
    

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. 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer 15 Datum: 15 februari 2019 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap 

Beleggingsmaatschappij Gubbels B.V., 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Limburg Noord onder nr. 12000476, 

statutair gevestigd te Venlo, 

kantoorhoudende te 5931 GC Tegelen, aan 

de Hoogstraat nr. 12a. 

  

Faillissementsnummer F 08/23 ( Rechtbank Den Bosch) 

F 08/5 (Rechtbank Roermond) 

Datum uitspraak 8 januari 2008 

  

Curator Mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Mr. V.G.T. van Emstede 

Voorheen Mr. C.A.M. de Bruijn 

Voorheen Mr. I. Boekhorst 

Voorheen Mr. P.P.M. van der Burgt 

Voorheen mr. L.G.J.M. van Ekert, 

Voorheen Mr. P.J. Neijt, 

Voorheen Mr. F.H.E. Boerma 

  

Activiteiten onderneming Laatstelijk slechts het houden van 

beleggingen (grond) 

Omzetgegevens Onbekend 

Personeel gemiddeld aantal Geen 

  

Gerealiseerd actief € 263.223,05 

Stand boedelrekening € 208.418,01 

  

Verslagperiode 1 augustus 2018 – 31 januari 2019 

Bestede uren in verslagperiode 15,34 uur 

Bestede uren Totaal 112,69 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven  

 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van 

curanda is de besloten vennootschap 

Hekkens IJzergieterij B.V., gevestigd te 

Tegelen aan de Hoogstraat nr. 12a. De 

aandelen binnen Hekkens IJzergieterij B.V. 

worden sinds 9 juni 2006 gehouden door de 



    

stichting Stichting G.V.O., gevestigd te 

Heeze, aan de Lokert nr. 4 (woonadres de 

heer H. van Tongerloo). Sinds 9 juni 2006 

is de heer Van Tongerloo bestuurder van 

Hekkens IJzergieterij B.V. en daarmede ook 

van curanda. 

 

Bestuurders van de stichting Stichting 

G.V.O. zijn de heer H.J.J. van Tongerloo en 

diens levenspartner mevrouw C.M.M. 

Verhoeven. 

Stichting G.V.O. houdt alle aandelen in 

� Hekkens IJzergieter B.V 

� Beso Eindhoven Beheer B.V. (dochter 

vennootschap is Beso Eindhoven B.V. = 

gefailleerd op 18 april 2007) 

� Limbra Sloopwerken B.V. (= 

gefailleerd op 19 december 2007). 

 

De heer Van Tongerloo verkeert zelf in 

staat van faillissement sinds 19 april 2006 

en is (al dan niet tezamen met zijn partner 

mevrouw Verhoeven) sedert 2002 bij een 

13-tal vennootschappen, die inmiddels 

allemaal in staat van faillissement verklaard 

zijn, betrokken. Binnen deze faillissementen 

zijn in totaal voor ongeveer € 8.000.000,- 

aan vorderingen ingediend. 

 

Het faillissement van de heer Van 

Tongerloo is al enig tijd geleden opgeheven 

wegens gebrek aan baten. Ook de 

faillissementen van de andere 

vennootschappen waarbij de heer Van 

Tongerloo betrokken was en waarvan mr. 

Te Biesebeek tot curator was aangesteld, 

zijn inmiddels afgewikkeld en/of voor 

opheffing voorgedragen. Dit betekent dat 

het faillissement van 

Beleggingsmaatschappij Gubbels B.V. het 

nog enige inhoudelijk af te wikkelen 

faillissement is. 

1.2 Winst en verlies Onbekend 

1.3  Balanstotaal Onbekend 

1.4 Lopende procedures Twee procedures zijn er.  

1. Eén procedure betreft jegens de 

Belastingdienst. De belastingdienst stelt 

zich op het standpunt dat een betaling 

van € 50.000,- door curanda aan Lejo 

Beheer B.V. (zijnde één van de 



    

