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Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milieu Service zuid B.V.  
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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:  8               Datum:  16 mei 2019  
 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden.  
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Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Milieu Service Zuid B.V., statutair gevestigd te Venlo en 

kantoorhoudende te (6051 AL) Maasbracht, aan het adres 

S. Houbenweg no. 5. Ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 12060703.      

  

Faillissementsnummer C/03/15/217 F  

Datum uitspraak 8 juni 2015  

  

Curator mr. E.J.M. Stals  

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn   

  

Activiteiten onderneming Volgens het handelsregister: 

Het ontvangen, verwerken, bewerken, opslaan en overslaan 

van afvalstromen.  

Omzetgegevens 2013: € 1.754.925,- (interne cijfers)     

2014: € 1.896.963,- (interne cijfers)   

2015: €    239.947,- (interne cijfers)      

Personeel gemiddeld aantal 19 werknemers 

  

Boedelrekening NL 08 ABNA 043 593 5100 

Gerealiseerd actief € 75.567,91 

Actief per verslagdatum € 666,16 

  

Verslagperiode 1 november 2018 t/m 30 april 2019  

Bestede uren in verslagperiode 4 uur en 45 minuten 

Bestede uren Totaal 351 uur en 35 minuten  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Alleen / zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder in het kapitaal van Milieu Service Zuid B.V. 

is de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Holding Davids B.V., van welke 

vennootschap de volledige aandelen in het kapitaal worden 

gehouden door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder, 

de heer H.A.A. Davids.    

1.2 Winst en verlies 2013: -/-  € 212.965,- (interne cijfers)  

2014: -/-  € 192.455,- (interne cijfers)  

2015: -/-  € 268.249,- (interne cijfers)  

1.3  Balanstotaal 2013: €   2.128.316,- (interne cijfers)  

2014: €   2.143.848,- (interne cijfers) 

2015: €      608.861,- (interne cijfers)   
1.4 Lopende procedures Er waren per datum faillissement diverse 
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bestuursrechtelijke (bezwaar)procedures aanhangig tegen 

de gemeente Maasgouw. In de komende periode zal de 

curator beoordelen hoe ter zake deze procedures zal 

worden gehandeld c.q. welke positie de boedel ter zake zal 

innemen.     

1.5  Verzekeringen Gefailleerde trad op als verzekeringsnemer voor de 

verzekering van alle belangen als aanwezig op de 

bedrijfslocatie. Daar het door gefailleerde gebruikte 

onroerend goed en de gebruikte roerende goederen werden 

gehuurd van gelieerde vennootschappen en de 

bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per datum faillissement 

zijn beëindigd, zijn de verzekeringen ter zake de aan 

derden toekomende belangen niet door de boedel 

gecontinueerd. Daarbij komt dat de diverse verzekeringen 

per datum faillissement een (substantiële) 

premieachterstand kende en een betrokken verzekeraar te 

kennen heeft gegeven de verzekering niet (tijdelijk) te 

willen continueren.  

 

De boedel heeft vanwege voornoemde (enkel) de 

milieuschadeverzekering gecontinueerd. 

1.6 Huur Het door gefailleerde voor haar exploitatie gebruikte 

onroerend goed en de voor haar exploitatie gebruikte 

machines zouden volgens opgaaf van de bestuurder van 

gefailleerde eigendom zijn van gelieerde ondernemingen en 

zouden door gefailleerde gehuurd worden. De curator heeft 

zich tot het moment van opmaken van dit 

(aanvangs)verslag zich er echter niet van kunnen 

vergewissen dat de vorenstaande posities (volledig) zijn 

zoals gesteld. Daarnaast is het voor de curator tot dit 

moment niet duidelijk welk deel van het onroerend goed 

door gefailleerde wordt gehuurd en welk deel mogelijk door 

een gelieerde onderneming wordt (onder)gehuurd. 

Daardoor is het niet mogelijk om hieromtrent een 

gefundeerd standpunt in te nemen. Zulks geldt ook voor 

activiteiten die door gelieerde vennootschappen op de 

locatie uitgeoefend worden. Aan de bestuurder is 

meermalen verzocht hieromtrent duidelijkheid te 

verschaffen. 

1.7  Oorzaak faillissement Op basis van gesprekken met de middellijk bestuurder van 

gefailleerde, is als oorzaak van het faillissement – in 

beknopte vorm weergegeven - te duiden: 

 

Gefailleerde heeft op 24 januari 2006 van het (destijds) 

bevoegd gezag, zijnde de provincie Limburg, een 

vergunning verkregen voor het oprichten en in werking 

hebben van een recycling bedrijf ten behoeve van het 

sorteren van afvalstoffen. Op 1 november 2007 is door de  

provincie Limburg een veranderings- dan wel uitbreidings-
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vergunning verleend, waarbij ook vergunning verleend werd 

voor het drogen van afval; hiervoor diende een aantal 

droogtunnels (6) gerealiseerd te worden alsmede een extra 

opslagloods; overkapping en een drooginstallatie tevens 

zijn daarbij de hoeveelheden  in te nemen  c.q. op te slaan 

afval gewijzigd. Aanvullend daarop is er een aantal malen 

aan de provincie een melding gedaan voor / vanwege het 

wijzigen van activiteiten en/of hoeveelheden afval. In totaal 

bedroeg dit een zevental aanpassingen. 

 

De gefailleerde vennootschap heeft vanwege markt-

omstandigheden ervoor gekozen om de focus meer te gaan 

richten op het inzamelen en verwerken van kunststof afval; 

dit in combinatie met de eerdere vergunning en de gedane 

melding is er omstreeks 2013 vanuit de provincie Limburg 

aan gefailleerde verzocht om een revisievergunning aan te 

vragen. Daarmee zouden alle bestaande en toekomstige 

activiteiten gelegaliseerd worden. Deze aanvraag is gedaan 

bij de provincie Limburg, waarbij de hoeveelheden te 

verwerken afval substantieel zijn verhoogd ten opzichte van 

de vergunde situatie 2007. Hangende de aanvraag van de 

revisievergunning is vanwege een wetswijziging per 

1 januari 2014 het bevoegd gezag echter gewijzigd van 

provincie naar gemeente (Omgevingsvergunning) en werd 

in casu  de gemeente Maasgouw het bevoegd gezag. 

