
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/19/104 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 2 april 2019 

Verslagnummer: 2     

Datum verslag: 22 juli 2019       

Curator: mr. S.A. van Ierssel     

R-C: mr. P. Hoekstra        

 

Naam onderneming  

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Creative Cladding 3.0 B.V., statutair gevestigd te Weert 

en kantoorhoudende te (6004 AD) Weert aan de Doctor 

Schaepmanstraat no. 45, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 68278292.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Het ontwerpen, ontwikkelen, leveren en monteren van 

gevelbeplating, zonwering, achterconstructies voor 

gevelbekleding voor bouwprojecten, alsmede de advisering 

over de verkoop en marketing van bedoelde producten.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 522.862,- -/-  

€ 84.454,- 

€ 160.196,- 

2018 € 

1.384.334,- 

-/- 

€ 79.746,49   

€ 582.731,- 

2019 € 82.549,- € 511,- € - 
 

Toelichting financiële gegevens De cijfers over 2017 zijn afkomstig uit de jaarstukken 2017. 

De cijfers over 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de interne 

administratie van Creative Cladding 3.0 B.V. 

 

Personeel gemiddeld aantal 2 

Boedelsaldo € 43.033,61 (saldo per 22 juli 2019) 

  

Verslagperiode 20 april 2019 t/m 30 juni 2019 

Bestede uren in verslagperiode 53 uur en 45 minuten  

 

Totaal bestede uren tot nu toe: 

114 uur en 55 minuten  

Toelichting bestede uren  In de afgelopen periode is er vanwege de afwikkeling van 

de aanwezige projectvoorraden veelvuldig afstemming 

geweest met diverse opdrachtgevers alsook met de 

bestuurder van gefailleerde, waarbij tevens meermaals de 

bedrijfslocatie van gefailleerde is bezocht om de specifieke  

projectvoorraden te inventariseren. Tevens heeft een aantal 

eigendomsvoorbehoud crediteuren de locatie bezocht om te 

kunnen beoordelen welke eventueel door hen geleverde 

goederen per datum faillissement nog op bedrijfslocatie 

aanwezig waren.  
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Verslag 2: 

Ook de afgelopen verslagperiode is er vanwege de 

afwikkeling van de aanwezige (project)voorraden 

veelvuldig afstemming geweest met diverse 

opdrachtgevers alsook met de bestuurder van 

gefailleerde, waarbij tevens meermaals de 

bedrijfslocatie van gefailleerde is bezocht om de 

specifieke (project)voorraden uit te leveren.   

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Creative Cladding 3.0 B.V. is 

Creative Concrete B.V. Enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Creative Cladding 3.0 B.V. is HED Holding 

B.V. Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van HED Holding B.V. is de heer J.A. Dekker.  

 

 Lopende procedures Een crediteur en tevens debiteur van Creative Cladding 3.0 

B.V. heeft een (incasso)procedure geëntameerd bij de 

Rechtbank Limburg, kamer voor kanton. Creative Cladding 

3.0 B.V. heeft daarbij een reconventionele vordering 

ingesteld. Aan de rechtbank is het verzoek gedaan om de 

procedure vanwege het faillissement te schorsen. 

 

Verslag 2: 

De procedure is inmiddels geschorst.      

  
 Verzekeringen Per datum faillissement waren de gebruikelijke 

verzekeringen afgesloten.  

 

Verslag 2: 

De verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd, waarbij 

een premierestitutie ad € 534,42 is ontvangen.  

  
 Huur Creative Cladding 3.0 B.V. huurde een bedrijfslocatie aan 

de Doctor Schaepmanstraat 45 te Weert. De huur is 

inmiddels door de curator opgezegd.  

 

 Oorzaak faillissement De navolgende oorzaakomschrijving heeft de middellijk 

bestuurder van Creative Cladding 3.0 B.V. aan het (eigen) 

faillissementsverzoek ten grondslag gelegd: 

 

Quote:  

 

“Creative Cladding 3.0 houdt zich bezig met de 

werkvoorbereiding, productie en montage van 

gevelbekledingen in Nederland en België. De 

orderportefeuille is goed gevuld met projecten tot eind 

2020. Het verwachte rendement positief. 
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De druk op de bouw is groot en beschikbaarheid van 

deskundig personeel in alle niveaus in de bedrijfskolom is 

onvoldoende om aan de vraag vanuit de markt te kunnen 

voldoen. Diverse projecten van Creative Cladding zijn in de 

uitvoering vertraagd, waardoor de verwachte inkomsten in 

de tijd naar achteren opschuiven. 

