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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rutgers Milieu B.V.

03-06-2020
1

Gegevens onderneming
Rutgers Milieu B.V.
Mercuriusstraat 36
7006 RL Doetinchem
KvK-nummer: 55437877

03-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van advies, consultancy,
ontw ikkeling en uitvoering van recycle concepten op het gebied van
afvalmanagement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.123.920,00

€ -147.047,00

€ 548.721,00

2019

€ 404.676,00

€ -187.510,00

€ 277.144,00

2018

€ 1.029.368,00

€ -79.383,00

€ 551.001,00

Toelichting financiële gegevens

03-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2018 en 2019 zijn niet definitief vastgesteld. De cijfers over 2020 tot
datum faillissement zal de bestuurder nog aanleveren.

03-06-2020
1

De bestuurder heeft de grootboekkaarten aangeleverd.

25-11-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

03-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 388,89

03-06-2020
1

€ 424,84

25-08-2020
2

€ 11.044,63

25-11-2020
3

€ 12.745,66

24-02-2021
4

€ 17.745,66

25-05-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-5-2020

03-06-2020
1

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

25-08-2020
2

t/m
24-8-2020
van
25-8-2020

25-11-2020
3

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

24-02-2021
4

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021

25-05-2021
5

t/m
24-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 12 min

2

17 uur 18 min

3

11 uur 54 min

4

11 uur 30 min

5

4 uur 12 min

totaal

72 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen van Rutgers Milieu B.V. w orden gehouden door BR Holding. De
heer R.C. Rutgers is bestuurder van Rutgers Milieu B.V. Alle aandelen van BR
Holding w orden gehouden door RR Beheer B.V. Deze vennootschap is
bestuurder van BR Holding B.V. De heer Rutgers houdt alle aandelen van RR
Beheer B.V. en is ook bestuurder van deze vennootschap.

03-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er lopen een aantal procedures van crediteuren tegen Rutgers Milieu B.V. De
curator is bekend met drie procedures tegen Rutgers Milieu B.V. bij de
rechtbank Gelderland. Rutgers Milieu is gedaagde partij en de drie eisende
partijen zijn schuldeisers.
Op 20 mei 2020 heeft de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen vonnis
gew ezen in een procedure tegen één van de verhuurders en Rutgers Milieu
B.V. De kantonrechter heeft de huurovereenkomst ontbonden en de vordering
tot betaling van huurachterstand en schadevergoeding w egens voortijdige
beëindiging van de resterende huurtermijnen gedeeltelijk toegew ezen.
Rutgers Milieu B.V. heeft een beroepschrift ingediend bij de Raad van State
tegen de beslissing op bezw aar van het College van Burgemeester en
W ethouders van de gemeente Doetinchem d.d. 2 juli 2019, bij w elk besluit is
bepaald dat het bezw aar van Rutgers Milieu B.V. tegen de oplegging van een
vijftal lasten onder dw angsom inzake overtredingen van
omgevingsvergunningen, de W et Milieubeheer en de W et Bodembescherming
ongegrond is verklaard.
De curator is door de Raad van State in de gelegenheid gesteld de procedure
over te nemen.

03-06-2020
1

In aanvulling op het eerste verslag blijkt dat Rutgers Milieu B.V. tegen
oplegging van vijf lasten onder dw angsom in beroep is gekomen bij de
Rechtbank Gelderland. De rechtbank heeft zich niet ontvankelijk verklaard voor
tw ee lasten en heeft deze doorverw ezen naar de Raad van State. Kortom er
loopt een beroepsprocedure bij de Rechtbank Gelderland en er loopt een
beroepsprocedure bij de Raad van State. Inmiddels heeft de curator zich
uitgelaten dat hij de procedures niet zal overnemen. Ook loopt er een
bezw aarschriftprocedure bij de Gemeente Doetinchem. Het betreft oplegde
bestuursdw ang aan Rutgers Milieu B.V. De bestuursdw ang is opgelegd om
vaten met blusschuim op de Voltastraat in Doetinchem op te ruimen, nu de last
onder dw angsom niet heeft geholpen. De Gemeente Doetinchem heeft ook
deze bestuursdw ang opgelegd aan de heer Rutgers in privé. De curator heeft
aan de Gemeente Doetinchem laten w eten dat hij het bezw aar tegen de
bestuursdw ang niet zal overnemen.

25-08-2020
2

Op 21 oktober jl. heeft het bevoegd gezag de opgelegde last onder
bestuursdw ang aan Rutgers Milieu B.V. alsmede aan de heer Rutgers
aangepast in die zin dat de begunstigingstermijn is verlengd. Het betreft het
opruimen van de IBC's met blusschuim, w elke opgeslagen zijn aan de
Voltastraat 86a te Doetinchem.

25-11-2020
3

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn alle lopende verzekeringen voor datum
faillissement beëindigd.