 

Voor de gemeente was het onduidelijk of zij daadwerkelijk 

bevoegd gezag was; daardoor duurde de afwikkeling van de 

vergunningaanvrage langer. Tot op heden is er geen 

beslissing genomen op de revisievergunningaanvraag, 

ondanks dat deze beslissing reeds in mei 2014 genomen 

had moeten worden. Vooruitlopende op de vergunning en 

rekening houdende met het feit dat de revisievergunning 

(per mei 2014) werking zou hebben, heeft gefailleerde de 

hoeveelheden afval reeds naar ‘revisievergunning-niveau’ 

ingenomen, verwerkt c.q. opgeslagen. 

 

De gemeente Maasgouw constateerde als bevoegd gezag 

medio 2014 dat de vergunning uit 2007 niet in werking 

getreden was, omdat  de bouwvergunning, die verleend 

was door de gemeente Maasgouw zag op drie tunnels; de 

andere drie tunnels en de opslagruimte werden niet 

gebouwd. Daardoor ontstond er een discrepantie tussen de 

milieuvergunning en de bouwvergunning; de wet c.q. 

jurisprudentie geeft aan dat de milieuvergunning alleen in 

werking treedt indien de verleende  bouwvergunning 

overeenkomstig de milieuvergunning is. De milieu-

vergunning uit 2007 was volgens de gemeente Maasgouw 

niet in werking getreden. Eerder had de provincie Limburg 

bij diverse controles steeds gesteld dat de vergunning uit 
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2007 maatgevend was. De gemeente Maasgouw hanteerde 

de vergunning van 24 januari 2006 en de daarbij behorende 

vergunningsaanvrage als zijnde de voor de inrichting 

geldende norm. De gemeente Maasgouw heeft in haar 

toezichthoudende taak zich ook op dit standpunt gesteld en 

constateerde uit dien hoofde diverse overtredingen  onder 

andere gelegen in de overschrijding van de hoeveelheden 

aanwezig afval, aanwezig brandgevaar en de afvoer van 

(regen)water. Gefailleerde was het hier niet mee eens en 

stelde zich op het standpunt dat de gemeente niet juist 

handelde. De voornoemde constateringen zijn voor de 

gemeente Maasgouw aanleiding geweest om (uiteindelijk) 

een last onder bestuursdwang toe te passen, waarbij 

vanwege het in de optiek van de gemeente spoedeisende 

karakter een aantal tonnen afval door de gemeente is 

afgevoerd. Gefailleerde heeft in een procedure de schorsing 

gevraagd van het aangekondigde besluit om bestuursdwang 

toe te passen; de bestuursrechter heeft deze voorlopige 

voorziening geweigerd. Door de gemeente Maasgouw is er 

daarnaast een verbod opgelegd voor de verdere inname 

van afval. De rekening van deze werkzaamheden is bij de 

gefailleerde vennootschap neergelegd. 

 

Vanwege voornoemd verbod  hebben de bedrijfsactiviteiten 

van gefailleerde noodgedwongen een aantal maanden 

stilgelegen, waardoor er geen omzet is gerealiseerd.  

 

Daarnaast speelt mee dat het Openbaar Ministerie een 

onderzoek heeft ingesteld vanwege vermeende over-

tredingen van de Milieuwetgeving, waarbij het OM beslag 

heeft gelegd op de bancaire tegoeden van gefailleerde, 

alsook op de debiteuren; daarnaast heeft ook het OM een 

verbod uitgevaardigd om verdere afvalstoffen in te nemen.  

Het vorenstaande heeft ertoe geleid dat gefailleerde 

uiteindelijk niet meer kon voldoen aan haar betalings-

verplichting en daarmee haar eigen faillissement heeft 

moeten verzoeken.  
 Werkzaamheden (intake)bespreking(en) met de middellijk bestuurder van 

gefailleerde; telefonisch contact en correspondentie met de 

bestuurder; telefonisch onderhoud en correspondentie met 

de betrokken bank; telefonisch onderhoud, correspondentie 

en besprekingen met de adviseurs van de bestuurder en 

gefailleerde; telefonisch onderhoud, correspondentie en 

besprekingen met de gemeente Maasgouw; quick scan 

jaarstukken en interne cijfers.   

 

 

2 Personeel    
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2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
19 werknemers.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Om en nabij gelijk aan het aantal per datum faillissement.     

2.3 Datum ontslagaanzegging 9 juni 2015  

 Werkzaamheden Telefonisch onderhoud en correspondentie met het UWV; 

ontslagaanzegging en bijeenkomst met werknemers; 

correspondentie werknemers; telefonisch contact 

werknemers.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De bedrijfsruimte waar gefailleerde haar onderneming 

exploiteerde werd gehuurd. Tevens zou een gelieerde 

entiteit een deel van het onroerend goed (onder)huren.  

De omvang van de diverse vermeende huurposities is de 

curator nog niet bekend c.q. deze zijn tot op heden niet aan 

haar inzichtelijk gemaakt.      

 

Verslag 2: 

Het perceel, waar het bedrijf gevestigd is, is eigendom van 

Davids Vastgoed B.V. Door Davids Vastgoed B.V. zijn in de 

verslagperiode stukken overgelegd waaruit blijkt dat er een 

wijziging van het huurcontract plaatsgevonden heeft. 

