorzaak faillissement Bij vonnis van 8 januari 2013 werd Jilesen B.V. in staat van 

faillissement verklaard, zulks ten onrechte, want nadien is dit 

faillissement door de Rechtbank vernietigd. Het faillissement 

van Jilesen B.V. was ten onrechte aangevraagd door het 

personeel van Jilesen Haps B.V..  
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Het faillissement van Jilesen Haps B.V. werd vervolgens op 

verzoek van het personeel uitgesproken, dit omdat zij nog 

lonen van Jilesen Haps B.V. te vorderen had.  

 

Het faillissement van alle tot het concern behorende 

vennootschappen lijkt te zijn veroorzaakt door de 

investeringen die door de groep van vennootschappen 

(ongesecureerd) hebben plaats gevonden in/door de 

Tsjechische vennootschap.  

 

In Tsjechië zijn substantiële investeringen uitgevoerd waarvoor 

geen c.q. onvoldoende financiële middelen en/of 

bankfinancieringen voorhanden waren, waarna Jima Holding 

deze gelden aan de Tsjechische vennootschap ter beschikking 

heeft gesteld, waardoor de groep van vennootschappen 

uiteindelijk in liquiditeitsproblemen geraakte. 

 

Jima Holding B.V. heeft ruim 3 miljoen euro “geïnvesteerd in 

de Tsjechische vennootschap(pen), welke middelen 

“beschikbaar”gesteld werd door de leden van de groep. Uit 

onderzoek blijkt dat Jima Holding B.V. ultimo 2012 aan haar 

groepsmaatschappijen in rekening courant verschuldigd is een 

bedrag van ruim 3,4 miljoen euro, welke bedrag nagenoeg 

geheel aangewend lijkt te zijn voor de exploitatie in de 

Tsjechische vennootschappen. 

 

Volgens de periodebalans ultimo 2012 heeft Jilesen Beugen 

B.V. € 1.971.508,81 in rekening courant van Jima Holding 

B.V. te vorderen. 
 Werkzaamheden  

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
geen 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement geen 
2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t. 
 Werkzaamheden  

 

 
3 Activa    

 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 1. Perceel akkerbouw, kadastraal bekend gemeente 

Boxmeer sectie R nr. 696, groot 1 ha, 39 a en 50 ca, 

bestaande uit twee ruimte voor ruimte bouwkavels. 

2. Perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Boxmeer 

sectie R nr. 810, groot 1 ha, 91 a en 25 ca. 

3. Perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Boxmeer 

sectie R nr. 810, groot 90 are, bestaande uit 2 ruimte 



Gegevens onderneming: Jilesen Haps B.V. 

Faillissementsnummer: F 01/13/165 

5 

voor ruimte bouwkavels 

4. Perceel akkerbouw, kadastraal bekend gemeente 

Boxmeer sectie R nr. 697, groot 1 ha, 7 a en 65 ca. 

 
3.2  Verkoopopbrengst Onroerende zaken zijn in overleg met de hypotheekhouders 

verkocht. 

Opbrengst bedraagt in totaal € 250.000,-. De opbrengst is 

relatief gering vanwege de vervuiling die aanwezig was op/in 

het perceel grasland. 
3.3 Hoogte hypotheek Perceel 1 

€                800.000,00  Van Erp 1-dec-11 

   

   

Perceel 2   

 €              1.315.962,00  Rabobank Boxmeer 30-nov-90 

 €                408.402,00  Rabobank Boxmeer 19-nov-91 

 €              1.747.053,00  Rabobank Boxmeer 12-aug-97 

 €              1.500.000,00  mw. Jilesen 31-dec-09 

   

Perceel 3   

 €                800.000,00  Van Erp 1-dec-11 

   

Perceel 4   

 €                  39.025,00  mw. Jilesen 27-sep-99 

 €                  89.621,00  mw. Jilesen 15-dec-99 

 €              1.500.000,00  mw. Jilesen 31-dec-09 

   

   
 

3.4 Boedelbijdrage De bedongen boedelbijdrage bedraagt € 10.285,- incl b.t.w. 

 

Verslag 6: 

Ter zake de verkoop van perceel 4 is nog een boedelbijdrage 

ontvangen van € 1.000,-. 
 Werkzaamheden Tot op heden zijn hierin geen werkzaamheden ontplooid. Wel 

is de heer Van Erp als hypotheekhouder omtrent het 

faillissement geïnformeerd. Na afwikkeling van de activa in 

Jilesen Haps B.V. zal de verkoop van bovengenoemde 

percelen aandacht krijgen. 

