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Gegevens onderneming
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V.
(statutair te Heerlen)
Kantoorhoudende: 6433 KG Hoensbroek
(gemeente Heerlen), De Koumen 39
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Activiteiten onderneming
W eg-, en w aterbouw als mede kunststoftechniek

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2007

€ 20.310.310,00

€ 125.544,00

2008

€ 13.923.412,00

€ 157.578,00

2009

€ 16.139.931,00

€ -1.186.205,00

€ 2.956.725,00

2010

€ 15.022.583,00

€ -955.797,00

€ 3.106.103,00

2011

€ 10.630.074,00

€ -394.862,00

€ 3.292.605,00

2012

€ 4.660.344,00

€ -152.384,00

€ 1.962.186,00

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens t/m juni 2012.
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jaar / Netto omzet / Resultaat na belastingen / Eigen vermogen
2007 / 20.310.310 / 125.544 / 785.107
2008 / 13.923.412 / 157.578 / 942.685
2009 / 16.139.931 / -/- 1.186.205 / -/- 243.520
2010 / 15.022.583 / -/- 955.797 / -/- 1.199.317
2011 / 10.630.074 / -/-394.862 / -/-2.111.031
2012 / 4.660.344 / -/- 152.384 / -/- 2.456.735

Gemiddeld aantal personeelsleden
60
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 201.500,46

Boedelsaldo
€ 201.465,62
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14-03-2019
4

Verslagperiode
van
6-2-2018

21-08-2018
3

t/m
21-8-2018

van
22-8-2018
t/m
14-3-2019

14-03-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1137,05 uur

4

11,35 uur

totaal

1148,40 uur

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode

1: 961,62
2: 77,25
3: 49,00
4: 36,33
5: 8,58
6: 4,27
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Dit betreft het zesde openbare verslag.
Verslagperiode 7: 11,35

14-03-2019
4

Dit betreft het zevende openbare verslag.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V. is
op 21 november 1997 opgericht door Pafrajotje Beheer B.V. De vennootschap
Pafrajotje Beheer B.V. heette voordien Timmermans Grond-, W eg- en
W aterbouw B.V. maar heeft bij statutenw ijziging haar naam gew ijzigd in
Pafrajotje Beheer B.V.
De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van een organisatiestructuur van
(rechts) personen, w aarvan een organogram is geschetst (zie hiervoor de
eerste drie openbare verslagen).
Uiteindelijk w as de situatie aldus: vier broers Timmermans zijn elk DGA van hun
eigen Beheer B.V. Deze Beheer-B.V.’s vormen samen de DGA van Pafrajotje
B.V. die op haar beurt w eer DGA is van de gefailleerde.
Ter storting op de aandelen in de gefailleerde vennootschap, heeft de
oprichtster ingebracht de gehele onderneming die zij voor eigen rekening dreef
onder de naam “Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V.”, omvattende
deze inbreng derhalve alle activa van gemelde onderneming, echter met
uitzondering van de registergoederen, de inventarisgoederen, alle
vervoermiddelen zoals (vracht)auto’s en ander rollend materieel, de
stemrechtreserves, de pensioenreserves alsmede de aandelen in
dochtervennootschappen, onder de verplichting voor de gefailleerde
vennootschap om alle passiva van de ingebrachte onderneming voor haar
rekening te nemen, met uitzondering van de eventuele op gemelde
registergoederen rusten de hypothecaire leningen, de eventuele
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financieringsschulden van de inventarisgoederen, de vervoermiddelen, de
stamrecht- en pensioenverplichtingen, alsmede de schuld in rekening-courant
van de directie.
Pafrajotje Beheer B.V. w as eigenaar van tw ee onroerende zaken (Hoensbroek
en Merkel-beek). Deze w erden (o.a.) aan de gefailleerde verhuurd. Voorts w as
Pafrajotje eigenaar (of lessee) van alle activa w aarmee de gefailleerde haar
bedrijf exploiteerde. Tenslotte “zit” in Pafrajotje het pensioen van alle
gebroeders Timmermans.
Pafrajotje Beheer B.V. is overigens failliet verklaard op 19 maart 2013, onder
benoeming van mr. R.P.J. Quaedackers tot rechter-commissaris en mr. J.J.M.C.
Huppertz (Postbus 131, 6200 AC Maastricht) tot curator. Het
insolventienummer is F.03/13/74.
De gefailleerde vennootschap bezat in beginsel geen enkel activum. In de
gefailleerde “zit” alleen maar: het personeel, de debiteuren, de voorraden en
de crediteuren, alsmede voorts nog w at goodw ill (handelsnaam,
handelsrelaties enz).
De gefailleerde vennootschap heeft blijkens haar statuten tot doel: 1)
aanneming en uitvoering van grond, w eg en w aterbouw w erken, alsmede
sloopw erkzaamheden; 2) het verkrijgen en beheren van aandelen en van
certificaten van aandelen in andere vennootschappen; 3) het bekleden van
leidinggevende functies in andere ondernemingen: 4) het oprichten, verw erven
en financieren van, het deelnemen in, het samenw erken met en voeren van
het bestuur over andere ondernemingen of vennootschappen; 5) het
verw erven, bezitten, beheren, verhuren, exploiteren en vervreemden van
registergoederen, roerende goederen en andere vermogensrechten, zoals
onder andere octrooien, patenten, licenties, know how en merken, alsmede het
in de administratie nemen daar-van; 6) het beleggen van vermogen, het
aangaan, administreren en nakomen van pensioen- en lijfrenteverplichtingen
ten behoeve van de bestuurders en oprichters der vennootschap en/of de
vennootschappen w aarmee zij in een groep verbonden is, alsmede het stellen
van persoonlijke en beperkte zekerheidsrechten voor derden, met name van
die w aarmee de vennootschap in een groep is verbonden, al of niet een
onderneming drijvende; het aangaan van borgstellingen,
garantieovereenkomsten, het verbinden der vennootschap als hoofdelijk
schuldenaar; 7) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken
en producten. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten
w at met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zow el voor eigen rekening,
als voor rekening van derden.
De gefailleerde w as actief in Zuid-Nederland (70% van de omzet) en in het
Duitse grensgebied (30% van de omzet). Het bedrijf w as gespecialiseerd in
Kunststofleiding systemen en Grondtechniek, daarnaast reguliere Infra.
Opdrachtgevers w aren overheid, w aterschappen en aannemers.
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V., Geotechniek Europe B.V. en
Pafrajotje Beheer B.V. zijn hoofdelijk schuldenaar jegens de ABN AMRO Bank
N.V. De debiteuren en de voorraad van de gefailleerde zijn verpand aan de
bank.
Timmermans Grond-, W eg en W aterbouw vormt samen met Pafrajotje Beheer
B.V. een fiscale eenheid voor de VPB en BTW .