 

Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd 

productiepersoneel voor de eigen productie van Creative 

Cladding 3.0 belemmert ook de voortgang van de 

projecten. 

 

Een van de grootste lopende projecten waaruit de 

inkomsten van Creative Cladding 3.0 op korte termijn 

hadden moeten komen, is het werk Tichelrei in Gent. 

 

Op dit project is eveneens vertraging opgetreden door 

bovenstaande redenen. Daardoor bestaat er sinds medio 

december 2018 een verschil van inzicht met opdrachtgever 

S uit Gent (geanonimiseerd door curator) over de oorzaak 

van de vertraging in de uitvoering van het project. Tevens 

bestaat een verschil van inzicht over de maatvoering van de 

gevel en de daarmee verband houdende meerwerken. 

 

Vanaf medio december zijn Creative Cladding en S in 

onderhandeling geweest over de oplossing van het conflict, 

hetgeen geresulteerd heeft in een aantal afspraken, de 

laatste van medio februari 2019. S vertraagt echter de 

onderhandelingen en geeft geregeld geen invulling aan 

deze afspraken, waardoor Creative Cladding medio februari 

de leveringen van goederen aan de bouw gestaakt heeft om 

zo S te dwingen de afspraken na te komen. 

 

S heeft daarop diverse leveranciers en andere marktpartijen 

waarmee Creative Cladding zaken doet, benaderd met de 

mededeling dat Creative Cladding failliet is. S heeft 

vervolgens deze leveranciers verzocht rechtstreeks zaken 

met haar te doen. De onderhandelingspositie die Creative 

Cladding heeft ingenomen, namelijk druk opvoeren om zo S 

te dwingen de gemaakte afspraken na te komen, is 

daarmee komen te vervallen. 

 

Creative Cladding werd daardoor afhankelijk van de 

bereidwilligheid van S om de afspraken na te komen. Op 13 

maart 2019 werd duidelijk dat deze bereidwilligheid er niet 

is. Op die datum heeft S de overeenkomst met Creative 

Cladding tot levering en montage van gevelbekleding 

namelijk eenzijdig geannuleerd en een claim ingediend van 

bijna 300.000 Euro.  
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Daardoor bestaat er geen zicht meer op het bereiken van 

een oplossing. Duidelijk is daardoor dat de inkomsten op dit 

project op korte termijn niet meer gaan binnenkomen. De 

liquiditeit op korte termijn uit andere projecten biedt geen 

ruimte om de crediteuren te betalen, zodat een 

faillissement onvermijdelijk is geworden.” 

 

Unquote. 

 

In een gesprek met de curator heeft de bestuurder 

vorenstaande uitvoerig met de curator besproken en de 

diverse ontwikkelen en posities nader toegelicht.    

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
2 werknemers (op kantoor) 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Wisselend, echter meer dan 2 werknemers, aangezien er 

voorafgaande aan het faillissement tevens productiewerk 

verricht werd.  
 

2.3 Datum ontslagaanzegging 4 april 2019  
 

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met het UWV. 

Correspondentie met het betrokken personeel.  
 
 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst  Hypotheek Boedelbijdr. 

     
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet aan de orde. De bedrijfslocatie werd gehuurd.   

 Werkzaamheden -  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De bedrijfsmiddelen zouden eigendom zijn van Creative 

Concrete B.V. Op basis van een bij de curator beschikbare 

authentieke akte kan echter het standpunt worden 

ingenomen dat de bedrijfsmiddelen eigendom zijn van 

Creative Cladding 3.0 B.V. 

 

Deze mogelijke eigendomspositie van de bedrijfsmiddelen 

zal nog nader door de curator worden onderzocht.  

 

De betreffende bedrijfsmiddelen zijn overigens verpand.  
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Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode is er uitvoerig 

gecorrespondeerd met de (advocaat van) private 

pandhouder ter zake van de bedrijfsmiddelen. Dit 

vanwege de inbrengplicht bodemzaken in het geval 

dat de betreffende bedrijfsmiddelen als 

eigendommen van gefailleerde zouden kunnen 

worden aangemerkt.  

 

Uiteindelijk is op basis van diverse documenten 

komen vast te staan dat het onaannemelijk is dat het 

overgrote deel van de verpande bedrijfsmiddelen 

eigendom is van gefailleerde.  