Uit onderzoek is gebleken dat het 1
e
 recht van hypotheek op 

perceel 2 voor een deel aan de heer Van Erp toebehoort. Met 

de heer Van Erp zal overleg plaats vinden. Ter zake 0,9 Ha van 

het totale perceel, groot totaal 2 ha, 81 a en 25 ca is via een 

rangwisseling het 1
e
 recht van hypotheek verleend aan de heer 

Van Erp. 

Een makelaar heeft in opdracht van de curator een 

waardeoordeel uitgebracht aangaande perceel 1 en perceel 3. 

Perceel 2 was reeds in opdracht van de Rabobank getaxeerd. 

Op perceel 2 staan enkele onvolledig afgebroken stallen, 

terwijl de ondergrond mogelijk vervuild is. Deze situatie heeft 

tot gevolg dat – zolang de stallen niet geheel afgebroken zijn - 

de daarvoor gelegen woning (in eigendom toebehorend aan de 
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heer Jilesen) minder waard is en de 4 ruimte voor ruimte 

kavels onverkoopbaar lijken. In samenspraak met de 

hypotheekhouders zijn offertes opgevraagd om te bezien wat 

de opruimkosten bedragen en heeft de curator recent een aantal 

partijen uitgenodigd een bod uit te brengen op perceel 2 en de 

woning van de heer Jilesen (die ook in staat van faillissement 

verkeert). Indien niet tot een verkoop van deze percelen tegen 

een acceptabele prijs gekomen kan worden, zullen partijen de 

verdere sloop overwegen. 

Tijdens de verslagperiode is met de Bank en de heer Van Erp 

als hypotheekhouders gesproken hoe en op welke wijze tot een 

verkoop gekomen kan worden. De Bank heeft daarnaast ook 

met de heer en mevrouw Jilesen gesproken over haar 

vorderingen en de onroerende goederen. Inmiddels zijn 

concrete biedingen uitgebracht. Tijdens de gevoerde 

gesprekken is ook aandacht geschonken aan de vermoedelijke 

vordering van de curator op de bestuurders uit hoofde van 

wanbeleid. Gelet op de in elkaar grijpende belangen en de 

complexiteit van de diverse grondposities is er nog geen 

verkoop gerealiseerd, hoewel er nog steeds gesprekken plaats 

vinden. Dit geldt voor de grondposities onder sub 1, 2 en 3 

welke niet los gezien kunnen worden van de grondpositie 

(woning) die in de boedel van de heer Jilesen in privé zit. Per 

saldo kent perceel 2 vermoedelijk een negatieve waarde 

vanwege de verontreiniging van dit perceel. Het perceel dient 

geschoond te worden wil exploitatie van de andere percelen 

mogelijk zijn. 

Mocht een onderhandse verkoop niet tot de mogelijkheden 

behoren dan rest de hypotheekhouders niets anders dan een 

executoriale verkoop. Perceel 4, althans het hypotheekrecht 

daarop maakt op dit moment nog onderdeel uit van de 

onderhandelingen die gevoerd worden met de bestuurster 

aangaande haar vermeende aansprakelijkheid. 

Gestreefd wordt al langere tijd naar een totaaloplossing. 

De gronden zijn inmiddels met machtiging van de Rechter-

commissaris en met toestemming van de respectievelijke 

hypotheekhouders verkocht. De woning, eigendom van de heer 

Jilesen in privé dient thans nog verkocht te worden. Deze 

verkoop zal vermoedelijk plaats vinden zodra het grasland, dat 

aan de woning grenst, is gesaneerd. 

 

Verslag 6: 

 

De woning van de heer Jilesen is inmiddels ook verkocht. Zie 

daarvoor het verslag ex. artikel 73 van de faillissementswet 

opgemaakt in het faillissement van de heer Jilesen. 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Geringe hoeveelheid machines volgens de balans. 
3.6 Verkoopopbrengst  
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3.7 Boedelbijdrage  
3.8 Bodemvoorrecht fiscus  
  Werkzaamheden Tot op heden zijn geen machines aangetroffen. 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving geen 
3.10 Verkoopopbrengst  
3.11 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving geen 
3.13 Verkoopopbrengst  
 werkzaamheden  

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Volgens ter hand gestelde periodebalans: 