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde vennootschap w as partij bij de volgende lopende gerechtelijke
procedures:
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Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V./ Barge Terminal Born Deze zaak
is op 3 april 2013 doorgehaald.
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V./ Kleuters. Partijen zijn in de
gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over het voornemen van de
rechtbank om het geding met betrekking tot een deel van het -door Kleutersgevorderde voort te zetten. Op basis van de hierop door partijen genomen
aktes heeft de rolrechter op 7 mei 2014 echter besloten dat de gehele
procedure geschorst blijft. De procedure is hierbij verw ezen naar de
zogenaamde slaaprol van 1 oktober 2014. Op laatstgenoemde datum heeft de
rechtbank de zaak ambtshalve doorgehaald om alleen dan te w orden
voortgezet in-dien bij een eventuele uitkering de vordering w ordt betw ist.
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V./ Velraeds. Deze zaak is op 27
maart 2013 doorgehaald.
Bouman-Keizer/ Rompelberg q.q. De curator is in zijn hoedanigheid als (mede)
verw eerder opgeroepen in een deelgeschilprocedure door Bouman-Keizer. Met
toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator uitgebreid verw eer
gevoerd. Als gevolg hiervan heeft Bouman-Keizer op 28 april 2014 de
procedure tegen de curator ingetrokken.

1.3 Verzekeringen
De afgesloten verzekeringen verleenden nog dekking en zijn na de
faillissementsdatum in overleg met de tussenpersoon voortgezet, voor zover
dit nodig w as.
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1.4 Huur
Betreffende het bedrijfsterrein De Koumen 39 te Hoensbroek is in 2006 een
huurovereenkomst afgesloten w aarbij de gefailleerde deze bedrijfshuisvesting
huurde. De overeenkomst is aangegaan per 1 september 2006 voor de duur
van vier jaar. Na het verstrijken van deze vier jaar is de overeenkomst
voortgezet voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt in beginsel € 9.000,=
exclusief btw per jaar, te betalen per kw artaal.
Pafrajotje had alle lease- en huurovereenkomsten met betrekking tot het
materieel en de vervoermiddelen afgesloten. Pafrajotje verhuurde deze dan
w eer door aan de gefailleerde.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap kampte al sinds 2008 met de gevolgen van de
crisis vocht de laatste jaren al tegen een bankroet. De omzet w erd meer dan
gehalveerd van tegen de 22 miljoen in 2008 tot 10 miljoen in 2011. Daardoor
heeft de gefailleerde vanaf 2009 zeer aanzienlijke verliezen geleden w aardoor
het eigen vermogen daalde tot uiteindelijk -/- € 2.456.735 en er grote druk op
de liquiditeit kw am te liggen.
In 2009, 2010 en 2011 w erden verschillende saneringen doorgevoerd
w aardoor 35 ba-nen verloren gingen. Ook w erden de activiteiten van de
vestiging in Bochum (D) naar Hoensbroek verplaatst. Aan acht van de vijftien
Duitse medew erkers w erd in 2010 ont-slag verleend, evenals voor zeventien
Nederlandse medew erkers. Het bedrijf w erd sterk afgeslankt, in 2010 w aren er
nog 91 banen (tegen 48 op datum faillissement).
Tevens is begin 2011 0,7 miljoen euro additioneel kapitaal door participanten
en huis-bankier ter beschikking gesteld.
Naar aanleiding van een bespreking aangaande herfinanciering, c.q. uitbreiding
w erkkapi-taal, medio augustus 2012, heeft de bank het krediet (en de
beschikbare rc-ruimte) per direct bevroren. Daardoor had Timmermans acuut te
w einig w erkkapitaal om de exploita-tie op een verantw oorde w ijze voort te
zetten. De directie heeft daarop geen andere uitw eg gezien dan terstond het
faillissement aan te vragen.
Directe aanleiding faillissement: bevriezing rekening-courant krediet door bank.
Andere belangrijke oorzaken:
1. de aanhoudende crisis: krimpende markt, laag prijsniveau, w einig tot geen
positieve marge. Zelfs herhaalde ingrijpende saneringen schoten tekort;
2. enkele langdurige zieken (Timmermans had soms tot 15% ziekteverzuim)
3. enkele extreem koude w inters, die bovendien erg lang duurden (5 tot 8
w eken inproductiviteit).
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
48