inmiddels gefailleerde vennootschappen 

waarbij de heer Van Tongerloo en zijn 

partner betrokken zijn/waren) gedaan 

niet tegen haar als beslaglegger kan 

worden ingeroepen. De Rechtbank te 

Roermond heeft de Belastingdienst bij 

vonnis uitvoerbaar bij voorraad in het 

gelijk gesteld. Tegen dit vonnis is door 

curanda appèl ingesteld bij het 

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. De 

appèldagvaarding en de memorie van 

grieven zijn gemaakt door mr. Van 

Gastel en de daarmede gepaard gaande 

kosten zijn door curanda, hoewel 

erkend, nog niet aan laatstgenoemde 

voldaan. Omdat gelet op de stand van de 

boedel de uitkomst van deze procedure 

van belang is voor de vraag of een 

uitkering aan de concurrente crediteuren 

mogelijk is, dient nog bekeken te 

worden of deze procedure voldoende 

kansrijk is en/of deze procedure moet 

worden voortgezet. Inmiddels heeft de 

curator het standpunt ingenomen dat de 

er onvoldoende proceskansen aanwezig 

zijn om de procedure jegens de 

Belastingdienst met een voor de boedel 

positief resultaat af te ronden, zodat de 

curator deze procedure niet zal 

vervolgen/overnemen. Tijdens de 

inmiddels gehouden 

verificatievergadering is de vordering 

betwist door een andere crediteur, 

Hekkens IJzergieterij, waarna dit 

geschil door de R.C. verwezen is naar 

de zgn. renvooiprocedure bij de 

Rechtbank. Omdat er al een procedure 

aanhangig was tussen de boedel en de 

Ontvanger heeft de Rechtbank zich 

onbevoegd verklaard en het geschil in 

de stand van de procedure verwezen 

naar het Gerechtshof. Aldaar is de 

procedure nog niet door één der twee 

partijen op de rol geplaatst. Hekkens 

IJzergieterij B.V. (lees de heer Van T.) 

is in overweging gegeven de betwisting 

prijs te geven, omdat zij bij de 

betwisting geen rechtens te waarderen 

belang heeft. Daar waar zij ook 

concurrente crediteur pretendeerde te 



    

zijn, is zij voor deze vordering(en) niet 

in de renvooi procedure verschenen, 

zodat haar pretense vorderingen buiten 

de uitdeling blijven. Hekkens 

IJzergieterij B.V. heeft haar betwisting 

tot op heden niet vrij gegeven. Recent is 

de Ontvanger (via de Rijksadvocaat) 

wederom verzocht om “actie”, opdat de 

vordering van de Ontvanger op 

Beleggingsmaatschappij Gubbels B.V. 

in rechte vast komt te staan en het 

faillissement kan worden afgewikkeld. 

Voorts is de Griffier van het 

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 

verzocht de onderlinge procedure, met 

Hekkens IJzergieterij B.V. (als 

overnemende partij) op de rol te 

plaatsen. De Griffier heeft de curator 

laten weten geen gehoor aan dit verzoek 

te zullen geven omdat volgens het 

procesreglement hervatting van een 

procedure slechts kan plaats vinden 

door een daartoe strekkend verzoek van 

een der partijen. Nu partijen in deze 

procedure de Belastingdienst en 

Hekkens IJzergieterij BV zijn, kan 

slechts één van hen de procedure weer 

op de rol brengen. Aan deze partijen is 

een kopie van de schriftelijke reactie 

van het Gerechtshof gezonden. Het 

vorenstaande heeft geen effect 

gesorteerd, zodat de curator op 9 

december 2015 wederom contact heeft 

opgenomen met de Ontvanger van de 

Belastingdienst met het verzoek aan 

hem op de procedure “nieuw leven in te 

blazen”. Op dit verzoek heeft de curator 

nog geen reactie ontvangen. Omdat de 

curator nog steeds geen reactie 

ontvangen heeft van de Belastingdienst 

en/of de Rijksadvocaat heeft hij zich op 

29 augustus 2016 opnieuw tot de 

Belastingdienst gewend met het verzoek 

de procedure bij het Gerechtshof “nieuw 

leven in te blazen”. Tot op heden heeft 

de Belastingdienst deze procedure “geen 

nieuw leven ingeblazen”. Op 15 

augustus 2018 heeft de curator wederom 

contact opgenomen met de 

rijksadvocaat met het verzoek om de 



    

genoemde procedure nieuw leven in te 

blazen. Inmiddels heeft de 

Belastingdienst afstand van haar 

pretense vordering gedaan c.q. haar 

vordering ingetrokken. 

2. De tweede procedure betreft een 

appèlprocedure bij het Gerechtshof te 

’s-Hertogenbosch tegen een vonnis 

waarbij door de Rechtbank te Roermond 

een vordering van de stichting Stichting 

Antares werd toegewezen en uit hoofde 

waarvan inmiddels (middels 

verrekening met een OB-schuld) 

voldaan is een bedrag van € 93.146,87). 

Dit appèl is ingesteld door mr. Van de 

Laar, opvolgend raadsman van curanda. 

