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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (hierna te
noemen: “Stichting IKL”)

05-08-2021
1

Gegevens onderneming
Stichting IKL w as statutair gevestigd te Roermond en kantoorhoudende te
(6118 CP) Nieuw stadt aan de Susterderw eg 31, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41076923 en opgericht op 25 augustus 1981.

05-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Stichting IKL hield zich voornamelijk bezig met het onderhoud en beheer van
landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg, het organiseren en
bevorderen van burgerbetrokkenheid bij natuur en landschap, het bieden van
een kenniscentrum en het initiëren en het voorbereiden van (landschaps)projecten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 3.049.418,00

€ 35.223,00

€ 673.557,00

2018

€ 2.320.524,00

€ 60.975,00

€ 442.746,00

2020

€ 2.901.605,00

€ -200.120,00

€ 628.005,00

Toelichting financiële gegevens

05-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële cijfers over het boekjaar 2020 betreffen (interne) conceptcijfers.
De cijfers over het boekjaar 2021 t/m datum faillissement w orden thans
inzichtelijk gemaakt.

05-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
26

05-08-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.096,83

05-08-2021
1

€ 232.834,55

10-11-2021
2

Verslagperiode
van
6-7-2021

05-08-2021
1

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

10-11-2021
2

t/m
5-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

136 uur 42 min

2

247 uur 18 min

totaal

384 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder van Stichting IKL w as ten tijde van het uitspreken van het
faillissement mevrouw T.L. Emming-Essers. Stichting IKL had ten tijde van het
uitspreken van het faillissement een Raad van Toezicht bestaande uit de heer

05-08-2021
1

D.A.M. Akkermans, de heer M.J. Penders en de heer E. Ronda. Tot medio april
2021 w as de heer H.T.J. Vrehen enig bestuurder van Stichting IKL. Tot medio
april 2021 maakte de heer R.A.M. Engelberts eveneens deel uit van de Raad
van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een verdeling van taken
gemaakt. De heer Akkermans w as voorzitter. De heer Penders had financiën
in zijn portefeuille en w as lid van de Audit Commissie. De heer Ronda had als
taak HR en organisatie.

10-11-2021
2

1.2 Lopende procedures
Aan de curator is meegedeeld dat er geen lopende procedures aanhangig zijn.

05-08-2021
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

10-11-2021
2

1.3 Verzekeringen
Stichting IKL hield de gebruikelijke verzekeringen aan via
verzekeringstussenpersoon Triade.

05-08-2021
1

De verzekeringen zijn, voor zover van toepassing, beëindigd.

10-11-2021
2

1.4 Huur
Stichting IKL huurde tw ee ruimten. Een ruimte w erd (onder)gehuurd van Haov
Holding B.V. (voorheen Hartjes’ ontw ikkelvisie holding B.V.) aan de
Susterderw eg 31 te Nieuw stadt. De andere ruimte w erd gehuurd in de Expohal
van het gebouw Villa Flora te Venlo. De beide huurovereenkomsten zijn
opgezegd met in acht name van een opzegtermijn van (maximaal) drie
maanden.

05-08-2021
1

De destijds gehuurde ruimten zijn alle leeg en bezemschoon opgeleverd.

10-11-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Aan de curator is meegedeeld dat de oorzaken van het faillissement zouden
zijn gelegen in een publicatie in het NRC Handelsblad en de commotie die naar
aanleiding van dat artikel is ontstaan. Een andere aangeven oorzaak zou zijn
gelegen in het niet, althans beperkt, verstrekken van een Provinciale subsidie
voor het project Grenslandroute w aardoor liquiditeitsproblemen zouden zijn
ontstaan. Stichting IKL heeft nog getracht in verband met de gerezen
liquiditeitsproblemen een noodkrediet bij de Provincie Limburg te verkrijgen,
maar dat w erd niet verstrekt. De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek naar
de oorzaak/oorzaken van het faillissement doen.

05-08-2021
1

Het onderzoek kan nog niet afgerond w orden. De curator verw acht hier in
een volgend verslag op terug te komen.

10-11-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

05-08-2021
1

Toelichting
Bij Stichting IKL w aren 26 medew erkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
28

05-08-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-7-2021

26

Aan de medew erkers is per brief van 8 juli 2021 ontslag aangezegd.
Het UW V is in het kader van de Loongarantieregeling ingelicht en
een gezamenlijke intake heeft plaatsgevonden op 15 juli 2021.

totaal

26

2.4 Werkzaamheden personeel
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

10-11-2021
2

Toelichting onroerende zaken
Tot de faillissementsboedel behoren tw ee percelen grond. Een perceel betreft
een perceel bosgrond met houtopstand, gelegen in de gemeente Echt en heeft
een grootte van 10 are en 90 centiare. Het andere perceel betreft een perceel
grond gelegen nabij Elkenrade, gemeente Gulpen-W ittem, en heeft een
grootte van 2 hectare, 77 are en 40 centiare.