Handelsdebiteuren € 0 

Op Jima Holding B.V. € 1.971.508,81 . 
4.2 Opbrengst tot heden Niets. 
4.3 Boedelbijdrage Conform separatistenregeling. 
 Werkzaamheden Verslag 6: 

 

Inmiddels is duidelijk dat in het faillissement van Jima 

Holding B.V. geen uitkering aan de crediteuren kan plaats 

vinden, zodat de vordering op Jima Holding B.V. geen waarde 

heeft. 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) De Bank: € 1.787.290,05 + P.M. (op basis van 2 

leningovereenkomsten en 3 rekening-courant overeenkomsten) 

 

Dhr. Van Erp: € 550.000,- (hoofdsom) + € 41.250,- (rente per 

31 mei 2013) 

 

Mevrouw Jilesen: P.M. 
5.2 Leasecontracten n.v.t. 
5.3 Beschrijving zekerheden Bank: 

1. Hoofdelijke aansprakelijkheid 

concernvennootschappen en deels van de heer Jilesen 

2. Meerdere hypothecaire inschrijvingen voor een bedrag 

van in totaal € 4.171.417,- 

3. Borgtocht de heer Jilesen 

4. Verpanding inventaris, transportmiddelen, levende 

have en vorderingen op derden werkmaatschappijen 

 

Dhr. Van Erp: 

5.  hypotheekrecht gronden. 
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Mevrouw Jilesen 

6. Hypotheekrechten 

 
5.4 Separistenpositie De opbrengst van het O.G. komt aan respectievelijk de heer 

Van Erp, de Rabobank en mw. Jilesen toe. 

De opbrengst van de debiteuren komt aan de Bank toe. 
5.5 Boedelbijdragen Vooralsnog conform de separatistenregeling. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 
5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 
5.8 Retentierechten  
 Werkzaamheden De Bank wordt regelmatig geïnformeerd over de lopende 

exploitatie en de verkoopactiviteiten van de curator ten aanzien 

van de onderneming in Jilesen Haps B.V..Nu deze inmiddels 

verkocht is, heeft er een 1
e
 overleg met de Bank plaats 

gevonden om te komen tot een verkoop van het totaal (gronden 

prive, woning e.d., ongeacht aan wie deze toekomen). Besloten 

is om een makelaar voor rekening van de Bank in te schakelen. 

De makelaar heeft de curator inmiddels met zijn eerste 

bevindingen geconfronteerd. Begin september 2014 vindt er 

daarom een 2
e
 overleg plaats met de Bank, waarvoor ook de 

hypotheekhouder de heer Van Erp is uitgenodigd. Inmiddels 

zijn de diverse onroerende zaken getaxeerd, zijn offertes 

opgevraagd om inzicht te krijgen in de sloopkosten, en zijn 

met betrekking tot perceel 2 een aantal partijen uitgenodigd om 

met een bod te komen. Voorts is de hypotheekhoudster mw. 

Jilesen gevraagd of zij haar recht van parate executie wenst uit 

te oefenen, dit als onderdeel van een schikkingsvoorstel n.a.v. 

2:248 BW. De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met 

de hypotheekhouders Rabobank en de heer Van Erp over de 

wijze van verkoop van de gronden. 

 
6 Doorstart / voortzetten   

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging  
 Werkzaamheden  

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 
6.4 Verantwoording  
6.5 Opbrengst  
6.6 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Wordt – zoals te doen gebruikelijk  – onderzocht door de 

curator. 
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7.2 Depot jaarrekeningen Hoewel uit onderzoek blijkt dat de jaarrekeningen over 2010 

en 2011 nog niet zijn opgemaakt c.q. uitgebracht, is de 

publicatiebalans over 2010 op 24 januari 2012 gedeponeerd. 

