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Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap Van Voorden Gieterijen B.V.

12-01-2022
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Gegevens onderneming
Van Voorden Gieterijen B.V., tevens handelend onder de naam Van Voorden
Foundry, gevestigd aan het adres Bossekamp 6, 5301 LZ Zaltbommel.

12-01-2022
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Activiteiten onderneming
- Gieten van ijzer
- Gieten van overige non-ferrometalen
- Het produceren van ferro- en non-ferro gietdelen, het ontw erpen en
produceren van (onderdelen van) scheepsschroeven, het ontw erpen en
produceren van en het handelen in staalbuizen en de handel in maritieme
producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 7.653.000,00

€ -200.000,00

€ 3.658.000,00

2019

€ 6.930.000,00

€ -374.000,00

€ 4.253.222,00

2018

€ 4.893.000,00

€ -799.000,00

€ 3.340.035,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van gefailleerde.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
36

12-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 27.289,51

12-01-2022
1

Verslagperiode
van
9-12-2021

12-01-2022
1

t/m
10-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

376 uur 36 min

totaal

376 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Van Voorden Gieterijen B.V. w ordt statutair bestuurd door de heer I.H.
Heuvelmans en de besloten vennootschap Koninklijke Van Voorden B.V. Deze
laatste is ook 100% aandeelhouder van gefailleerde. De Koninklijke Van
Voorden B.V. w ordt bestuurd door de besloten vennootschap Andus Group
B.V. en deze onderneming w ordt w eer bestuurd door Atlantis B.V.. Deze
laatste onderneming w ordt w eer bestuurd door de heren M.T. Schuchmann,
J.N. Lemmerzaal en W .J.W . van den Elshout.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Gefailleerde beschikt over de gebruikelijke verzekeringen voor haar
onderneming. Deze zijn op een enkele verzekering na, op groepsniveau
geregeld hetgeen betekent dat gefailleerde niet de verzekeringnemer is. In
overleg met de bestuurder van de groep w orden verzekeringen beëindigd
zodra dat mogelijk is. De autoverzekeringen zijn w el door gefailleerde zelf
geregeld. Curator streeft er naar die verzekeringen spoedig te beëindigen en
is daarover in overleg met de verzekeringstussenpersoon.
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1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde huurde de bedrijfsruimte met aanpalend terrein op de
Bossekamp 6 te Zaltbommel. De huur bedraagt 177.000 euro per kw artaal.
De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 15 januari 2022.
Gezien de bepalingen in de faillissementsw et heeft curator deze opzegging
beschouw d als zijnde gedaan tegen de kortst mogelijke termijn, te w eten 15
maart 2022. Curator zal in de aankomende verslagperiode met de verhuurder
in overleg treden om tot een correcte oplevering van de gehuurde
bedrijfsruimte te komen. Gelet op de complexiteit van de ontmanteling van
het bedrijf van gefailleerde, is het een illusie dat de bedrijfsruimte met
aanpalend terrein op 15 maart 2022 zal zijn ontruimd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Als oorzaak van het faillissement heeft het bestuur van gefailleerde het
volgende opgegeven:
Op 2 januari 2017 is Van Voorden Castings B.V. failliet verklaard. Vervolgens
is een doorstart gerealiseerd, w aarbij Van Voorden Gieterijen B.V. en Favor
B.V. activa van Van Voorden Castings B.V. hebben gekocht. Na de doorstart
in januari 2017, is het boekjaar 2017 — ondanks de achterblijvende
orderintake — afgesloten met een licht positief resultaat. In 2018 w as er
echter een significante vraaguitval vanuit de baggerindustrie (w aarin
gefailleerde meer dan de helft van zijn omzet genereert), w aardoor de omzet
afnam en de marges verder onder druk kw amen te staan. Dankzij het
binnenhalen van nieuw e klanten buiten de baggerindustrie, nam de omzet in
2019 en 2020 toe en nam het verlies, hoew el nog steeds zeer aanzienlijk, af.
Vanaf het vierde kw artaal 2020 is de orderintake echter structureel sterk
verder afgenomen. W aar de tw ee grootste klanten van gefailleerde in de
regel samen gemiddeld € 250.000 tot € 300.000 per maand aan opdrachten
plaatsten, is dit vanaf Q4 2020 teruggevallen tot nog maar ca. € 100.000 per
maand. Bij beide klanten w as dit het gevolg van een sterk afnemende omzet
voor hun eigen activiteiten, deels als gevolg van de Covid-19 pandemie. Dit
geldt ook voor kleinere klanten van gefailleerde.
Dit heeft geresulteerd in een sterk teruglopende omzet bij VVG met vanaf
januari 2021 een verlies voor belasting van ca. € 100.000 per maand.
Ondanks dat er met de nodige inspanning een aantal nieuw e klanten zijn
binnengehaald, nam de omzet bij bestaande klanten verder af, ook doordat
zij steeds meer opdrachten plaatsten in Turkije en China. Daarbij komen nog
de sterk stijgende energie- en grondstofprijzen, die niet altijd (direct)
doorberekend kunnen w orden, w aardoor de marge nog sterker terugloopt.
Bedroeg het resultaat voor belasting t/m augustus nog ca. € 800.000
negatief in de maand september alleen al bedroeg het verlies ca. € 300.000.
Het verlies in oktober bedraagt w ederom ca.
€ 300.000 (cumulatief derhalve een verlies van ca. € 1,4 miljoen).
Ten gevolge van de tegenvallende resultaten heeft ANDUS GROUP B.V.
besloten om gefailleerde niet verder financieel te steunen en de financiering
te beëindigen. Het w as gezien de marktsituatie van gieterijen en de
financiële prestaties van gefailleerde onmogelijk om extern financiering aan
te trekken.
Het vorenstaande is uitdrukkelijk het relaas van het bestuur. Indien zijn
onderzoek daartoe aanleiding geeft komt curator hier mogelijk in de
aankomende verslagperioden nog op terug.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
38