1.4 Huur

03-06-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomsten met betrekking tot de panden aan het Zaagmolenpad
101 te Doetinchem en aan de Mercuriusstraat 36 te Doetinchem zijn door de
curator op 13 mei 2020 opgezegd. Nadien heeft de rechtbank Gelderland,
locatie Zutphen een vonnis gew ezen op 20 mei 2020 tot ontbinding van de
huurovereenkomst op 20 mei 2020 van het gehuurde aan het Zaagmolenpad
101 te Doetinchem.

03-06-2020
1

Met name doordat er op beide locaties een grote hoeveelheid bluspoeder in
big bags is opgeslagen, levert de ontruiming van het gehuurde problemen op.
De afvoer van het pluspoeder zal kosten met zich mee brengen en omdat er op
dit moment (nagenoeg) geen boedelactief is, zal de curator deze opdracht niet
verstrekken. De curator heeft de verhuurders op de hoogte gesteld van de
onmogelijkheid tot ontruiming.

25-08-2020
2

De curator heeft in deze verslagperiode overleg gevoerd met de verhuurders
om op een verantw oorde w ijze de panden leeg op te leveren. De verhuurders
zullen zorgdragen dat het chemisch afval (bluspoeder) en de achtergebleven
voorraad en emballage w ordt afgevoerd. De bank heeft van haar pandrecht
gebruik gemaakt door de roerende zaken die eigendom zijn van BR Holding
B.V, w elke zaken in de gehuurde panden staan, in vuistpand te nemen. De
bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de voorraad.

25-11-2020
3

De panden zijn inmiddels leeg opgeleverd aan de verhuurders, w aarbij de
verhuurders zelf de kosten op zich hebben genomen om met name het
chemisch afval af te voeren. De verw achting is dat de verhuurders de kosten
voor ontruiming alsnog zullen indienen bij de curator.

24-02-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement veroorzaakt doordat
omstreeks april/mei 2019 bekend w erd dat PFAS-verontreiniging in de bodem
van het toenmalig gehuurde terrein w erd gevonden. Per direct is de
verw erking van blusschuim verboden, ten gevolge w aarvan de
bedrijfsactiviteiten zijn stil gelegd en de heer Rutgers zich genoodzaakt voelde
om het faillissement van de vennootschap aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek doen naar de door de bestuurder aangegeven
oorzaak van het faillissement.

03-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

03-06-2020
1

Toelichting
De curator heeft na machtiging van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten opgezegd.
De intake (schriftelijk) door het UW V ter zake de loongarantieregeling heeft
inmiddels plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

03-06-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-5-2020

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Controle indiening vordering UW V ter zake de loongarantieregeling.

03-06-2020
1

Het UW V heeft haar vorderingen inmiddels ingediend.

25-11-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Rutgers Milieu B.V. is geen eigenaar van een bedrijfsgebouw of enig ander
onroerend goed.

03-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Rutgers Milieu B.V. beschikt nagenoeg niet over bedrijfsmiddelen, behoudens
voor zover thans bekend (hand-)gereedschap.

03-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

03-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft door NTAB een taxatie laten uitvoeren. Naast emballage is
een grote hoeveelheid afgekeurde brandblussers, blusschuim in IBC en
bluspoeder in big bags aangetroffen. Deze zaken staan over drie locaties
verspreid.

03-06-2020
1

Het blusschuim en mogelijk het bluspoeder is chemisch afval. Het verw ijderen
van deze zaken zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Duidelijk is op
dit moment dat de boedel deze kosten niet kan dragen.
De verhuurders van de panden aan de Mercuriusstraat en het Zaagmolenpad
zorgen op hun kosten voor afvoer van het chemisch afval inclusief emballage.
Daarnaast heeft één van de verhuurders voorraad gekocht voor een bedrag
ad € 1.500,00 excl. btw .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

25-11-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal overleggen met de gemeente en (ex-)verhuurders over het
verw ijderen van het chemisch afval.

03-06-2020
1

Er is nog geen oplossing gevonden voor het afvoeren van het blusschuim dat
is opgeslagen aan de Voltastraat. Het is de curator bekend dat de Gemeente
Doetinchem overleg heeft gevoerd met de eigenaar van het terrein. Dit overleg
heeft niets opgeleverd en het bevoegd gezag heeft aan de eigenaar van het
terrein lasten onder bestuursdw ang opgelegd, kortgezegd om het blusschuim
op deugdelijke w ijze op te slaan op het terrein dan w el het op deugdelijke
w ijze te verw ijderen.