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
83

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-9-2012

48

totaal

48

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UW V, toespreken personeel
/ algemene info faillissement en doorw erken. Verzoek toestemming rechtercommissaris i.v.m. opzegging. Correspondentie en overleg met vakbonden in
verband met de W et Melding Collectief Ontslag. Ontslagaanzegging.
Organiseren bijeenkomsten met buitendienstmedew erkers van UW V , afdeling
faillissementen. Begeleiding invullen formulieren. Individuele dossiers
w erknemers (vaak van buitenlandse afkomst en/of w oonachtig in het
buitenland): o.a. over voorschotten of specifieke “buitenland” aspecten en
vorderingen die niet onder de loongarantieregeling van UW V vallen.
Beantw oorden vragen over doorw erkperiode en voortijdige beëindiging van
dienstverbanden. Overleg met UW V over vorderingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap w as géén eigenaar van onroerende zaken.
Pafrajotje Beheer B.V. heeft haar onroerende zaken in Hoensbroek en
Merkelbeek op 18 oktober 2012 verkocht in het kader van de onder 6.4 van dit
verslag bedoelde doorstart.
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Op de valreep voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst
bleek een probleem met betrekking tot de onroerende zaak De Koumen 39.
Daarop w as op 8 februari 2012 een vijfde hypotheekrecht gevestigd door
Bongers Posthumus en Verboord Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Ofschoon redelijkerw ijs te voorzien w as dat dit hypotheekrecht, vanw ege de
hoogte van de verkoopprijs van de onroerende zaken, geen enkel recht op
uitbetaling zou geven, w eigerde deze hypotheekhouder om mee te w erken
aan een levering vrij van hypotheekrechten totdat aan haar een significant
bedrag zou zijn betaald.
Daarom heeft Pafrajotje Beheer B.V. in kort geding van de betreffende
hypotheekhouder geëist om aan (gratis) levering mee te w erken. Bij vonnis
van 27 december 2012 heeft de voorzieningenrechter de hypotheekhouder
veroordeeld om haar hypotheekrecht op te geven. Daarna heeft levering van
de onroerende zaken aan de koper plaatsgevonden. Vervolgens heeft deze
hypotheekhouder het faillissement van Pafrajotje Beheer B.V. aangevraagd,
w elk faillissement op deze aanvraag is uitgesproken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

21-08-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In opdracht van ABN AMRO Bank heeft het Nederlands Taxatie en Adviesbureau
(NTAB) alle activa van de Timmermans-bedrijven getaxeerd. Het betreft de
onroerende zaken, de activa, de debiteuren en het onderhanden w erk.
De gefailleerde bezat slechts de kantoor- en bedrijfsinventaris in de kantoren,
de kantine, de w erkplaats (en magazijn) alsmede de loodsen. Al deze
bedrijfsmiddelen kw alificeren overigens als “bodemzaken”. Daarnaast bezat de
gefailleerde nog w at voorraden. Tenslotte bezat de gefailleerde “goodw ill”.
De kantoor- en bedrijfsinventaris zijn beschreven in het bijgevoegde
taxatierapport d.d. 30 augustus 2012 van M.P. Brandts, w erkzaam bij NTAB.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de Belastingdienst is voorafgaand aan het faillissement van Timmermans
Grond-, W eg- en W aterbouw B.V. géén bodembeslag gelegd. De vorderingen
van de Belastingdienst terzake van omzetbelasting en loonheffingen zijn
overigens een veelvoud van de w aarde van de onder 3.6 bedoelde
bodemzaken.
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Het in de vorige alinea genoemde 3.6 moet 3.3 zijn.

14-03-2019
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, diverse onderhandelingsactiviteiten: rechtstreeks, schriftelijk en
telefonisch overleg met (recht)bank, leasemaatschappij en geïnteresseerde
kopers, het bestuderen en aanreiken van gegevens, het opstellen, beoordelen
en ondertekenen van documenten + bijlagen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 50.000,00

€ 1.950,00

totaal

€ 50.000,00

€ 1.950,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden die zich in, op of om de bij gefailleerde in gebruik zijnde
onroerende zaken en/of op de onderhanden w erken bevinden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, diverse onderhandelingsactiviteiten: rechtstreeks, schriftelijk en
telefonisch overleg met (recht)bank, leasemaatschappij en geïnteresseerde
kopers, het bestuderen en aanreiken van gegevens, het opstellen, beoordelen
en ondertekenen van documenten + bijlagen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill: contacten met opdrachtgevers, handelsnaam, logo, URL, mailadres,
telefoon- en faxnummer(s).