 

Ter zake van een aantal bedrijfsmiddelen waarvan 

wel de eigendom zijdens gefailleerde is gebleken, is 

door de pandhouder een inbrengplicht opbrengst 

bodemzaken ad € 1.210,- voldaan. Voor het 

verblijven van deze verpande bedrijfsmiddelen aan 

de pandhouder is een boedelvergoeding ad € 605,- 

voldaan door de pandhouder.   

 

Daarmee is dit aspect afgewikkeld.   

  
 

 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover blijkt dat de bedrijfsmiddelen eigendom zijn van 

Creative Cladding 3.0 B.V. heeft te gelden dat ter zake een 

bodemvoorrecht geldt. Voor dit moment is een fiscale 

vordering aangemeld ad € 3.666,-. De 29 lid 7 OB bedraagt 

daarnaast (ruim) € 27.500,-. 

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor.    

 
 

 Werkzaamheden Bestudering diverse administratie inzake de 

eigendomspositie en verpanding van de bedrijfsmiddelen. 

Correspondentie met de pandhouder ter zake van de 

eigendomspositie van de verpande bedrijfsmiddelen.  

 

Verslag 2: 

Telefonisch contact en correspondentie met de 

pandhouder en haar adviseur. Bestuderen diverse 

administratie en posities vanwege bepaling (omvang) 

eigendom bedrijfsmiddelen. Afwikkelen van het 

verblijven van de bedrijfsmiddelen aan de 

pandhouder.    
 
 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Diverse 

projectvoorraad- 

goederen  

€ 17.105,- n.v.t.  

 

 Toelichting voorraad Per datum faillissement had Creative Cladding 3.0 B.V. nog 

een aantal onderhanden projecten in portefeuille. Om 
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diverse redenen heeft de curator deze projecten niet 

kunnen afmaken.  

 

Voor een aantal van deze betreffende projecten was reeds 

door Creative Cladding 3.0 B.V. opdrachtspecifieke 

projectvoorraad gefabriceerd; meer concreet betroffen dit 

gegoten glasvezelbeton gevelelementen en gesneden en 

gevouwen aluminium gevelbeplatingen.  

 

De opdrachtgevers zijn in kennis gesteld van het 

faillissement en het niet gestand kunnen doen van de 

(onder)aanneemovereenkomst door (de curator in het 

faillissement van) Creative Cladding 3.0 B.V. Daarbij zijn de 

betreffende opdrachtgevers wel in de gelegenheid gesteld 

om de per datum faillissement aanwezige geproduceerde / 

gefabriceerde projectvoorraadgoederen uit het faillissement 

te verwerven.   

 

Van de 3 opdrachtgevers waarvan projectvoorraad 

aanwezig was zijn inmiddels 2 opdrachtgevers de voorraad 

komen inventariseren, waarbij een opdrachtgever de 

volledige voor hem bestemde projectvoorraad heeft 

overgenomen en een andere opdrachtgever bepaalde voor 

hem bestemde voorraadgoederen heeft overgenomen. De 

derde opdrachtgever zal de voorraad nog komen 

inventariseren, echter heeft deze tevens te kennen gegeven 

reële interesse te hebben. Tot slot heeft een opdrachtgever 

een beperkte voorraad projectspecifieke aluminium 

profielen ‘blind’ gekocht.  

  

De opdrachtspecifieke voorraadgoederen waren voor geen 

enkel project compleet of volledig gereed en zouden 

waardeloos zijn (of zelfs een negatieve waarde 

vertegenwoordigen) indien de betreffende opdrachtgever 

deze niet zou overnemen. Daarnaast hadden de betreffende 

opdrachtgevers reeds op voorhand de aanneemsom 

grotendeels voldaan en hebben zij vanwege het 

faillissement en de niet-gestandoening door de curator  

inmiddels een alternatieve opdrachtnemer gezocht voor de 

te fabriceren en leveren gevelelementen. Tot slot heeft te 

gelden dat alle verkopen executieverkopen uit faillissement 

betreffen, waardoor alle risico’s en aanvullende kosten bij 

de koper / opdrachtgever komen te liggen.     

 

Voornoemde posities hebben uiteraard invloed gehad op de 

koopprijs voor de aanwezige projectvoorraadgoederen.  