Ter zake dit appèl werd een 

appèldagvaarding uitgebracht waarna 

uiteindelijk – gelet op de proceskansen- 

en –risico’s – afgezien werd van appèl 

zulks nadat met Antares 

overeenstemming was bereikt over de 

depotgelden, vernoemd onder punt 4.1..  

1.5  Verzekeringen Geen bekend 

1.6 Huur Geen bekend 

1.7  Oorzaak faillissement Faillissement werd aangevraagd door de 

voormalige advocaat van curanda. Ondanks 

dat de vordering van de voormalige 

advocaat betwist werd sprak de rechtbank 

het faillissement van curanda uit. Ter zake 

de vordering van de voormalige raadsman 

heeft de curator een notitie geschreven 

waarin hij aan de hand van verificatoire 

bescheiden het standpunt van curanda 

belicht. Deze notitie met producties werd 

als bijlage 2 aan het eerste verslag gehecht. 

Het liquiditeitstekort werd actueel vanwege 

het vonnis van de Rechtbank te Roermond 

waarbij zij de vordering van Antares jegens 

curanda toewees. De rechtbank te 

Roermond wees aan Antares verbeurde 

boetes toe vanwege niet tijdige sanering van 

een stuk grond. 

 

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 Geen. 

 

In december 2007 is door curanda aan de 

stichting Stichting Antares op basis van een 

onderliggende verbintenis een stuk grond 

geleverd. De grond werd notarieel geleverd 

in december 2007. Over de waarde van de 

grond dient door curanda b.t.w. afgedragen 

te worden. Deze schuld bedraagt € 

223.509,31. 

3.2  Verkoopopbrengst n.v.t 

3.3 Hoogte hypotheek n.v.t 

3.4 Boedelbijdrage n.v.t 

 Werkzaamheden  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving n.v.t. 

3.6 Verkoopopbrengst  

3.7 Boedelbijdrage  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  

  Werkzaamheden  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.v.t 

3.10 Verkoopopbrengst  

3.11 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving . 

3.13 Verkoopopbrengst  

 werkzaamheden  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Gelden onder de notaris Sanders & Grubben 

ad. € 130.362,44 (€ 223.509,31 -/- € 

93.146,87). 

Gelden in het kader van een depot 

(ongeveer € 70.000,-) onder notaris 

Boerdonk te Tegelen. Vanuit een 

gezamenlijk depot (deelnemers curanda en 

de Stichting Antares) werden 



    

saneringskosten, die gemaakt dienden te 

worden met betrekking tot de onder activa 

genoemde grond, voldaan.  

Totaal bedrag bedraagt daarmede ongeveer 

€ 200.000,-. Inmiddels heeft de notaris 

Boerdonk ongeveer € 100.000,- aan de 

boedel overgemaakt. Notaris Grubben heeft 

aangegeven de gelden (ongeveer € 

135.000,-) thans ook te zullen overmaken. 

Omdat de notaris zulks achterwege liet, 

ondanks diverse sommaties, werd hij door 

de curator met machtiging van de R.C. in 

rechte betrokken waarna de desbetreffende 

notaris de hoofdsom + rente aan de boedel 

voldeed. 

4.2 Opbrengst tot heden € 238.039,82 

4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden Overleg met de beide notarissen heeft plaats 

gevonden. Opstellen van een dagvaarding 

en verder overleg heeft plaats gevonden. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de bank(en) € 63,53  

5.2 Leasecontracten - 

5.3 Beschrijving zekerheden - 

5.4 Separistenpositie - 

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 Omdat de rechten en verplichtingen uit de 

vennootschap relatief eenvoudig vastgesteld 

kunnen worden wordt dit aspect niet verder 

onderzocht. 

7.2 Depot jaarrekeningen 2004: 22 juni 2005 

2005: 10 april 2007 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t 

7.4 Stortingsverplichting aandelen Wordt niet onderzocht vanwege de 

verjaringstermijn. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Daarvan enerzijds sprake van te zijn daar de 

jaarstukken van 2005 niet tijdig bij de 

Kamer van Koophandel gedeponeerd zijn. 

Anderzijds is in materiële zin niet van 

wanbeleid als bedoeld in art. 2:248 BW 

gebleken. De bestuurder de heer Van 

Tongerloo verkeert reeds in staat van 

faillissement zodat ter zake geen 

werkzaamheden verricht zullen worden. 

7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is daar niet van gebleken. 