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, diverse onderhandelingsactiviteiten: rechtstreeks, schriftelijk en
telefonisch overleg met (recht)bank, leasemaatschappij en geïnteresseerde
kopers, het bestuderen en aanreiken van gegevens, het opstellen, beoordelen
en ondertekenen van documenten + bijlagen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 1.015.261,00

€ 0,00

€ 86.378,97

totaal

€ 1.015.261,00

€ 0,00

€ 86.378,97

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren, de
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).
Op de datum van het faillissement w aren alle aan derden verzonden facturen
(en nog te verzenden facturen terzake van reeds uitgevoerde
w erkzaamheden) in beginsel onder de verpanding van de bank gebracht. De
inning van deze debiteuren geschiedt op verzoek van de bank door de curator.
Het gaat daarbij (bij benadering) om de volgende bedragen:
Debiteurensaldo op 28 augustus 2012 € 1.250.894
Gefactureerd OHW per 28 maart 2013 € 339.521
Nog te factureren OHW € 0
G-deel debiteuren gefactureerd+nog te factureren € - 71.637
Totaal vordering excl. G-deel € 1.518.778
Tegenvorderingen/verrekeningen/claims € - 503.517
Maximale incasso debiteuren € 1.015.261
Ontvangen betalingen € - 986.839
Nog te ontvangen € 28.422
Verpandingsverbod € - 145.152
De bank heeft ten aanzien van een debiteur die een verpandingsverbod in zijn
algemene voorw aarden had opgenomen, het verpandingsverbod erkend. Het
gaat om een bedrag van € 145.152,18. W el is met de bank een
“boedelbijdrage” van € 10.000,= overeen gekomen voor de kosten i.v.m. de
inning van deze debiteur (boedelkrediet, kosten begeleiding NTAB, enz).
Het grootste deel van de post “tegenvorderingen/verrekeningen/claims” komt
voor rekening van de Stadt W illich (D), die om diverse redenen de betaling
heeft opgeschort van ongeveer € 450.000. Dit heeft te maken met tegenclaims
terzake van a) schade door w anprestatie bij een rioleringsproject; b) schade
omdat Timmermans door het faillissement een aangevangen project niet kon
afmaken w aardoor dit opnieuw aanbesteed moest w orden, hetgeen tot een
hoger bedrag heeft geleid) en c) schade vanw ege het niet afdragen door
Timmermans van door Stadt W illich betaalde omzetbelasting. De curator blijft in
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overleg met Stadt W illich, maar gevreesd moet w orden dat het genoemde
bedrag van € 450.000,= nagenoeg oninbaar blijft.
Opbrengst:
Uitgaand van het bovenstaande overzicht, bedraagt de maximale opbrengst
van pre-faillissementsdebiteuren € 1.015.261. Hiervan dient nog € 28.422 te
w orden ontvangen.
Tw ee pre-faillissementsdebiteuren hielden aanvankelijk hun betalingen achter
op basis van een mogelijk regresrecht w egens een eventuele
aansprakelijkstelling door de belas-tingdienst in het kader van de w et
ketenaansprakelijkheid. Na uitvoerig overleg met de curator heeft de
belastingdienst hierop een vrijw aring afgegeven jegens de betreffende
debiteuren, w aarna deze alsnog in september en oktober 2013 hebben
betaald.
Met ingang van 20-08-2014 tot heden op de zakelijke rekening ontvangen
betalingen: € 67,20 (teruggave saldo chipknip).
Voorts zijn er in voornoemde periode nog tw ee onverschuldigde betalingen op
de zake-lijke rekening ontvangen. De betalingen w aren namelijk niet voor
gefailleerde en/of de boedel bestemd en berustten op een onmiskenbare
vergissing. De betalingen zijn daar-om door de curator gerestitueerd.
Ook in de onderhavige verslagsperiode is er een betaling op de zakelijke
rekening ontvangen die eveneens niet voor gefailleerde en/of de boedel w as
bestemd en berustte op een onmiskenbare vergissing. De betaling is daarom als zijnde on-verschuldigd - door de curator gerestitueerd.
Momenteel resteren er nog slechts enkele kleine openstaande debiteuren in
verband met openstaande garanties. In dat kader w orden er in het najaar van
2015 en het voor-jaar van 2016 tw ee betalingen verw acht. Begin 2016 is er
een betaling ontvangen van € 4.183,34. Aangezien de onderliggende
vordering w as verpand aan de bank, heeft de boedel heeft hiervoor een
boedelbijdrage van 10% ontvangen. De reste-rende debiteuren zijn (o.a.
w egens een beroep op verrekening) naar verw achting oninbaar. Nu inmiddels
de laatste bankgarantie is geretourneerd heeft de bank besloten haar dossier
te sluiten.
Op de debiteurenopbrengst strekt overigens in mindering: directe kosten ter
w aarde van € 7.644,=, w elke reeds door de boedel zijn voldaan.
Boedelbijdrage:
Met de bank is overeengekomen dat de boedel 10% ontvangt als
boedelbijdrage voor de door de curator verrichte inspanningen bij het innen
van de aan de bank verpande debiteuren. De boedelbijdrage is als volgt
berekend:
Ontvangen debiteuren: € 1.004.758,58
Af: verpandingsverbod: € 145.152,18 Berekeningsgrondslag: € 859.606,40
10% boedelbijdrage: € 85.960,64
Reeds ontvangen boedelbijdrage: € 85.778,42 nog te ontvangen boedelbijdrage: € 182,22
Op 14 augustus 2013 heeft overleg plaatsgevonden met de bank over een
slotafrekening mbt de inning van de debiteuren. Zo hebben er prefaillissementsdebiteuren (die w aren verpand aan de bank) betaald op de
boedelrekening, en boedeldebiteuren betaald aan de oude rekening van