Anders dan aanvankelijk aangegeven werd, was ingaande 

1 januari 2015 een zustervennootschap – Inter Recycling 

Consultancy B.V. – huurder van de bedrijfsruimte en van 

een deel van het opslagterrein. De gefailleerde vennoot-

schap huurde de droogtunnels en het achterste gedeelte 

van het perceel. Deze gegevens zijn eerst geruime tijd het 

uitspreken van het faillissement en na lang aandringen 

boven water gekomen. Er is evenwel onvoldoende inzicht 

gegeven in de achterliggende overwegingen en besluit-

vorming, die geleid hebben tot de aanpassing van het 

huurcontract als ook ten aanzien van de gehanteerde 

huurprijs. De curator is hierover nog in discussie met de 

grondeigenaar cq Inter Recycling Consultancy B.V. Of en in 

hoeverre een en ander consequenties heeft ten aanzien van 

andere vorderingen kan thans nog niet aangegeven 

worden.  

 

Verslag 3: 

Het vorenstaande is nog in onderzoek bij de curator. 

De discussie met de grondeigenaar c.q. Inter Recycling 

Consultancy B.V. speelt nog steeds. Deze partij stelt zich op 

het standpunt dat zij op haar beurt een vordering heeft op 

de gefailleerde vennootschap. 
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Verslag 4: 

De problematiek is in onderzoek en nog niet afgerond; een 

en ander hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek, 

dat ook opgestart is. Het probleem is vrij gecompliceerd, 

waarbij meerdere aspecten spelen, onder andere de 

intercompany vorderingen en het gegeven dat de 

vorderingen aan de bank verpand zijn. 

 

Verslag 5 en 6: 

Er is verder onderzoek geweest. Er zijn thans nog geen 

definitieve conclusies getrokken.  

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Het op de locatie aanwezige machinepark zou gehuurd 

worden van gelieerde vennootschappen. De juistheid van 

deze vermeende huur- / eigendomspositie dient de curator 

nog te onderzoeken.    

 

Verslag 2:  

Door Inter Recycling Consultancy B.V. zijn stukken 

overgelegd waaruit blijkt dat  er sprake is geweest van een 

verkoop van de machines door de gefailleerde vennoot-

schap aan  haar op 20 januari 2014, waarna de gefailleerde 

vennootschap de machines is gaan huren. Er is geen 

verkoopprijs betaalt, doch er heeft een verrekening 

plaatsgevonden. Een en ander is thans nog in onderzoek 

(koopprijs/huurprijs).  

 

Verslag 3: 

Het vorenstaande is nog niet afgerond. Er heeft wel 

correspondentie plaatsgevonden met de directie c.q. Inter 

Recycling Consultancy B.V. In de komende verslagperiode 

zal een en ander afgerond gaan worden.  

 

Verslag 4: 

Zoals onder 3.1 vermeld staat, maakt een en ander deel uit 

van het rechtmatigheidsonderzoek, dat opgestart is.  

 

Verslag 5 en 6: 

Een en ander is nog in onderzoek. 

 

Verslag 8: 

In de verslagperiode is nog geen definitieve conclusie 

getrokken; dit hangt ook samen met de positie van de 

bank als pandhouder.  
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3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage -      

3.8 Bodemvoorrecht fiscus -      

  Werkzaamheden -    

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Bepaalde van het op de bedrijfslocatie aanwezige afval zou 

in eigendom toebehoren aan gefailleerde. Naar zeggen van 

de bestuurder zou een bepaald deel van deze afval een 

‘negatieve waarde’ en bepaald deel een  ‘kostenneutrale 

waarde’ vertegenwoordigen; deze laatste afvalstroom/ 

voorraad zou geen eigendom zijn van de gefailleerde 

vennootschap, maar van een van de gelieerde vennoot-

schappen, die deze inzamelde en liet bewerken door 

gefailleerde. 

 

Verslag 2:  

In de verslagperiode is duidelijk geworden, dat Inter 

Recycling  Consultancy B.V. een inzamelingscontract had 

met derden. De afvalstromen (plastics) werden ingenomen 

en gesorteerd door de gefailleerde vennootschap, aangezien 

Inter Recycling Consultancy geen eigen personeel in dienst 

heeft en niet beschikt over de machines ( deze zijn 

verhuurd aan de gefailleerde vennootschap); er is een 

overeenkomst van onderaanneming. De afspraken tussen 

Inter Recycling  Consultancy B.V. en de gefailleerde 

vennootschap liggen schriftelijk vast; de facto komt het 

erop neer dat nagenoeg alle werkzaamheden door de 

gefailleerde vennootschap verricht worden. Er vindt verder 

onderzoek plaats naar de financiële gevolgen van de 

gemaakte afspraken, die thans nog onvoldoende duidelijk 

zijn, meer in het bijzonder of deze niet erg onevenwichtig 

zijn. 

  

De eigendomspositie van de gesorteerde plastics ligt op 

basis van de overeenkomst niet bij de gefailleerde 

vennootschap, maar bij Inter Recycling Consultancy B.V. 

Deze plastics zijn ook na faillissementsdatum afgevoerd.  

 

Een discussiepunt in dit kader vormde verder de 

aanschrijvingen, die door de gemeente Maasgouw 

uitgevaardigd waren. De gemeente Maasgouw stelde zich, 

kort samengevat, op het standpunt dat er een te grote 

hoeveelheid afval en afvalstoffen (waaronder plastics) 

aanwezig waren op de vergunde locatie. De aanschrijving 

was gericht aan de gefailleerde vennootschap. Het was in 

het belang van de gefailleerde vennootschap om er in te 

bewilligen, dat de plastics afgevoerd zouden worden, zodat 

zoveel als mogelijk aan de milieuvergunning voldaan kon 
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worden.  