25-11-2020
3

De eigenaar heeft vervolgens op haar beurt de curator gesommeerd om kort
gezegd het blusschuim op te ruimen en aansprakelijk gesteld voor de geleden
schade. De curator heeft aan de eigenaar laten w eten, gezien de toestand van
de boedel niet aan de sommatie te kunnen voldoen en de aansprakelijkheid
niet erkend.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

(Nog) niet bekend
Kasgeld

€ 35,95

totaal

€ 35,95

€ 0,00

Toelichting andere activa
(Nog) niet bekend.

03-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
(Nog) niet bekend.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

03-06-2020
1

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst bedraagt de totale vordering op de debiteuren in dit
faillissement € 81.847,37.
Naar alle w aarschijnlijkheid rust er een pandrecht op de
debiteurenportefeuille; de curator heeft dit nog niet kunnen controleren.

03-06-2020
1

Een gedeelte van de debiteuren is voldaan op de bankrekening van Rutgers
Milieu B.V. bij de Rabobank. De Rabobank heeft een pandrecht op de
debiteuren en heeft de curator verzocht om voor inning zorg te dragen. De
curator heeft aan de Rabobank een voorstel gedaan ter zake het incasseren
van de vorderingen, maar nog geen definitieve afspraken gemaakt. De curator
merkt op dat bijna de helft van de debiteuren al langer dan 90 dagen
openstond op datum faillissement.

25-08-2020
2

De curator heeft met de bank afgesproken dat de boedel een boedelbijdrage
ontvangt van 10% excl. btw over de geïncasseerde vorderingen.

25-11-2020
3

Tot op heden is er een bedrag ad € 35.402,37 geïncasseerd, w aarvan €
24.782,57 is ontvangen op de Rabobank rekening van curanda en een bedrag
ad € 10.619,80 op de faillissementsrekening. In totaal is er nog maximaal een
bedrag ad € 15.806,17 te incasseren. De curator merkt hierbij op dat diverse
debiteuren zich op het standpunt hebben gesteld dat de facturen ten onrechte
zijn gezonden. De curator heeft aan de heer Rutgers verzocht hierop
inhoudelijk te reageren.

De curator heeft, ondanks diverse reminders, nog geen inhoudelijke reactie
van de bestuurder mogen ontvangen op de standpunten van de diverse
debiteuren.

24-02-2021
4

De bestuurder heeft toegezegd om de benodigde informatie te verstrekken
en een afspraak gemaakt met de curator.

25-05-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de huisbank, de Rabobank.

03-06-2020
1

Volgens de heer Rutgers zou er nog onderhanden w erk zijn dat gefactureerd
kan w orden. De curator heeft, ondanks verzoeken aan de heer Rutgers, dit
overzicht nog niet ontvangen.

25-08-2020
2

De bestuurder heeft toegezegd om de benodigde informatie te verstrekken
en een afspraak gemaakt met de curator.

25-05-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 77.179,00

03-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering uit rekening-courant ingediend ad € 53.409,00,
alsmede een vordering uit mede aansprakelijkheid ten bedrage van €
23.770,00.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft na het eerste openbaar faillissementsverslag officieel haar
vordering ingediend en hieruit blijkt dat de totale vordering € 92.241,28
bedraagt.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft door uitw inning van zekerheden (pandrecht op bedrijfsmiddelen
van BR Holding B.V.) haar vordering verminderd met € 37.500,00.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft laten w eten dat zij middels uitw inning van de zekerheden
(onder meer bankborgtocht) geen vordering meer hebben.

25-08-2020
2

24-02-2021
4

25-05-2021
5

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn de leasecontracten beëindigd voor datum
faillissement en zijn de zaken teruggegeven. De curator zal hier nader
onderzoek naar doen.

03-06-2020
1

Eén heftruck is geleased en de curator heeft de lessor in de gelegenheid
gesteld om de heftruck op te halen. Dit is inmiddels gebeurd. Daarnaast is een
koffiemachine, die door curanda w erd geleased, retour genomen. De curator
heeft één leaseovereenkomst nog in onderzoek, nu daar veel onduidelijkheden
over zijn. De curator heeft de heer Rutgers om opheldering gevraagd.

25-08-2020
2

De curator heeft afspraken gemaakt met de lessor over het terughalen van
een balenpers. De overige zaken zijn uitgeleverd.

25-11-2020
3

De balenpers is uitgeleverd.

24-02-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog in onderzoek.

03-06-2020
1

De Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op:

25-08-2020
2

- huidige en toekomstige inventaris;
- huidige en toekomstige transportmiddelen;
- huidige en toekomstige voorraden;
- machines;
- vorderingen;
Daarnaast is er een bankborgtocht gesteld van maximaal € 50.000,00 op de
heer Rutgers.
De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op voorraden.

25-11-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

03-06-2020
1

Aanw ezig.

25-08-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Inmiddels hebben drie partijen een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud. Een en ander dient nog geïnventariseerd te w orden.

03-06-2020
1

Gebleken is dat de zaken van drie leveranciers niet meer aanw ezig w aren.