 

De navolgende deelverkopen zijn tot dusverre gesloten: 

 

Aluminium gevelelementen (incompleet en niet volledig 

afgemonteerd) € 5.000,- (BTW verlegd). De koopsom is 

inmiddels ontvangen en de goederen zijn opgehaald. 

 

Aluminium profielen (niet gezaagd en niet compleet) € 

605,- (inclusief BTW). De koopsom is inmiddels ontvangen 

en de goederen zijn opgehaald.  
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Glasvezelbeton elementen (niet compleet) € 3.250,- (BTW 

verlegd). De betaling zou inmiddels zijn verzorgd door de 

buitenlandse opdrachtgever. De goederen moeten nog 

worden opgehaald.  

 

Daarnaast bevond zich per datum faillissement nog een 

voorraad niet bewerkte goederen / voorraden onbewerkt 

product. De curator zal bezien of deze goederen nog enige 

waarde vertegenwoordigen en of deze daarmee ten 

behoeve van de crediteuren geliquideerd kunnen worden. 

 

Verslag 2: 

 

Aanvullend zijn de volgende deelverkopen gesloten: 

 

Glasvezelbeton element € 250,- (BTW verlegd). De 

koopsom is inmiddels ontvangen en de goederen zijn 

opgehaald.  

 

Glasvezelbeton elementen en aanverwante specifieke 

projectvoorraadgoederen € 5.500,- (BTW verlegd). 

De koopsom is inmiddels ontvangen en de goederen 

zijn opgehaald. 

 

Resterende voorraad onbewerkt product € 2.500,- 

(BTW verlegd). De koopsom is inmiddels ontvangen 

en de goederen zijn opgehaald. 

 

Na deze transacties resteren er geen verkoopbare 

voorraadgoederen.    

 

 
 

 Werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Diverse gesprekken, mails en telefonische contacten 

met de bestuurder ter zake van de onderhanden 

projecten en de aanwezige projectspecifieke 

voorraad. Tevens diverse correspondentie en 

telefonische contacten / overleggen met de 

betreffende opdrachtgevers. Daarnaast meerdere 

bezoeken aan de bedrijfslocatie van Creative Cladding 

3.0 B.V. vanwege de inventarisatie van de 

voorraadgoederen met en door de opdrachtgevers en 

vanwege het uitleveren van de verkochte 

voorraadgoederen.   
 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

banksaldo  € 23.726,90 - 
 

3.13 Toelichting andere activa Per datum faillissement kende de betaalrekening van 

Creative Cladding 3.0 B.V. een saldo ad € 23.726,90. Dit 

saldo is inmiddels doorgeboekt naar de 

faillissementsrekening. 
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Op intercompany niveau bestonden diverse rekening-

courant verhoudingen. De definitieve aanspraken over en 

weer dienen nog geactualiseerd te worden. 

Er zou tevens een (substantiële) belastingteruggaaf in 

België gerealiseerd kunnen worden. Deze mogelijke 

belastingteruggaaf wordt nog door de curator onderzocht en 

zo mogelijk gerealiseerd.   

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft aan de curator kenbaar gemaakt 

dat de reconstructie van de rekening-courant posities 

op korte termijn zal worden aangereikt.   

 

De aangifte van de Belgische omzetbelasting is 

inmiddels ingediend. Er is om een teruggave verzocht 

ad omstreeks € 55.000,-. De aangiftes zouden 

inmiddels in behandeling zijn genomen door de 

Belgische Belastingdienst.   

  

 werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank. Afstemming met 

de bestuurder ter zake van de intercompany posities. 

Afstemming met de bestuurder en contact met de 

betrokken boekhouder ter zake van de Belgische 

belastingteruggaaf.  

 

Verslag 2: 

Afstemming met de bestuurder ter zake van de 

intercompany posities. Verzorgen BTW aangifte 

België.  

  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Per datum faillissement bleek van een forse 

debiteurenpositie ad omstreeks € 380.000,-. De onder de 

oorzaakomschrijving genoemde opdrachtgever is hierin 

voor een bedrag ad € 361.759,- opgenomen. De partij 

welke een procedure tegens Creative Cladding 3.0 B.V. 

heeft geëntameerd is voor een bedrag ad € 15.790,- 

opgenomen.  

 

De curator zal de debiteurenposities zo goed mogelijk 

trachten te innen.   

 

Verslag 2: 

Vooralsnog zijn er geen debiteuren geïnd.  
  