 

Verslag 3: 

De discussie met Inter Recycling Consultancy B.V. is nog 

niet afgerond. Een en ander zal in de komende verslag-

periode afgerond gaan worden en zo nodig zal hierover een 

uitspraak van de rechter gevraagd dienen te worden. Met 

betrekking tot de aanschrijvingen van de gemeente 

Maasgouw heeft de activiteit op de locatie nauwgezet 

gevolgd. Zoals in het vorige verslag aangegeven heeft de 

gemeente Maasgouw in het kader van de handhaving de 

aanwezige hoeveelheid afval en afvalstoffen teruggebracht 

tot de vergunde hoeveelheid, in welk kader er nog discussie 

is over hoe groot deze hoeveelheid wel/niet is/zou moeten 

zijn. De gemeente Maasgouw heeft daarna een strikt beleid 

gehanteerd om te constateren of er nog verdere werk-

zaamheden verricht zouden worden door de gefailleerde 

vennootschap.  

 

Verslag 4: 

In de verslagperiode heeft de gemeente Maasgouw geen 

verdere stappen ondernomen met betrekking tot verdere 

handhaving. Wel heeft de gemeente Maasgouw – zonder 

hierover op enigerlei wijze contact met de curator te 

hebben – het bestemmings-plan ter plaatse gewijzigd.  

In de verslagperiode is er een overeenkomst gesloten 

tussen de grondeigenaar en een derde; deze kopende partij 

heeft zich evenwel nadien beroepen op een ontbindende 

voorwaarde, waardoor deze koopovereenkomst ontbonden 

is. In de verslagperiode heeft de bank een verlenging van 

de termijn, als bedoeld in artikel 58 Fw, gevraagd en 

verkregen; een en ander met toestemming van de rechter-

commissaris.   

 

Verslag 5: 

In de verslagperiode zijn geen verdere (definitieve) 

resultaten tot stand gekomen met betrekking tot de 

verkoop van het perceel en de daarop aanwezige voorraad 

afval. Het perceel is geen eigendom van de gefailleerde 

vennootschap.  

 

Verslag 6: 

Ook de afgelopen verslagperiode heeft het nog niet geleid 

tot de verkoop van het betrokken perceel en de afwikkeling 

van het daarop aanwezige afval.  

 

Verslag 7: 

De percelen, die geen eigendom zijn van de gefailleerde 

vennootschap zijn nog niet verkocht; er heeft wel overleg 

met de bank plaatsgevonden. Er hebben meermalen 
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gesprekken met kandidaten plaatsgevonden; de 

(milieu)vergunningsproblematiek speelt hier tussendoor. 

Een en ander heeft nog niet geleid tot verkoop van het 

betrokken perceel en de afwikkeling van het daarop 

aanwezige afval.  

 

Verslag 8: 

In de verslagperiode hebben meerdere partijen zich 

gewend tot de curator omdat ze interesse hebben in 

de aankoop van het perceel grond; dit perceel  is 

echter geen eigendom van de gefailleerde 

vennootschap. Partijen zijn doorverwezen naar 

eigenaar c.q. de bank als hypotheekhouder.  

Onduidelijk is of een en ander op korte termijn zal 

leiden tot een verkoop.  

 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage Met de bank zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de 

afwikkeling van de boedelvergoeding. In de verschillende 

subdossiers zijn werkzaamheden verricht (activa/contacten 

gemeente/procedures). Met de bank is de afspraak 

gemaakt dat een vergoeding van € 26.614,00 exclusief 

BTW als boedelvergoeding betaald wordt. 

 

Inmiddels heeft betaling plaatsgevonden. 

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Voorafgaande aan het faillissement heeft het OM beslag 

gelegd op een creditsaldo bij de ING bank. Vanwege het 

faillissement is voornoemd beslag opgegaan in een 

faillissementsbeslag en is daarmee aan de boedel 

toegekomen. Daarbij speelt dat er uit hoofde van de 

bankvoorwaarden van ING een verpandingverbod te gelden 

heeft  ter zake het creditsaldo, waardoor deze vordering 

niet verpand is aan de betrokken huisbankier / pandhouder. 

Het creditsaldo bedroeg per datum faillissement 

€ 37.240,31.       

 

Een beperkte bedrijfsactiviteit van gefailleerde betrof het 

inzamelen van afval. Gefailleerde had met een 70-tal 

aanbieders van afval (met name kleinbedrijf) een 

overeenkomst gesloten voor het inzamelen van afval 

middels het legen van de bij de klant aanwezige 

afvalcontainers. De ledigingwerkzaamheden werden echter 

in opdracht van gefailleerde door een derde verricht. De 

curator heeft getracht het betreffende klantenbestand te 

vermarkten, hetgeen uiteindelijk niet is gelukt omdat na de 

afronding van de verkoop gebleken is dat een derde partij 

de betreffende klanten reeds had benaderd voor het 
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verrichten van de afvalinzamelwerkzaamheden.      

3.13 Verkoopopbrengst € 37.240,31 (beslagen) banksaldo.  

 werkzaamheden Afwikkeling beslagen creditsaldo ING.       

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Er zou een beperkte debiteurenpositie bestaan per datum 

faillissement. Deze debiteurenpositie is verpand aan de 

betrokken huisbankier en voorafgaande aan het faillisse-

ment zou deze haar pandrecht reeds hebben geopenbaard 

jegens de debiteuren van enige omvang.  Een en ander 

dient verder afgestemd te worden met de huisbankier.      

 

Verslag 2 

De debiteuren zijn aan de bank verpand. De bank heeft de 

inning van de debiteuren ter hand genomen.  

 

Verslag 5: 

De bank stuit op problemen bij de inning van de debiteuren 

vanwege het ontbreken van onderliggende stukken. Deze 

zijn niet in het bezit van de gefailleerde vennootschap doch 

maken deel uit van een overeenkomst welke tussen 

Interrecycling en deze derde partij gesloten is.    

 

Verslag 7: 

De inning van de debiteuren is door de bank ter hand 

genomen doch heeft nog niet in concreto geleid tot betaling 

door deze debiteuren.  

 

Verslag 8: 

De inning van de debiteuren is nog niet afgerond. 

Naar het zich laat aanzien zal hier geen rol voor de 

boedel meer weggelegd zijn.  