Timmermans bij de bank, hetgeen w ederzijds moet w orden gecorrigeerd. De
bank moet nog de boedelbijdrage(n) betalen en de boedel moet nog het
gebruikte boedelkrediet betalen (€ 172.981,67). De eindconclusie w as dat de
boedel per december 2013 nog een bedrag van € 10.095,35 aan de bank
diende over te maken, hetgeen op 16 december 2013 is voldaan. Het saldo
van de boedelrekening bedraagt momenteel € 197.717,59. De boedel heeft in
deze verslagperiode nog een nabetaling van € 600,55 van de bank ontvangen
(w egens boedelbijdrage debiteuren). Het saldo van de boedelrekening
bedraagt momenteel € 180.340,04.
Overige baten:
Tijdens graafw erkzaamheden in het project van der Stadt W illich (D) heeft op
22 augustus 2012 een onderaannemer van Timmermans Grond-, W eg- en
W aterbouw B.V. een datakabel geraakt van het Duitse communicatiebedrijf
Level 3 Communications GmbH. Level 3 Communications GmbH heeft
Timmermans Grond-, W eg, en W aterbouw B.V. aansprakelijk gesteld voor de
ontstane schade. Deze aansprakelijkstelling is door de curator doorgeleid naar
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gefailleerde. De verzekeraar heeft
inmiddels besloten om tot een schade-uitkering aan de benadeelde over te
gaan. Van deze schade-uitkering komt 10% (€ 2.956,51) toe aan de boedel als
boedelbijdrage, w elke inmiddels is ontvangen.
Medio 2015 is de curator geïnformeerd over de voorgenomen liquidatie van de
Stichting SPG Limburg. Deze stichting is in 1984 opgericht met als doel het naar
behoefte (doen) opleiden van jeugdige w erknemers ten behoeve van de
Grond,- W ater- en W egenbouw (infra) in de provincie Limburg. Tevens verleent
de stichting advies inzake w erkgelegenheid voor vaklieden die in deze branche
w erkzaam zijn.
Na de oprichting van SPG Limburg hebben de stichters overeenkomsten met
SPG getekend, w aarmee zij zogenaamde deelnemers van de stichting zijn
gew orden. Daarna zijn er geen nieuw e deelnemers meer toegelaten. Een van
deze deelnemers betreft Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V.
W egens een drastische w ijziging van de bekostigingsstructuur van de
opleidingen van de jonge w erknemers heeft het bestuur van de stichting
onlangs besloten om SPG Limburg te liquideren en de vrijkomende gelden te
verdelen over de deelnemers.
De curator is van mening dat deze vrijkomende gelden deels toekomen aan
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V. als een van de deelnemers van
de stichting. De curator heeft zich hierover in verbinding gesteld met de
Stichting SPG Limburg.
Momenteel w ordt over deze kw estie overleg gevoerd met de advocaat van de
stichting. De curator heeft bij nader inzien besloten om op dit punt (voorlopig)
geen verdere actie te ondernemen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen debiteuren: aanschrijven en overleg met debiteuren, directie,
projectleiders. Dossier studie, beoordelen tegenvorderingen, verrekeningen en
claims. Overleg met bank en aansprakelijkheidsverzekeraar. Correspondentie
Stichting SPG Limburg.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 708.035,36
Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V., Geotechniek Europe B.V. en
Pafrajotje Beheer B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van
hun bankier ABN AMRO Bank N.V. De hoogte van de door de bank in het
faillissement van Timmermans GW W ingediende vordering bedraagt blijkens
haar indieningsbrief van 31 augustus 2012:
Rekening courant: € 1.257.447,97
Leningen € 918.968,00
Garantie-obligo € 981.580,08
Subtotaal € 3.151.996,05
Rente-sw ap € 184.324,13
Rente en kosten € P.M.
Totaal € 3.336.320,18 + P.M.
Daarnaast hield Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V. een g-rekening
aan bij de ABN-AMRO Bank N.V. De bedragen die met ingang van de
faillissementsdatum hierop w erden ontvangen zijn doorgestort naar de
boedelrekening.
Bij Leasemaatschappij ABN AMRO Lease B.V. stonden ten tijde van het
faillissement van Timmermans GW W nog ongeveer € 400.000 aan
leaseverplichtingen open, te voldoen door Pafrajotje Beheer B.V.
Hierop strekt in mindering de aan de bank/leasemaatschappij toekomende
opbrengst van de onder 4 beschreven debiteuren-inning en de onder 6
beschreven doorstart-transacties. Ook de na de datum van het faillissement
retour gekomen bankgaranties (Euro 248.740,07) dienen van de restantvordering van de bank te w orden afgetrokken, zodat voor de bank bij
benadering de volgende concurrente vordering resteert:
Ingediende vordering Bank € 3.335.184,05
Af: Opbrengst onroerende zaken € 700.000,00 Af: Opbrengst roerende zaken € 750.725,00 Af: Opbrengst verpande vorderingen € 800.000,00 Af: Retour gekomen garanties € 248.740,07 Actuele vordering bank € 835.718,93
Inmiddels is de laatste bankgarantie geretourneerd, w aarmee het
totaalbedrag aan retour gekomen garanties - volgens opgave van de bank uitkomt op een bedrag van € 792.245,75. Volgens het meest recente
bankafschrift bedraagt de (concurrente) vordering van de bank op dit moment
nog € 185.827,36.
Gefailleerde had in het verleden een rentederivaat afgesloten met de bank. Dit
derivaat is vanw ege het faillissement tussentijds beëindigd op 18 september
2012 met een negatieve w aarde van € 177.475,00. Laatstgenoemd bedrag is
door de boedel aan de bank voldaan in het kader van de afrekening uitw inning
zekerheden.
Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het Uniform Herstelkader
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Rentederivaten MKB gepresenteerd w aaraan ook de ABN AMRO zich heeft
gecommitteerd. Over dit laatste heeft de ABN AMRO de curator bij brief van 14
februari 2017 geïnformeerd. Naar aanleiding van deze brief heeft de curator bij
de bank kenbaar gemaakt dat de boedel in aanmerking w enst te komen voor
compensatie in het kader van het genoemde Herstelkader. Vanw ege het groot
aantal derivatendossiers is een concreet Herstel-aanbod niet eerder te
verw achten dan eind 2017 / begin 2018.
(5 februari 2018)
De curator is nog in afw achting van berichtgeving van de bank.