De concept jaarrekening over 2011 werd gepubliceerd op 30 

januari 2013. 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 
7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderneming werd opgericht op 31 mei 2007 zodat een 

eventuele vordering verjaard is. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Omdat: 

1. de crediteuren in de laatste jaren voorafgaande aan het 

faillissement van Jilesen Haps B.V. en Jilesen Beugen 

B.V. gefinancierd zijn door uitstaande intercompany-

vorderingen, die grotendeels ontstaan zijn door het 

leveren van biggen aan de Tsjechische vennootschap 

zonder dat deze door de afnemende vennootschap aan 

curanda betaald werden 

2. substantiële financiële middelen al dan niet direct aan 

de Tsjechische vennootschappen ter beschikking zijn 

gesteld 

3. de bestuurders niet voor de inning van deze 

intercompany vorderingen hebben zorg gedragen 

4. dan wel geen voldoende dekkende zekerheden hebben 

bedongen 

is de curator van mening dat het bestuur op grond van artikel 

2:248 van het BW aansprakelijk te stellen is voor het volledige 

deficit. Feitelijk werd de exploitatie van de vennootschap in 

Tjsechië gefinancierd vanuit o.a. Jilesen Haps B.V. en Jilesen 

Beugen B.V., hetgeen uiteindelijk ook tot het faillissement van 

laatstgenoemde heeft geleid. 
7.6 Paulianeus handelen Wordt – zoals te doen gebruikelijk – onderzocht door de 

curator. 
 Werkzaamheden Curator dient de in beslag genomen administratie nog te 

onderzoeken. De curator heeft de bestuurders (ook mevrouw 

J.) aansprakelijk gesteld voor het volledige deficit en inmiddels 

een voorstel gedaan tot een minnelijke regeling. De 

bestuurders betwisten dat er sprake is van wanbeleid en 

betwisten aansprakelijk te zijn voor het deficit. Zulks laat 

onverlet dat tussen partijen gesproken over een minnelijke 

oplossing. Mocht dat niet bereikt worden, dan zal de vordering 

aan de Rechter ter beoordeling worden voorgelegd. 

De curator heeft met de bestuurders inmiddels een minnelijke 

regeling bereikt. Van het totale schikkingsbedrag is – gelet op 

de respectievelijke crediteurenlast  en met machtiging van de 

Rechter-commissaris - € 16.500,- aan Jilesen Beugen BV 

toegerekend. 

 
8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen P.M. 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 8.931,79  
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De Belastingdienst is verzocht om een schuldenoverzicht af te 

geven. 

 

Verslag 6: 

De Belastingdienst heeft op voormeld verzoek nog niet 

gereageerd. Ook heeft zij nog geen aanslag ex. artikel 29 OB 

opgelegd. De belastingdienst is een rappèl gestuurd. 

De aanslag ex. artikel 29 OB is begroot op een bedrag van 

ruim € 18.000,- 

 

Verslag 7: 

De fiscus heeft aangegeven geen andere vorderingen te 

hebben dan die uit hoofde van artikel 29 Wet op de 

Omzetbelasting. Deze vordering is vastgesteld op € 18.387,- 

De aanslag is inmiddels door de curator ontvangen. 
8.3 Pref. Vord. van het UWV n.v.t. 
8.4 Andere pref. Crediteuren P.M. 
8.5 Aantal concurrente crediteuren  
8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens periodebalans: € 136.711,09 

Ter verificatie aangemeld: € 1.224.151,99 excl.  vorderingen 

van de hypotheekhouders. 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Een geringe uitkering aan de concurrente crediteuren wordt 

niet onmogelijk geacht. 

 

Verslag 6: 

De wijze van afwikkeling met name afhankelijk van de 

omvang van de fiscale schulden. Uitgaande van de geschatte 

bedragen, lijkt een uitkering aan de concurrente crediteuren 

niet mogelijk. Vaststelling van de fiscale schuld is derhalve 

nodig om tot een afwikkeling te komen. 

 

Verslag 7: 

Het faillissement kan worden afgewikkeld nadat de 

rechtbank het salaris van de curator heeft vastgesteld. Aan 

de concurrente faillissementscrediteuren kan geen 

uitkering worden gedaan, zodat het faillissement 

vereenvoudigd afgewikkeld dient te worden. 
 Werkzaamheden De crediteuren zijn vooralsnog aan de hand van de 

“postblokkade” aangeschreven.  

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t. 
9.2  Aard procedure  
9.3 Stand procedure  
 werkzaamheden  

 
10 Overig  
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10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement ligt voor afwikkeling gereed.  

10.2  Plan van aanpak Vaststellen fiscale schulden en daarna verdere afwikkeling. 

 

Verslag 7: 

Niet van toepassing. 
10.3 Indiening volgend verslag Medio december 2017 

 

Verslag 7: 

Dit verslag dient als het eindverslag te worden aangemerkt. 
 werkzaamheden  

 

Helmond, 27 september 2017 

 

mr. G. te Biesebeek. 

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. 