 Werkzaamheden  

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus � € 198.927,00 (na verrekening teruggave 

OB van ongeveer € 24 K)  ten titel van 

verschuldigde omzetbelasting over 

geleverde grond, welke levering plaats 

vond in december 2006 en welke 

vordering de fiscus voor een bedrag van 

€ 14.869,- verrekend heeft met een 

fiscale schuld van een aan curanda 

gelieerde vennootschap. 

De vordering van de fiscus is tijdens de 

verificatievergadering d.d. 16 november 

2010 geverifieerd voor een bedrag van € 

184.058,-, terwijl de bij Hekkens 

IJzergieterij B.V. uitgewonnen vordering 

(vanwege het regres) geverifieerd is voor € 

14.869,-.  

De Belastingdienst heeft de curator 

inmiddels bericht substantiële bedragen te 

vorderen te hebben van Hekkens 

IJzergieterij B.V. en de curator 

medegedeeld dat eventuele betalingen, 

bestemd voor Hekkens IJzergieterij BV aan 

de fiscus voldaan dienen te worden. 

In het kader van de afwikkeling zal de 

fiscus verzocht worden om aan te geven 



    

welke bedragen zij per saldo nog te 

vorderen hebben. 

 

8.3 Pref. Vord. van het UWV - 

8.4 Andere pref. Crediteuren € 2.610,- (aanvraagkosten (incl. hoger 

beroep) GLDK Advocaten te Geldrop-

Mierlo) Vorderingen werden tijdens de 

verificatievergadering betwist, doch 

inmiddels bij renvooi vastgesteld. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 1 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 18.390,54 zijdens GLDK Advocaten te 

Geldrop-Mierlo 

overige: € 2960,77 

Fiscus : € 55.723,33. Oorspronkelijk had de 

fiscus deze vordering als preferent 

aangemeld. De fiscus heeft inmiddels 

erkend dat deze vordering niet bevoorrecht 

is. Vordering wordt vooralsnog betwist dor 

Hekkens IJzergieterij B.V. Het geschil 

tussen de Ontvanger en Hekkens 

IJzergieterij B.V. is voor renvooi verwezen 

naar het Gerechtshof, alwaar deze 

procedure nog “niet geactiveerd” is. 

De heer Van Tongerloo en enkele door hem 

gecontroleerde vennootschap menen ook 

nog ruim 198 K te vorderen te hebben van 

curanda, welke vorderingen evenwel door 

de curator worden betwist. Deze 

vorderingen zijn voor de curator bij 

gelegenheid van de verificatievergadering 

betwist, waarna ze door de R.C. verwezen 

werden naar de renvooiprocedure. In deze 

procedure is de heer Van Tongerloo noch 

één van de door hem gecontroleerde 

vennootschappen in rechte verschenen, 

zodat deze pretense vorderingen niet in de 

uitdeling “meedoen”. 

 

De fiscus heeft de vordering van € 

55.723,33 inmiddels ingetrokken. 

 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Doordat de vordering van de fiscus groot 

ruim € 55 K niet bevoorrecht is, betekent 

zulks dat vermoedelijk aan de concurrente 

crediteuren een uitkering gedaan kan 

worden.  Op 14 juli 2010 heeft de 

Belastingdienst toegestaan dat er enkele 

faillissementen – voor wat betreft de positie 

van de fiscus – geconsolideerd afgewikkeld 

kunnen worden. Op de te verwachten 



    

uitdeling aan de fiscus worden de kosten 

van de curator in de andere faillissementen 

in mindering gebracht. Tot op heden heeft 

de curator ter zake kosten gemaakt in de 

gelieerde faillissementen € 23.877,66 

uitbetaald, welke als betalingen op de 

preferente vorderingen van de fiscus 

worden aangemerkt. 

Vanwege de intrekking van de vordering 

van de fiscus kunnen alle vorderingen 

(zowel preferente als de concurrente 

vorderingen) vermoedelijk worden 

voldaan en resteert na opheffing een 

surplus/overschot. De vraag die zich 

vervolgens opwerpt, is hoe om gegaan 

dient te worden met dit boedeloverschot. 

Op basis van de literatuur is 

verdedigbaar dat de rechtbank bij 

opheffing van het faillissement verzocht 

wordt om een vereffenaar te benoemen 

die vervolgens het vermogen van de 

ontbonden rechtspersoon dient te 

vereffenen. Als vervolgens blijkt dat de 

schulden de baten vermoedelijk zullen 

overtreffen, dient de vereffenaar aangifte 

tot faillietverklaring te doen. In dit 

tweede faillissement kan het 

aanvankelijke boedeloverschot 

vervolgens uitgekeerd worden ter 

voldoening van de vorderingen die in het 

eerste faillissement niet in aanmerking 

kwamen voor verificatie (zoals b.v. 

rentevorderingen). 