05-08-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de beide percelen laten
taxeren. Het perceel bosgrond te Echt is verkocht voor € 1.000,- k.k. De
levering van dit perceel moet ten tijde van dit verslag nog plaatsvinden. Met
betrekking tot het perceel nabij Elkenrade heeft discussie plaatsgevonden
met een (vermeend) pachter. Die discussie is beslecht en het perceel is
verkocht voor € 28.000,- k.k. Ook dit perceel dient ten tijde van het verslag
nog geleverd te w orden.

10-11-2021
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator zal trachten beide percelen te verkopen.

05-08-2021
1

De beide notariële transporten dienen nog verricht te w orden.

10-11-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in de door Stichting IKL gehuurde kantoorruimte diverse
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze bedrijfsmiddelen bestaan voornamelijk uit
gereedschappen ter zake het uitvoeren van het onderhoud en beheer van
landschap, natuur en cultureel erfgoed en inventaris. De bedrijfsmiddelen zijn
in opdracht van de curator door HNVI getaxeerd.

05-08-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art. 21 Invorderingsw et 1990 haar
voorrecht kan laten gelden.

05-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de bedrijfsmiddelen in de aankomende verslagperiode te
verkopen, al dan niet in het kader van een doorstart of door middel van een
veiling.

05-08-2021
1

Aangezien een doorstart met alle bedrijfsmiddelen niet tot de mogelijkheden
behoorde (zie ook onder punt 6) heeft een internetveiling plaatsgevonden.
Inmiddels zijn ook een tw eetal naveilingen gehouden. Onderdelen w aarop in
de veiling te w einig w erd geboden, zijn onderhands verkocht.

10-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij Stichting IKL heeft de curator een zeer beperkte voorraad aangetroffen.
W el heeft de curator onderhanden w erk aangetroffen in de vorm van projecten
die deels, of zelfs nog geheel niet, w aren uitgevoerd. Voor zover mogelijk heeft
de curator het onderhanden w erk (gedeeltelijk en administratief) afgerond.

05-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator tracht de beperkte voorraad in de aankomende verslagperiode te
verkopen, al dan niet door middel van een veiling. Daarnaast zal de curator
trachten om het onderhanden w erk eveneens te verkopen in het kader van
een doorstart.

05-08-2021
1

Alle activa van IKL is via de internetveiling, bij de doorstart of onderhands,
verkocht

10-11-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot de faillissementsboedel van Stichting IKL behoren tevens verschillende
voertuigen (zes in totaal), aanhangw agens (drie in totaal) en IE-rechten
(voornamelijk de merk- en handelsnaam).

05-08-2021
1

Alle voertuigen, aanhangw agens en IE-rechten zijn via internetveiling of
onderhands verkocht.

10-11-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht ook de overige activa in de aankomende verslagperiode te
verkopen, al dan niet door middel van een veiling.

05-08-2021
1

Een naveiling zal eindigen op 18 november aanstaande. Daarmee is alle
activa verkocht. De (voorlopige) opbrengst van de verkochte activa bedraagt
€ 62.573,89.

10-11-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Aan de curator is een debiteurenlijst verstrekt ter hoogte van € 264.000.-.

05-08-2021
1

Het debiteurenoverzicht is na datum faillissement bijgew erkt en beloopt circa
€ 289.000,-

10-11-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de inning van vorderingen op debiteuren op zich genomen, in
overleg met de pandhouder (zie hierna onder 5.4).

05-08-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voor een totaalbedrag van €
165.140,68 aan vorderingen op debiteuren geïnd. Een bedrag van €
13.668,42 komt Rabobank als pandhoudster toe.
Een aantal debiteuren dient haar vordering nog te voldoen. Een aantal
debiteuren heeft haar schuld kunnen verrekenen. Een bedrag ter hoogte van
circa € 85.000,-, zou nog incasseerbaar zijn.
De curator zal de inning van de vorderingen op debiteuren voortzetten.

10-11-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Huisbankier van Stichting IKL is de Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank
(Sittard, hierna: “Rabobank”). Door Rabobank w erd aan Stichting IKL een
rekening-courantkrediet verstrekt van (maximaal) € 90.000. Ten tijde van het
uitspreken van het faillissement w as er voor een bedrag ter hoogte van circa €
35.000 van de rekening-courant gebruik gemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)
Ten gevolge van het storneren van enkele betalingen, is de vordering van
Rabobank verminderd tot (ruim) € 13.000,-. Dit bedrag is de opbrengst van
de vorderingen op debiteuren toegekomen aan Rabobank, w aardoor
Rabobank volledig gelost is.

5.2 Leasecontracten

05-08-2021
1

10-11-2021
2

5.2 Leasecontracten
Tot op heden is de curator gebleken dat enkel een multifunctionele printer
w erd geleased.

05-08-2021
1

Deze printer is aan de leverancier teruggegeven.

10-11-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de curator is een (geregistreerde) pandakte getoond w aarin is
opgenomen dat inventaris, transportmiddelen en vorderingen op debiteuren
zijn verpand.