(14 maart 2019)
Aanbod herstelkader rentederivaten à € 87.394,83 is op 1 oktober 2018
ontvangen. Dit aanbod is met machtiging van de rechter-commissaris door de
curator geaccepteerd.

14-03-2019
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De bank heeft aangegeven het aangeboden bedrag evenw el niet naar de
boedelrekening te boeken maar te verrekenen met haar prefaillissementsvordering à € 185.827,36. De curator heeft tegen deze
verrekening bezw aar gemaakt.

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten van het materieel w aarmee Timmermans GW W haar
onderneming exploiteerde w aren vrijw el uitsluitend afgesloten door Pafrajotje
Beheer B.V. (bij ABN AMRO Lease B.V.), die dit materieel dan doorverhuurde
aan Timmermans GW W .

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Als zekerheid voor de betaling van hetgeen Timmermans Grond-, W eg- en
W aterbouw B.V., Geotechniek Europe B.V. en Pafrajotje Beheer B.V. aan de
bank verschuldigd is, ontving de bank de volgende zekerheden:
1. verpanding van de bedrijfsinventaris;
2. verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
3. verpanding van alle vorderingen op derden;
4. hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van KHC Anker-techniek GmbH,
gevestigd te Bochem, Duitsland;
5. hoofdelijke aansprakelijkheid van alle kredietnemers op grond van het
bepaalde onder I.4 van de algemene bepalingen voor kredietvorming door ABN
AMRO;
6. surplusgarantie van ABN AMRO Lease N.V., gevestigd te Utrecht, vastgelegd
in een tussen ABN AMRO Bank en ABN AMRO Lease gesloten w ederzijdse
zekerhedenregeling;
7. verpanding intellectuele eigendomsrechten;
8. verpanding domeinnamen;
9. verpanding rechten uit gesloten en te sluiten overeenkomsten uit
aanneming van w erk;
10. krediethypotheek van € 680.670,32 in hoofdsom, te vermeerderen met
40% voor rente en kosten, op elk van de roerende zaken te Hoensbroek aan
De Koumen 39 en te Merkelbeek aan de Mgr. Mannenstraat 38, een en ander
nader omschreven in de hypotheekakte en de aanvulling daarop.
11. krediethypotheek van € 90.756,04 in hoofdsom, te vermeerderen met 40%
voor rente en kosten, op elk van de roerende zaken te Hoensbroek aan De
Koumen op een opslagterrein en een inrit, een en ander nadere omschreven in
de hypotheekakte en de aanvulling daarop;
12. krediethypotheek van € 770.000,= in hoofdsom, te vermeerderen met 40%
voor rente en kosten, op elk van de roerende zaken te Hoensbroek aan De
Koumen 39 en aan de Koumen op een opslagterrein en een inrit, een en ander
nader omschreven in de hypotheekakte en de aanvulling daarop.
13. verpanding op goederen zoals genoemd in artikel 24 van de algemene
bankvoorw aarden;
14. verpanding op de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie in het
kader van de hoofdelijkheid zoals beschreven onder I.4.3 van de algemene
bepalingen voor kredietverlening door ABN AMRO.
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5.4 Separatistenpositie
De bank heeft jegens de gefailleerde geen gebruik gemaakt van haar positie
als separatist. Bank en Leasemaatschappij hebben in goed overleg
samengew erkt met de curator, hetgeen heeft geleid tot een optimale
opbrengst.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbetaalde leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud hadden geleverd,
zijn na onderzoek in de gelegenheid gesteld hun zaken terug te halen.
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Boedelbijdragen zijn afgesproken m.b.t. de debiteuren-inning (zie 4.3) en met
betrek-king tot de verkoopopbrengst van de voorraad (zie 6.7).