4.2 Opbrengst tot heden Zie onder 4.1.    

4.3 Boedelbijdrage -     

 Werkzaamheden -        

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De betrokken bank heeft aan gefailleerde en de aan haar 

gelieerde vennootschappen een concernfinanciering 

verstrekt. Per datum faillissement bedroeg de vordering van 

de bank € 1.707.997,31.  

5.2 Leasecontracten Zover bekend geen.  

5.3 Beschrijving zekerheden De betrokken bank heeft een pandrecht op alle roerende 

zaken en vorderingen toekomende aan gefailleerde alsook 

aan de vennootschappen die participeren in de concern-

financiering. Daarnaast heeft de bank een zekerheidsrecht 

ter zake de eigendommen toekomende aan de gelieerde 
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niet gefailleerde vennootschappen.   

 

Verslag 2 

Tussen de bank en de curator is er nog discussie met 

betrekking tot de verpanding van de milieuvergunning. 

Hierover is geen definitief standpunt ingenomen, een en 

ander in afwachting van toekomstige verkoopresultaten.  

 

Verslag 3: 

De curator heeft met een beroep op artikel 58 Faillisse-

mentswet de bank gesommeerd om de door haar 

gepretendeerde verpanding van de milieuvergunning uit te 

winnen. De bank had reeds met de grondeigenaar 

overeenstemming over een traject om te komen tot een 

onderhandse verkoop. Met de bank zullen nog afspraken 

gemaakt moeten worden met betrekking tot de afwikkeling 

van deze verpanding, ervan uitgaande dat de verkoop van 

het terrein een definitief karakter heeft.  

 

Verslag 3: 

Met de bank is meermalen overleg geweest over de verdere 

gang van zaken. De bank wil komen tot een verkoop van 

het perceel en de aanwezige opstallen, zulks vanwege het 

feit dat de bank als hypotheekhouder zekerheid heeft ter 

zake de onroerende zaken c.q. uit hoofde van het pandrecht 

de aan haar verleende zekerheden kan uitwinnen. Vanuit de 

markt is er serieuze belangstelling. De termijn ex artikel 58 

Fw is met instemming van de rechter-commissaris 

verlengd.  

 

Verslag 5: 

Zoals aangegeven onder verslag 3 wil de bank komen tot 

een verkoop van het perceel en de aanwezige opstallen. 

Vanuit de markt is er nog steeds serieuze belangstelling. De 

mogelijkheden voor kandidaten hangen echter samen met 

het feit dat de gemeente Maasgouw ook haar medewerking 

zal moeten geven aan dezelfde c.q. nieuwe activiteiten ter 

plaatse. Geconstateerd moet worden dat de gemeente 

Maasgouw daarbij niet voortvarend optreedt. De termijn ex 

art. 58 Fw met betrekking tot de door de bank 

gepretendeerde verpanding van de milieuvergunning is 

meermalen verlengd. De stellingname van de gemeente 

Maasgouw is vanuit faillissementsoogpunt gezien weinig 

coöperatief te noemen.  

 

Verslag 6:  

Ook de afgelopen verslagperiode is er (nog) geen  verkoop 

van het betrokken perceel en de aanwezige opstallen 

gerealiseerd.   
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Verslag 7: 

De verkoop van het betrokken perceel en de aanwezige 

opstallen is (nog) niet gerealiseerd. De werkzaamheden in 

het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn nog niet 

afgerond in de verslagperiode; een en ander hangt samen 

met de positie van de bank. 

 

Verslag 8: 

De situatie is ongewijzigd.   
5.4 Separistenpositie De bank heeft voorafgaande aan het faillissement haar 

pandrecht op vorderingen reeds geopenbaard.  

 

Verslag 4:  

Met betrekking tot het pandrecht op de vorderingen heeft 

de bank aangegeven dat de inning hiervan moeizaam 

verloopt. Een en ander hangt samen met het feit dat er 

voldaan dient te worden aan het verstrekken van nadere 

gegevens welke niet in het bezit zijn van de gefailleerde 

vennootschap, doch van een zustervennootschap.  

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.     

5.6 Eigendomsvoorbehoud Er is tot op heden geen beroep op eigendomsvoorbehoud 

gehonoreerd.  

5.7 Reclamerechten Tot op heden niet geclaimd.  

5.8 Retentierechten Tot op heden niet geclaimd.  

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie bank; bestudering 

positie bank / zekerheden; inventariseren en afwikkelen 

eigendomsvoorbehoud claims.     

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn per datum 

faillissement niet voortgezet.    

 

  

6.2 Financiële verslaglegging -   

 Werkzaamheden -   

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft (tot op heden) geen doorstart plaatsgevonden. Wel 

heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen een aan de 

gefailleerde gelieerde vennootschap en de gemeente 

Maasgouw waarbij een win-win situatie zou ontstaan, 

wanneer deze vennootschap op de locatie verdere 

werkzaamheden zou kunnen blijven verrichten in de door 

haar gewenste vorm en anderzijds een oplossing gevonden 

zou worden voor het terugbrengen van de locatie op het 

vergunde niveau, waardoor verdere maatregelen van de 

zijde van de gemeente Maasgouw niet meer noodzakelijk 
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zouden zijn. Op datum verslaglegging is hierover nog geen 

definitief standpunt ingenomen. Een en ander hangt mede 

samen met de financierbaarheid van het geheel.      

 

Verslag 2 

In de verslagperiode heeft er verder overleg plaats-

gevonden met de gemeente Maasgouw en aan de 

gefailleerde gelieerde vennootschap, waarbij ook de curator 

betrokken was. De gemeente eiste hardere garanties 

waaronder financiële garanties, die niet gegeven konden 

worden. Vanwege het ontbreken van een duidelijk 

perspectief qua toekomstige mogelijkheden op de locatie uit 

een oogpunt van vergunningverlening kon er geen 

financiering verkregen worden; dit was voor de financier-

baarheid wel een vereiste. Uiteindelijk is geen doorstart op 

de locatie gerealiseerd kunnen worden. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Overleg gemeente Maasgouw/gelieerde 

vennootschap/correspondentie  

 

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Voorshands lijkt het erop dat de administratie voldoet aan 

de vereisten van artikel 2:10 BW.  