05-08-2021
1

Rabobank is geheel gelost, w aardoor het pandrecht tenietgegaan is.

10-11-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De curator is in overleg met Rabobank over de uitw inning van de verstrekte
zekerheden.

05-08-2021
1

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld onder 5.1.

10-11-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot op heden één partij gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

05-08-2021
1

De rechtsgeldige eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

10-11-2021
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een retentierecht.

05-08-2021
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

10-11-2021
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een reclamerecht.

05-08-2021
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

10-11-2021
2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator is in overleg met Rabobank over de uit te w innen zekerheden. Naar
het zich laat aanzien zal de vordering van Rabobank volledig voldaan kunnen
w orden

05-08-2021
1

De vordering van Rabobank is volledig voldaan (zie onder 5.1)

10-11-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator is gebleken dat het voortzetten van de w erkzaamheden slechts
zeer beperkt mogelijk w as. W aar mogelijk heeft de curator het onderhanden
w erk afgerond, dan w el de betreffende projecten (administratief) opgeleverd.
Dit onder meer om de doorstartmogelijkheden te vergroten.

05-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse gesprekken gevoerd
met potentiële doorstartkandidaten en heeft ook enkele biedingen ontvangen.
Tot een doorstart is het ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet
gekomen, maar de gesprekken met deze doorstartkandidaten zijn in een
vergevorderd stadium.

05-08-2021
1

6.5 Verantwoording
Aan partijen die interesse hebben getoond is, na ontvangst van een
getekende geheimhoudingsovereenkomst, (financiële) informatie over IKL
verstrekt. Daarna zijn partijen uitgenodigd om een bieding te doen. De
curator heeft uiteindelijk met CJ W ildbird Foods Europe B.V. (Vivara Pro) een
koopovereenkomst gesloten.
Aan koper is verkocht de goodw ill, IE-rechten, het onderhanden w erk en een
voertuig.

6.6 Opbrengst

10-11-2021
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De koopprijs bedroeg € 34.000,- en is op de faillissementsrekening
overgeboekt.

10-11-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator verw acht dat in de aankomende verslagperiode duidelijk w ordt of
een (gedeeltelijke) doorstart van de onderneming mogelijk is.

05-08-2021
1

In de komende verslagperiode zal de curator de gebruikelijke
w erkzaamheden verrichten om de doorstart af te w ikkelen.

10-11-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht
zou zijn voldaan.

05-08-2021
1

Het onderzoek naar de (staat van de) administratie is nog gaande.

10-11-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Stichting IKL w as ingevolge Titel 9 Boek 2 BW niet verplicht om een
jaarrekening te deponeren. Stichting IKL heeft w el jaarrekeningen opgemaakt
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk richtlijn C1 Kleineorganisaties-zonder-w inststreven en de W et normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, maar deze zijn niet
gedeponeerd.

05-08-2021
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

10-11-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt
in de controleverklaring bij de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en
2019.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en de rol van de Raad van Toezicht
is nog gaande.

05-08-2021
1

10-11-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen is nog gaande.

05-08-2021
1

10-11-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Door Provincie Limburg en Raad van Toezicht van Stichting IKL zijn naar
aanleiding van het in artikel 1.5 vermelde artikel in NRC Handelsblad eind
maart 2021 onderzoeken ingesteld naar de inrichting en het functioneren van
de governance alsmede integriteitsvraagstukken binnen de Stichting. Ten tijde
van het opstellen van dit verslag heeft de curator niet de beschikking over alle
rapporten. De curator zal deze rapporten opvragen en, voor zover bruikbaar,
meenemen in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
rechtmatigheidsonderzoeken.

05-08-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken gevoerd met
(voormalig) bestuurder en (voormalige) leden van de Raad van Toezicht.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag zijn nog niet alle rapporten aan de
curator ter beschikking gesteld. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

10-11-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar
de rechtmatigheid.

05-08-2021
1

De curator zal zijn onderzoek voortzetten.

10-11-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.704,62

05-08-2021
1

€ 256.357,36

10-11-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.781,00

05-08-2021
1

€ 231.453,00

10-11-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.127,82

10-11-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 30.323,61

05-08-2021
1

€ 0,00

10-11-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
51

05-08-2021
1

59

10-11-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 587.912,78

05-08-2021
1

€ 619.948,77

10-11-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

05-08-2021
1

Het is vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

10-11-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend, is geen sprake van lopende procedures.

05-08-2021
1

Er zijn geen procedures.

10-11-2021
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- onderhandse verkoop van diverse activa, dan w el via een veiling;
- (administratieve) afronding onderhanden w erk;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek naar eigendomspretenties;
- onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

05-08-2021
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- afw ikkeling naveiling;
- levering van beide percelen;
- inning van vorderingen op debiteuren;
- afw ikkeling w erkzaamheden in het kader van de doorstart;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

10-11-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

05-08-2021
1

Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

10-11-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-11-2021
2