 Werkzaamheden  

 

 

9 Overig  

   

9.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Afhankelijk van de afwikkeling van het 

geschil tussen de Ontvanger en Hekkens 

IJzergieterij B.V.. 

 

Bij de rechtbank is een verzoek 

aanhangig om de curator uit zijn functie 

te ontslaan. Daarop moet nog beslist 

worden dan wel het verzoek daartoe 

moet worden ingetrokken. Nadat dit 

heeft plaats gevonden, is het faillissement 

voor afwikkeling gereed, kunnen de 

gelden aan de geverifieerde crediteuren 



    

worden uitbetaald en dient – ter 

afwikkeling van het overschot - naar het 

oordeel van de curator een vereffenaar 

benoemd te worden. 

9.2  Plan van aanpak Hekkens IJzergieterij BV is – vanwege het 

ontbreken van enig belang – in overweging 

gegeven de betwisting van de vordering van 

de Belastingdienst te laten varen, waarna 

het faillissement middels het deponeren van 

een slotuitdelingslijst kan worden 

afgewikkeld. 

Hekkens IJzergieterij B.V. (lees de heer 

H.v.T.) heeft de betwisting niet prijs 

gegeven zodat de curator de Ontvanger 

inmiddels “tot actie” gemaand heeft. 

Inmiddels het de curator ook de Griffier van 

het Gerechtshof verzocht om de procedure 

op de rol te plaatsen. 

De curator is afhankelijk van een tweetal 

crediteuren (fiscus en Hekkens IJzergieterij) 

die een renvooiprocedure dienen te 

voltooien. De curator heeft de 

Belastingdienst opnieuw aangemaand om 

de renvooiprocedure jegens IJzergieterij 

Hekkens B.V. te activeren.  

De curator heeft de Belastingdienst 

nogmaals aangemaand om de 

renvooiprocedure jegens IJzergieterij 

Hekkens B.V. te activeren. 

De Belastingdienst heeft haar 

concurrente vordering ingetrokken, 

zodat het faillissement kan worden 

afgewikkeld. 

9.3 Indiening volgend verslag Uiterlijk 15 augustus 2019 

 werkzaamheden De heer Van Tongerloo pleegt in alle 

faillissementen waarbij hij op de een of 

andere wijze betrokken is, de curator te 

overstelpen met al dan niet gefundeerde 

verzoeken en/of verwensingen. Hoewel de 

heer Van Tongerloo de verslagen pleegt te 

raadplegen is hij ook enkele keren per brief 

nader geïnformeerd over de afwikkeling. 

Vrij recent heeft de heer Van Tongerloo een 

verzoek ex. artikel 69 Fw bij de Rechter-

commissaris ingediend, waarop de curator 

zijn visie kenbaar heeft gemaakt. De 

beslissing van de R.C. op grond van artikel 

69 Fw is nog onbekend. De R.C. heeft alle 

verzoeken van de heer Van Tongerloo, ook 

die welke opnieuw en recent gedaan zijn, 



    

afgewezen. 

 

Op 19 september 2016 diende de curator, na 

daartoe te zijn opgeroepen, een verklaring 

onder ede af te leggen ten overstaan van de 

Advocaat Generaal van het Gerechtshof te  

’s-Hertogenbosch in een strafrechtelijke 

procedure met als verdachte de heer Van 

Tongerloo. 

 

De heer Van Tongerloo heeft op 11 april 

2018 wederom de rechter-commissaris  

verzocht om mr. Te Biesebeek als curator te 

(laten) ontslaan. Op 31 juli 2018 heeft de 

rechter commissaris de heer Van Tongerloo 

niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek 

en hem dit ook medegedeeld.  

 

Medio augustus 2018 heeft de heer Van 

Tongerloo opnieuw een verzoek 

ingediend tot ontslag van ondergetekende 

als curator, alsmede beroep ingesteld 

tegen een eerder afwijzende beschikking. 

Ter zake dit beroep heeft een mondelinge 

behandeling plaats gevonden, die werd 

aangehouden. Verdere behandeling dient 

nog plaats te vinden. Nadat een 

onherroepelijke beschikking is gewezen, 

kan het faillissement worden 

afgewikkeld. 

 

 

Helmond, 15 februari 2019   de curator 

mr. G. te Biesebeek 

 

 

 

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. 

 

 

 