25-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Nog in onderzoek.

03-06-2020
1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

25-08-2020
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

03-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Zie paragraaf 4.1.

03-06-2020
1

25-11-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal overleg voeren met de bank over de zekerheden.

03-06-2020
1

Afgew ikkeld.

25-05-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

03-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

03-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

03-06-2020
1

De curator beschikt nog niet over de boekhouding. De data w erden verw erkt in
een softw areprogramma, w elk programma de curator niet tot zijn beschikking
heeft. Aan de bestuurder is verzocht om alsnog te zorgen dat de boekhouding
aan de curator beschikbaar w ordt gesteld.

25-08-2020
2

De curator heeft de grootboekkaarten ontvangen.

25-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 5 maart 2020.

03-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting aandelen is voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft aan de bestuurder vragen gesteld over betalingen vlak voor
datum faillissement aan gelieerde vennootschappen.

Toelichting
De curator heeft geen bevredigende antw oorden gehad op de selectieve
betalingen en zal nadere actie ondernemen.

Toelichting
De curator heeft geen bevredigende antw oorden gehad op de selectieve
betalingen en zal nadere actie ondernemen, en heeft toestemming verzocht
aan de rechter-commissaris om een procedure tegen BR Holding B.V., RR
Beheer B.V. en de heer Rutgers te starten ter zake de selectieve betalingen.

Toelichting
De curator heeft BR Holding B.V., RR Beheer B.V. en de heer Rutgers ter zake
selectieve betalingen gedagvaard tegen 3 maart 2021.

Toelichting
De heer Rutgers heeft inmiddels ingezien dat er sprake w as van een
selectieve betaling en een bedrag ad € 5.000,00 betaald. De heer Rutgers
heeft een afspraak gemaakt met de curator, om zijn standpunt nog eens toe
te lichten en een voorstel te doen tot afw ikkeling van het geschil. In
afw achting van deze bespreking, heeft de curator de gedaagde partijen
uitstel voor het nemen van de conclusie van antw oord gegeven.

03-06-2020
1

25-08-2020
2

25-11-2020
3

24-02-2021
4

25-05-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

03-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

03-06-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie.

03-06-2020
1

Zie paragraaf 7.1.

25-08-2020
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Algemene faillissementskosten, alsmede de vordering van het UW V (salaris
over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

03-06-2020
1

- huur na datum faillissement: € 4.537,50

Toelichting
UW V € 22.556,74

25-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.985,00

03-06-2020
1

€ 38.395,00

25-08-2020
2

€ 111.993,00

25-11-2020
3

€ 152.424,00

24-02-2021
4

€ 152.792,00

25-05-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 17.568,26

03-06-2020
1

25-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

03-06-2020
1

51

25-08-2020
2

56

25-11-2020
3

57

24-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 429.469,06

03-06-2020
1

€ 523.349,89

25-08-2020
2

€ 559.072,46

25-11-2020
3

€ 560.015,54

24-02-2021
4

€ 660.015,54

25-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

03-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren

03-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
(Nog) niet van toepassing.

03-06-2020
1

Zie paragraaf 7.5.

24-02-2021
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

03-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode ondermeer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg met de bank;
- overleg met (ex-)verhuurders en gemeente Doetinchem;
- overleg met de bestuurder over nog aan te leveren stukken;
- onderzoek naar rechtmatigheden;
- beslissing over het overnemen van de procedure bij de Raad van State.

03-06-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode ondermeer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg met de bank;
- overleg met (ex-)verhuurders en gemeente Doetinchem;
- overleg met de bestuurder over nog aan te leveren stukken;
- innen debiteuren;
- onderzoek naar rechtmatigheden;
- actie op selectieve betalingen;
- afw ikkelen leasecontract.

25-08-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode ondermeer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg met de bank;
- overleg met (ex-)verhuurders en gemeente Doetinchem;
- overleg met de bestuurder over debiteuren en onderhanden w erk;
- innen debiteuren;
- onderzoek naar rechtmatigheden;
- actie op selectieve betalingen;

25-11-2020
3

De curator zal de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg met de bank;
- overleg met de bestuurder over debiteuren en onderhanden w erk;
- innen debiteuren;
- procedure voeren tegen Rutgers c.s.;
- onderzoek naar rechtmatigheden.

24-02-2021
4

De curator zal de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- overleg met de bestuurder over debiteuren, onderhanden w erk en de
selectieve betalingen alsmede beantw oording van vragen van de curator
over de opslag van chemisch afval, en de lopende procedures;
- innen debiteuren;
- procedure voeren tegen Rutgers c.s.;
- onderzoek naar rechtmatigheden.

25-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-06-2020
1

Over drie maanden.

24-02-2021
4

Over drie maanden.

25-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
25-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-05-2021
5