21-08-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en onderzoek, overleg, correspondentie en besprekingen met
bank en leasemaatschappij.
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Onderzoek en diverse andere w erkzaamheden met betrekking tot aanbod
Herstelkader Rentederivaten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de faillissementsdatum w aren er diverse lopende projecten w aarin de
w erkzaamheden door de boedel zou kunnen w orden voortgezet, met een te
verw achten positief resultaat voor de boedel en/of voor de bank. Samen met
het door de bank ingeschakelde bureau NTAB is tevoren een begroting
opgesteld.
Het ging om o.a. de volgende projecten: Simpelveld (afmaken Centrumplan);
BAM (w erkzaamheden Halte Noord en DSM); Avenue A2 (trekken damw anden);
Sabic (divers regiew erk); Aachener Kreuz (D) (trekken damw anden); Nettetal
(D) (plaatsen damw anden).
Het doorw erken is geschied in de opzegperiode van de w erknemers, met
behulp van de activa van Pafrajotje. Tevoren is gecontroleerd dat de
afgesloten verzekering zonodig dekking zou verlenen. Deze projecten zijn door
de curator met machtiging van de rechter-commissaris voortgezet, van de bank
is daarvoor een boedelkrediet verkregen.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
De verrichte w erkzaamheden in de boedelperioden zijn geregistreerd en
uitgefactureerd. Hiervan is door de curator een nauw keurige administratie
bijgehouden, evenals van de betaalde boedelkosten. De boedeldebiteuren
w orden door de curator geïnd. Schematisch:
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Gefactureerde boedelw erkzaamheden € 398.177
Nog te factureren boedelw erkzaamheden € 0
G-deel gefactureerd+nog te factureren € - 21.664
Totaal vordering excl. G € 376.513
Tegenvorderingen/verrekeningen/claims € - 24.043
Maximale incasso debiteuren € 352.471
Ontvangen betalingen € - 352.470
Nog te ontvangen € 0
Op de maximale incasso van boedeldebiteuren (€ 352.471) strekt in mindering
het boedelkrediet (€ 172.982) en gemaakte directe kosten (€ 7.644), zodat de
maximale opbrengst van de exploitatie in de boedelperiode € 171.845
bedraagt. Het doorw erken in de boedelperiode heeft tevens geleid tot a) een
hogere opbrengst van de préfaillissementsdebiteuren en b) tot een ruimere
retournering van de bankgaranties. Van de pré-faillissementsdebiteuren bleek
een bedrag van € 145.152,18 niet aan de bank te zijn verpand, zodat dit
rechtstreeks aan de boedel toekomt. Van het aan de bank verpande deel
ontving de boedel een bijdrage van 10% (€ 85.778,42). Er dient nog € 182,22
te w orden ontvangen. Het doorw erken gedurende de boedelperiode is dus
positief. In-middels is door de curator volledig afgerekend met de bank.
Over de boedelperiode is inmiddels btw -aangifte gedaan bij de
Belastingdienst. Per saldo maakt de boedel over de boedelperiode nog
aanspraak op een btw -teruggave van € 39.968,23.
(5 februari 2018)
De BTW -teruggave à € 39.969,= w erd op 1 december 2017 op de
boedelrekening ontvangen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen begroting over de doorw erkperiode. Overleg met rechtercommissaris en bank over doorw erken en (voorw aarden) verstrekking
boedelkrediet. Overleg met leveranciers, verzekeringstussenpersoon, diverse
instanties, w erknemers, debiteuren. Diverse operationele w erkzaamheden.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator van Timmermans GW W , de directie van Pafrajotje Beheer B.V., de
hypotheek- en pandhouder ABN AMRO Bank N.V. en de leasemaatschappij ABN
AMRO Lease N.V., hebben op 18 oktober 2012 een activa overeenkomst
gesloten met de besloten vennootschap De Groene Pot Vastgoed B.V., te
Rotterdam, (een dochter van TBI Holdings B.V.).
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De koper heeft per 16 oktober 2012 de activiteiten van de gefailleerde
voortgezet en haar naam veranderd in Timmermans Infratechniek B.V.
De curator heeft zich ingespannen om een tijdige overdracht te bevorderen
van overeenkomsten -die zijn gesloten tussen de gefailleerde en derden- naar
koper, zoals bijvoorbeeld de overeenkomsten tussen de gefailleerde en
opdrachtgevers.
Koper heeft aan circa 16 personeelsleden van de gefailleerde betaalde arbeid
aangeboden, zonodig in deeltijd en/of op afroep.

6.5 Verantwoording
Voorafgaand aan de ondertekening heeft de curator de concept overeenkomst,
voorzien van de onderbouw ing van de verkoopprijzen, voorgelegd aan de
rechter-commissaris. Daarop heeft de rechter-commissaris de curator
gemachtigd tot het aangaan van deze overeenkomst.
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6.6 Opbrengst
€ 100.000,00
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Omschrijving / verkoper / prijs
Voorraad / curator / € 50.000,00
(bedrijfs)inventaris, bodemzaken / curator / € 25.000,00
Goodw ill / curator / € 25.000,00
Totaal € 100.000,00
Bij dezelfde overeenkomst heeft Pafrajotje haar onroerende zaken verkocht
voor € 700.000,= k.k. en haar roerende zaken voor € 1.200.000,= in beide
gevallen aan de hierboven genoemde koper. De verkoopopbrengst van de
roerende zaken is verdeeld tussen ABN AMRO Bank en ABN AMRO Lease.

6.7 Boedelbijdrage
€ 1.950,00
De voorraad w as verpand aan de bank, die over de opbrengst daarvan met de
curator de gebruikelijke boedelbijdrage overeen is gekomen. Deze
boedelbijdrage bedraagt € 1.950,= en de betaling daarvan is meegenomen in
de onder 4.3 genoemde berekening.
De opbrengst van de bodemzaken vloeit rechtstreeks in de boedel, gelet op de
hoogte van de vordering van de belastingdienst. De goodw ill w as niet aan de
bank verpand.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, onderhandelingen,
opstellen documenten.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de directie van de gefailleerde vennootschap w erden dagelijks door de
interne administratie aantekeningen gemaakt van (contante) ontvangsten en
uitgaven. Aan de hand van deze aantekeningen en overige bescheiden w erd
door de directie een computeradministratie bijgehouden. Vervolgens w erd aan
Bongers Posthumus & Verboord accountants en belastingadviseurs B.V.
opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de
balans en de w inst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde
accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. De verantw oordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid
van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de
gefailleerde vennootschap. Door de vennootschap is aan een bij Bongers,
Posthumus en Verboord w erkzame doch onafhankelijke registeraccountant
opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening. In zoverre lijkt aan de
boekhoudplicht voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening
Jaarrekening