7.2 Depot jaarrekeningen 2011: tijdig (17/12/2012) 

2012: te laat, echter onbelangrijk verzuim (21/2/2014) 

2013: te laat, echter onbelangrijk verzuim (2/2/2015) 

2014: per datum faillissement nog niet deponeringsplichtig.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover de verplichting daartoe niet is nagekomen, is 

deze verjaard.   

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken 

 

Verslag 2 

Er is een aanvang gemaakt met onderzoek, mede gelet op 

de belangen van de gefailleerde vennootschap en de aan 

haar gelieerde vennootschappen, die niet altijd parallel 

liepen. 

 

Verslag 3: 

Het onderzoek is nog niet afgerond.   

 

Verslag 4: 

In overleg met de rechter-commissaris is in de 

verslagperiode een verzoek ingediend bij Justis ter zake de 
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garantstellingsregeling voor curatoren.  

Hierop is een positieve beslissing genomen.  

 

Verslag 5: 

Er is een positieve reactie gekomen terzake het verzoek om 

een garantstelling. Een en ander is thans verder in 

onderzoek. Een definitief standpunt kan nog niet ingenomen 

worden.  

 

Verslag 6: 

Vooralsnog is er nog geen actief gebruik gemaakt van het 

verstrekte garantstellingskrediet. Er hebben wel 

werkzaamheden plaatsgevonden die onder de dekking van 

de garantstelling kunnen worden gebracht.    

 

Verslag 8: 

In de verslagperiode is er een beperkte mate van 

onderzoek gedaan.  

In de komende verslagperiode zal een en ander 

echter afgerond gaan worden.   
7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken 

 Werkzaamheden Quick scan administratie en handelsregister  

 

 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 52.965,10 + PM 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Thans aangemeld: € 26.819,-  

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 48.494,42 

8.4 Andere pref. Crediteuren N.v.t. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: 50  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: € 2.900.116,70 (inclusief vordering 

bank)  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken crediteuren / vorderingen.   

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) 1. Procedure tegen gemeente Maasgouw zijnde het 

bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van 9 

januari 2015 waarbij een last onder bestuursdwang 

opgelegd is; aan gefailleerde opgedragen om 

uiterlijk 9 maart 2015 al het afval, voor zover in de 

aanvraag om de oprichtingsvergunning van 

24 januari 2006 opgenomen maximale toegestane 
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opslaghoeveelheden worden overschreden, uit de 

inrichting te verwijderen en verwijderd te houden 

waarbij verwezen is naar tabellen. Daarnaast is 

opgedragen om het resterende afval op te slaan en 

opgeslagen te houden op een wijze zoals voorzien in 

de aanvraag om de oprichtingsvergunning waarbij 

verwezen wordt naar een tabel dan wel het 

resterende afval te verwijderen en verwijderd te 

houden. De hoogte van de opslag op het 

buitenterrein dient verlaagd te worden en verlaagd 

te houden naar 6m gemeten vanaf de bovenkant 

van de bestaande verharding. De gemeente heeft 

bepaald dat de last onder bestuursdwang mede geldt 

jegens de rechtsopvolger van Milieu Service Zuid 

B.V. en iedere verdere rechtsopvolger terwijl de last 

ingeschreven wordt in het register zoals bedoeld in 

de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken (Wkpb). Tegen deze beschikking 

is op 17 februari 2015 een bezwaarschrift ingediend 

namens gefailleerde. Op dit bezwaarschrift is nog 

geen definitieve beslissing genomen.  

 

Verslag 2 

Op 4 augustus 2015 heeft het College van 

burgemeester en wethouders van de gemeente 

Maasgouw het bezwaarschrift deels gegrond deels 

ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing is 

beroep ingesteld bij de rechtbank Limburg. Het 

beroepschrift is ingediend. De gemeente dient een 

verweerschrift in te dienen. (kenmerk ROE 

15/2797). 

 

Verslag 3: 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft verweer ingediend. De 

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 

30 juni 2016. De behandeling heeft plaatsgevonden 

samen met de andere beroepszaken alsmede de 

beroepzaken die ingediend zijn door Inter Recycling 

Consultancy B.V. c.q. de heer Davids en mevrouw 

Davids-Gerritsma. De uitspraak in deze zaak zal 

naar verwachting medio september 2016 plaats-

vinden. 

 

Verslag 4: 

Op 23 november 2016 heeft de rechtbank Limburg 

(zittingsplaats Roermond, sector bestuursrecht) 

uitspraak gedaan in de voornoemde zaak. De 

rechtbank heeft het beroepschrift ongegrond 

verklaard; in de uitvoerige beschikking heeft de 
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rechtbank geconcludeerd dat de gemeente in 

redelijkheid heeft kunnen besluiten tot lastgeving 

wegens de geconstateerde overtredingen. 

 

           Verslag 5 

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, 

afdeling bestuursrechtspraak. De zaak zal behandeld 

gaan worden op 29 november 2017. 

 

Verslag 6:  

De Raad van State heeft afwijzend beslist ter zake 

van het ingestelde hoger beroep.  

 

2. Op 10 oktober 2013 is namens gefailleerde een 

aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend 

(revisievergunning). Op 18 februari 2015 is het 

ontwerpbesluit ingehouden; in dit ontwerpbesluit 

hebben B&W besloten om de aanvraag voor de 

revisievergunning te weigeren waarbij mede als 

weigeringsgrond geldt dat er sprake is van 

geurhinder. De zienswijze tegen de 

ontwerpbeschikking is op 4 maart 2015 namens 

gefailleerde aan het College van B&W bekend 

gemaakt. Hierop is nog geen definitieve beslissing 

genomen.  