 Werkzaamheden Afstemming met de bestuurder ter zake van de 

debiteuren(lijst).  
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5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen bancaire financiering verstrekt.  

 

Wel is de uitkoopvergoeding van een voormalig compagnon 

omgezet in een geldlening. Deze geldlening was nog niet 

volledig ingelost. Tot meerdere zekerheid is een pandrecht 

gevestigd op de bedrijfsmiddelen (niet op de voorraden 

en/of de vorderingen)   

 

Verslag 2: 

Het pandrecht van de betrokken financier heeft 

betrekking op bedrijfsmiddelen welke grotendeels 

eigendom zijn van de holding vennootschap. In 

relatie tot de boedel (inbrengplicht bodemzaken en 

afwikkelen goederen) is het pandrecht afgewikkeld.    

  
 Leasecontracten Er waren zover bekend geen leasegoederen.  

 

 Beschrijving zekerheden Zie hiervoor.  

 

 Separistenpositie De pandhouder heeft vooralsnog geen standpunt bepaald 

en heeft te kennen gegevens eerst in overleg te willen met 

zijn advocaat.  

 

Verslag 2: 

Zie hiervoor alsmede het onderdeel bedrijfsmiddelen 

voor een uiteenzetting van de afwikkeling ter zake 

van dit pandrecht.   

  
 Eigendomsvoorbehoud Een aantal leveranciers is een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud overeengekomen met Creative 

Cladding 3.0 B.V. Een van de leveranciers heeft de per 

datum faillissement op de bedrijfslocatie aanwezige 

goederen reeds gerevindiceerd.   

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn alle eigendommen derden / 

eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.   

 

 Retentierechten Niet van gebleken.  

 Reclamerechten Niet van gebleken.   

 Boedelbijdragen Niet aan de orde.  

 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank. Correspondentie 

en bespreking(en) op de bedrijfslocatie met de 

eigendomsvoorbehoudcrediteuren.  
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Verslag 2: 

Telefonisch contact en correspondentie met de 

pandhouder en haar advocaat. Bijwonen revindicatie 

eigendomsvoorbehouden / eigendommen derden.   
 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van Creative Cladding 3.0 B.V. zijn 

na datum faillissement niet voortgezet. De onderhanden 

opdrachten konden naar het oordeel van de curator niet 

worden afgerond, omdat er enerzijds geen 

productiemedewerkers meer beschikbaar waren en er 

daarnaast voor een aantal opdrachten nog technisch 

tekenwerk diende te worden verricht, hetgeen een te groot 

risico is voor de curator om hierin te voorzien.   
 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden Bespreking met de bestuurder om de (on)mogelijkheden 

van een tijdelijke voortzetting / voortzetting van de 

onderhanden projecten te bezien.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Een doorstart is niet aan de orde gebleken.   

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De bestuurder heeft diverse administratie aangereikt. De 

administratie was bijgewerkt tot en met eind 2018. Aan de 

bestuurder is in overweging gegeven om de administratie 

verder bij te (laten) werken.  

 

 Depot jaarrekeningen De vennootschap is in 2017 opgericht. De jaarstukken over 

2017 zijn tijdig gedeponeerd (7 maart 2018). De 

jaarstukken over 2018 waren per datum faillissement nog 

niet depotplichtig.   

 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet aan de orde.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.   

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan van de aangereikte administratie.  

 

 

8  Crediteuren    
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 Boedelvorderingen P.M. 

 Pref. Vord. van de fiscus Vooralsnog aangemeld: € 46.831,- 

 Pref. Vord. van het UWV Nog geen vordering aangemeld.  

 Andere pref. Crediteuren Vooralsnog aangemeld: € 2.090,10. 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: 52  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog aangemeld: € 355.947,61 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
  

Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Inventariseren van de schuldenlast. Correspondentie 

met de schuldeisers.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) De faillissementsboedel heeft (vooralsnog) geen procedure 

gestart en/of overgenomen.  

 Aard procedure -   

 Stand procedure 
- 

 werkzaamheden 
-  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - nadere inventarisatie van de schuldenlast; 

- afwikkelen intercompany rekening-courant posities; 

- rechtmatigheidsonderzoek.  

 Indiening volgend verslag Eind oktober 2019  

 werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Correspondentie met de Rechter-commissaris en 

verslaglegging.  

 

 

Weert, 22 juli 2019        

 

 

mr. S.A. van Ierssel,   

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. 
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