2007
2008
2009
2010
2011

is
is
is
is
is

gedeponeerd op 17 december 2008
gedeponeerd op 2 december 2009
gedeponeerd op 31 januari 2011
gedeponeerd op 31 januari 2012
niet gedeponeerd (Ontheffing door EZ)
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Deponering van de jaarrekeningen is tijdig geschied.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Bij de laatstgepubliceerde jaarrekening (over 2010) is een op 31 januari 2012
afgegeven controleverklaring van de bij Bongers Posthumus & Verboord
w erkzame doch onafhankelijke accountant drs. E.H. Cordew ener RA gevoegd,
w aarin deze verklaart dat naar zijn oordeel de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de grote en samenstelling van het vermogen van de gefailleerde per
31 december 2010 en het resultaat over 2010 (in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW ). De controlerend accountant benadrukt de onzekerheid omtrent de
continuïteit van de vennootschap: “W ij vestigen de aandacht op P. 15 en de
toelichting van de jaarrekening w aarin uiteengezet is dat de entiteit een nettoverlies van € 955.797,= over 2010 heeft geleden. Deze condities, samen met
andere omstandigheden zoals uiteengezet op pagina 15, duiden op het
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond w aarvan gerede
tw ijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstellingen van de
entiteit. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel”.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ter storting op de aandelen in de gefailleerde vennootschap, heeft de
oprichtster ingebracht de gehele onderneming die zij voor eigen rekening dreef
onder de naam “Timmermans Grond-, W eg- en W aterbouw B.V.”, omvattende
deze inbreng derhalve alle activa van gemelde onderneming, echter met
uitzondering van de registergoederen, de inventarisgoederen, alle
vervoermiddelen zoals (vracht)auto’s en ander rollend materieel, de
stamrechtreserves, de pensioenreserves alsmede de aandelen in
dochtervennootschappen, onder de verplichting voor de gefailleerde
vennootschap om alle passiva van de ingebrachte onderneming voor haar
rekening te nemen, met uitzondering van de eventuele op gemelde
registergoederen rusten de hypothecaire leningen, de eventuele
financieringsschulden van de inventarisgoederen, de vervoermiddelen, de
stamrecht- en pensioenverplichtingen, alsmede de schuld in rekening-courant
van de directie. Hiermee voldaan aan haar volstortingsverplichting à NLG
40.000,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Begin 2015 heeft de curator de faillissementsadministratie voor onderzoek
overgedragen aan Neven & Schneiders Adviseurs en Accountants. De
behandeld accountant heeft na bestudering van de administratie geen zaken
aangetroffen die nopen tot verdergaand onderzoek in het kader van
onbehoorlijk bestuur.
Voorts zijn er geen andere aanw ijzingen gebleken voor eventueel onbehoorlijk
bestuur. De curator zal daarom geen verder onderzoek meer instellen naar dit
vraagstuk, tenzij zich in de toekomst nog feiten voordoen die een
heroverw eging op dit punt rechtvaardigen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Onderzoek nog niet afgerond.
(5 februari 2018)
Onderzoek afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen,
overleg ac-countant.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 371.296,23
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De bijzondere boedelkosten die in het kader van het doorw erken zijn
ontstaan, zijn/w orden direct uit de in de doorw erkperiode gerealiseerde omzet
betaald. UW V heeft een boedelvordering van € 369.439,76 (ex artt. 66 W W en
66 lid 3 W W ) ingediend. Daarnaast is voor € 1.856,47 aan algemene
boedelkosten aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 625.149,84
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 401.899,71
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UW V Amsterdam € 359.175,04
UW V Eindhoven € 42.724,67

8.4 Andere pref. crediteuren
Niet betw ist: samen € 18.441,47 w aarvan:
De heer Sw elsen: € 15.056,79 (w erknemer)
De heer Velraeds: € 3.384,68 (w erknemer)
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Betw ist: De Heer Kleuters: € 438.940,05
(5 februari 2018)
Nu alle zekerheden zijn uitgew onnen dienen de ABN AMRO Bank en ABN AMRO
Bank Lease N.V. in dit faillissement voor hun (rest)vorderingen op te komen als
concurrent schuldeiser.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
286
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.626.665,96
Onbetw ist: € 4.622.500,96 inclusief de restant vorderingen van ABN AMRO
Lease en ABN AMRO.
betw ist: De heer Kleuters € 4.165,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is dat de boedelvorderingen gedeeltelijk
kunnen w orden voldaan. Aan de preferente en concurrente schuldeisers zal
zeer w aarschijnlijk geen uitkering kunnen w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover
thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. afw ikkeling inning debiteuren - afgew ikkeld
2. afw ikkeling rechtmatigheden - afgew ikkeld
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Resteert:
3. afw achten aanbod herstelkader
4. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode
Resteert:
3. Aanbod herstelkader: curator heeft bezw aar gemaakt tegen verrekening
(zie 5.1.)
4. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de termijn w aarop
debiteuren hun (restant)betalingen zullen verrichten althans de aan hun
verstrekte garanties zullen re-tourneren. Dit is w eer afhankelijk van de termijn
w aarop “sicherheitseinbehalt” mag w orden toegepast of w aarbinnen
garantieclaims mogen w orden ingediend. Deze termijnen zijn contractueel
bepaald en duren tot maximaal januari 2017.
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Inmiddels hebben de bank en de curator de debiteureninning afgerond en is
de laatste bankgarantie aan de bank geretourneerd. Het faillissement komt
voor afw ikkeling in aanmerking zodra het (nog te ontvangen) aanbod met
betrekking tot het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB is afgehandeld
(zie 5.1).

10.3 Indiening volgend verslag
14-9-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen
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