 

Verslag 2 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft op 21 juli 2015 de 

verzochte omgevingsvergunning geweigerd. Tegen 

deze beslissing is beroep ingesteld bij de rechtbank 

Limburg. Het beroepschrift is ingediend. (kenmerk 

ROE 15/2663) 

 

Verslag 3 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft verweer ingediend. De 

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 30 

juni 2016. De behandeling heeft plaatsgevonden 

samen met de andere beroepszaken alsmede de 

beroepzaken die ingediend zijn door Inter Recycling 

Consultancy B.V. c.q. de heer Davids en mevrouw 

Davids-Gerritsen. De uitspraak in deze zaak zal naar 

verwachting medio september 2016 plaatsvinden.  

 

Verslag 4: 

Op 23 november 2016 heeft de rechtbank Limburg, 

zittingsplaats Roermond, sector bestuursrecht in 

zaaknummer AWB/ROE15/2663 het beroepschrift 

tegen de weigering om een omgevingsvergunning 
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als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder 

e, tweede bullet van de Wabo ongegrond verklaard. 

De rechtbank heeft zich op het standpunt gesteld dat 

de gemeente een zekere beoordelingsruimte heeft 

bij de bepaling of een vergunning al dan niet in het 

belang van de bescherming van het milieu moet 

worden geweigerd en dat andere belangen dan 

bescherming van het milieu geen grond kunnen 

vormen voor weigering van de gevraagde 

omgevingsvergunning. Daarbij is zwaar gewicht 

toegekend aan de reeds geconsta-teerde 

overtredingen waaruit afgeleid wordt dat er geen 

sprake is van een doelmatig beheer dan wel 

doelmatige verwijdering van afvalstoffen.  

 

          Verslag 5 

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, 

afdeling bestuursrechtspraak. De zaak zal behandeld 

gaan worden op 29 november 2017. 

 

Verslag 6:  

De Raad van State heeft afwijzend beslist ter zake 

van het ingestelde hoger beroep.  

 

3. Op 13 maart 2015 heeft het College van B&W van de 

gemeente Maasgouw een last onder dwangsom 

opgelegd waarbij per omgaande de inname van 

afvalstoffen, waarvan de maximale opslaghoeveel-

heid overschreden wordt, te staken en gestaakt te 

houden. Een en ander zoals in de tabellen behorende 

bij het besluit aangegeven. Tegen dit besluit is bij 

brief van 19 maart 2015 een bezwaarschrift 

ingediend. Bij brief van 24 maart 2015 is een 

gedeeltelijke aanpassing gevolgd van het eerdere 

besluit (zulks naar aanleiding van het verzoek om 

kunststoffen te mogen innemen) waarbij de 

maximale hoeveelheden aangepast zijn.  

 

Verslag 2 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft op 8 oktober 2015 het 

bezwaarschrift ongegrond verklaard. Tegen dit 

besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank Limburg. 

(kenmerk ROE 15/3495)   

 

Verslag 3: 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft verweer ingediend. De 

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 

30 juni 2016. De behandeling heeft plaatsgevonden 
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samen met de andere beroepszaken alsmede de 

beroepzaken die ingediend zijn door Inter Recycling 

Consultancy B.V. c.q. de heer Davids en mevrouw 

Davids-Gerritsen. De uitspraak in deze zaak zal naar 

verwachting medio september 2016 plaatsvinden. 

 

Verslag 4: 

Ook in de zaak met kenmerk ROE15/3495 heeft de 

rechtbank Limburg, sector bestuursrecht uitspraak 

gedaan. Ook dit beroepschrift is ongegrond 

verklaard.  

 

          Verslag 5 

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, 

afdeling bestuursrechtspraak. De zaak zal behandeld 

gaan worden op 29 november 2017. 

 

Verslag 6:  

De Raad van State heeft afwijzend beslist ter zake 

van het ingestelde hoger beroep.  

 

4. Bij brief van 16 maart 2015 is een last onder 

bestuursdwang broei uitgevaardigd evenals op 

23 maart 2015 en 24 maart 2015; het betreft een 

spoedeisende last onder bestuursdwang tot afvoer 

van afvalstoffen in verband met de temperaturen 

daarvan. Bij brief van 7 april 2015 is het bezwaar-

schrift van 19 maart 2015 nader gemotiveerd. De 

hoorzitting in het kader van bovenstaande 

procedures genoemd onder 1, 3 en 4 is verzet naar 

11 augustus a.s. In overleg met gefailleerde c.q. 

raadsman van gefailleerde en mogelijk andere 

betrokkenen zal beoordeeld moeten worden of en in 

hoeverre deze procedure nog verder doorgang dient 

te vinden.  

 

Verslag 2 

Het College van burgemeester en wethouders heeft 

de bezwaarschriften ongegrond verklaard bij besluit 

van 28 september 2015. Tegen deze beslissing is 

beroep ingesteld bij de rechtbank Limburg (ROE 

15/3251 WABON) 

 

Verslag 3: 

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Maasgouw heeft verweer ingediend. De 

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 

30 juni 2016. De behandeling heeft plaatsgevonden 

samen met de andere beroepszaken alsmede de 

beroepzaken die ingediend zijn door Inter Recycling 
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Consultancy B.V. c.q. de heer Davids en mevrouw 

Davids-Gerritsen. De uitspraak in deze zaak zal naar 

verwachting medio september 2016 plaatsvinden. 

 

Verslag 4: 

Op 23 november 2016 heeft de rechtbank Limburg, 

zittingsplaats Roermond, sector bestuursrecht, in de 

zaak AWB/ROE15-3251 eveneens uitspraak gedaan 

en ook hier het beroepschrift ongegrond verklaard. 

 

In overleg met de bank is besloten om hoger beroep 

in te stellen tegen deze beslissingen. 

 

           Verslag 5 

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State, 

afdeling bestuursrechtspraak. De zaak zal 

behandeld gaan worden op 29 november 2017. 

 

Verslag 6:  

De Raad van State heeft afwijzend beslist ter zake 

van het ingestelde hoger beroep.  

 

 

 

 

 

Overige procedures gemeente Maasgouw 

 

Verslag 2: 

De gemeente Maasgouw heeft op 22 juli 2015 opdracht 

verleend in het kader van de Europese aanbesteding om de 

werkzaamheden bestuursdwang uit te voeren. De werk-

zaamheden zijn opgestart op 17 augustus 2015. De 

gemeente heeft instructies gegeven met betrekking tot het 

vrijhouden van het perceel c.q. niet bestreden van het 

perceel.  

 

Nadat de werkzaamheden plaatsgevonden hebben heeft de 

gemeente de curator gesommeerd om tot handhaving van 

de milieuvergunning over te gaan.  

 

In dit kader wreekt zich het spanningsveld van het civiele 

(faillissementsrecht) en het bestuursrecht. Aan de 

gefailleerde vennootschap gelieerde vennootschappen zijn 

door de curator daarna gesommeerd om alle activiteiten ter 

plaatse te staken en aldus te voorkomen dat er een 

overtreding van de milieuvergunning kan gaan ontstaan.  

 

De gemeente Maasgouw heeft aangekondigd een nadere 

inspectie van het terrein te zullen gaan uitvoeren.  
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Verslag 3: 

De gemeente Maasgouw heeft een nadere inspectie van het 

terrein uitgevoerd. Daarbij zijn tekortkomingen gesigna-

leerd. De gemeente Maasgouw heeft de curator als 

vergunninghouder gesommeerd om verder vervolg-

onderzoek te laten uitvoeren. De curator heeft aan de 

gemeente medegedeeld dat hiervoor geen middelen 

beschikbaar zijn. Zoals hiervoor aangegeven is een en 

ander het gevolg van het spanningsveld tussen enerzijds 

het civiele (faillissementsrecht) en het bestuursrecht. 

 

Verslag 4: 

In de verslagperiode heeft de gemeente Maasgouw geen 

verdere actie meer ondernomen richting de curator. Wel 

heeft de gemeente Maasgouw een 

bestemmingsplanwijziging voor de locatie waar de 

gefailleerde vennootschap gevestigd is doorgevoerd. Het is 

opvallend te constateren dat de gemeente hierover geen 

openheid van zaken gegeven heeft en eerst de curator 

geïnformeerd heeft, nadat de besluitvorming bij de 

gemeente plaatsgevonden heeft, waardoor het instellen van 

beroep tegen deze bestemmingsplanwijziging zeer moeilijk 

wordt voor een derde.  

Een en ander is zeer opvallend daar in de periode 

voorafgaande hieraan er zeer regelmatig een intensief 

contact plaatsgevonden heeft met de curator, de bank en 

de eigenaar van de betreffende locatie.  

 

De rechtbank Limburg heeft op 21 december 2016 

uitspraak gedaan in de zaak tussen Inter Recycling en de 

gemeente Maasgouw en in de zaak tussen Davids Vastgoed 

B.V., Holding Davids B.V., de heer H.A.A. Davids en 

mevrouw M.J. Gerritsma tegen de gemeente Maasgouw. De 

inzet van deze procedures was het beroep tegen het 

kostenverhaal dat deels ook op deze partijen afgewenteld 

is. Inter Recycling Consultancy B.V. is niet als overtreder 

aangemerkt evenals mevrouw M.J. Gerritsma. Vanwege de 

concernconstructie met Holding Davids B.V. is het de 

eigenaar van het pand die dat verhuurd degene die als 

overtreder aangemerkt kan worden evenals Holding Davids 

B.V. als zijnde de enig bestuurder van Milieu Service Zuid 

en de heer H.A.A. Davids privé. De beroepen van deze 

laatste zijn dan ook ongegrond verklaard. Davids Vastgoed 

is als eigenaar van het pand, die dit verhuurt, de partij, die 

ook als overtreder aangemerkt kan worden. Vanwege de 

holdingstructuur is ook Holding Davids B.V., als zijnde de 

enige bestuurder van Milieu Service Zuid, als overtreder 

aangemerkt, hetgeen ook geldt voor de heer H.A.A. Davids 

privé. De beroepen van deze laatste drie zijn dan ook 
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ongegrond verklaard.  

 

Verslag 5 

Het is niet bekend of David Vastgoed B.V., Holding Davids 

B.V., de heer H.A.A. Davids en mevrouw M.J. Gerritsma in 

hoger beroep gegaan zijn tegen de uitspraak van 21 

december 2016.  

9.2  Aard procedure Zie 9.1 

9.3 Stand procedure Zie 9.1 

 werkzaamheden Bestudering dossier/overleg gemeente Maasgouw/overleg 

directie/overleg bank/overleg rechter-commissaris.  

 

Verslag 3: 

Bestudering dossier/overleg gemeente Maasgouw/overleg 

directie/overleg bank/overleg rechter-commissaris. Overleg 

mr. Pasveer, bijwonen zittingen. 

 

Verslag 4: 

Overleg directie en bank/overleg rechter-commissaris mr. 

Pasveer. 

 

Verslag 5 en 6: 

Overleg directie en bank/overleg rechter-commissaris mr. 

Pasveer. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend  

10.2  Plan van aanpak - Standpuntbepaling met betrekking tot  

(huur)posities/verpandingen/overleg bank 

met betrekking tot positie als separate;   

- Rechtmatigheidsonderzoek. 

10.3 Indiening volgend verslag November 2019  

 werkzaamheden (financiële) verslaglegging; correspondentie rechter-

commissaris.   

 

Weert, 16 mei 2019   

 

 

mr. E.J.M. Stals,   

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. 