12-01-2022
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
38

12-01-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-12-2021

38

totaal

38

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Curator heeft kort na het uitspreken van het faillissement een
personeelsbijeenkomst georganiseerd ter inventarisatie van de
w erknemersaanspraken op de loongarantieregeling in (digitaal) bijzijn van
UW V. Voor zover curator kan overzien verloopt dit traject goed.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsmiddelen tbv gieterij
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Na een doorstart vanuit het faillissement van Van Voorden Castings BV in het
jaar 2017 zijn vrijw el alle bedrijfsmiddelen eigendom gew orden van
zustermaatschappij Favor B.V. Gefailleerde huurde de bedrijfsmiddelen van
Favor B.V. Vanaf het jaar 2017 zijn ook enkele nieuw e bedrijfsmiddelen
aangeschaft die toebehoren aan gefailleerde. Deze zijn geïnventariseerd en
getaxeerd door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau. Op de aan
gefailleerde toebehorende bedrijfsmiddelen rust pandrecht van de bank(en)
(w aarover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
In dit faillissement zou het bodemvoorrecht van de fiscus een rol kunnen
gaan spelen. Hoew el de fiscus nog geen officiële vordering heeft ingediend,
zal er w ellicht nog een vordering w orden ingediend op grond van artikel 29
lid 7 W et OB. Ook is het curator bekend gew orden dat de fiscus een
vordering heeft op grond van loonheffing. Curator komt hier in zijn latere
verslagen nog op terug.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Curator heeft afspraken gemaakt met de pandhouders ten aanzien van de
bedrijfsmiddelen in die zin dat hij tegen een boedelvergoeding zal trachten
de bedrijfsmiddelen te verkopen. Dienaangaande hebben er al diverse
bezichtigingen plaatsgevonden en is aan potentieel gegadigden ook een
biedingenboek verstrekt. In de komende verslagperiode zal het
verkoopproces verder w orden uitgevoerd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Grond- en hulpstoffen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

12-01-2022
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De voorraad is omvangrijk en bestaat voornamelijk uit grondstoffen die
benodigd zijn voor het gietproces. Ook de voorraden zijn geïnventariseerd en
getaxeerd door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau (NTAB). De voorraad
behoort toe aan gefailleerde maar er zijn uiteraard ook zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en eigendom zijn gebleven van de
leverancier. Op dit punt vindt nog een inventarisatie plaats.
Ook het onderhanden w erk, w aarbij bijvoorbeeld gedacht kan w orden aan
een gietstuk dat nog moet w orden afgew erkt, w erd door NTAB goed
geïnventariseerd en op w aarde geschat.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Curator heeft afspraken gemaakt met de pandhouders ten aanzien van de
verkoop van de voorraad en het te gelde maken van het onderhanden w erk.
Als het gaat om de voorraad zijn er afspraken gemaakt die aansluiten bij de
separatistenregeling. Als het gaat om het onderhanden w erk zijn bijzondere
afspraken gemaakt. Die gevallen zijn complex omdat er vaak nog
bew erkingen moeten plaats vinden die soms door eigen personeel, soms
door derden moeten w orden uitgevoerd. Ook het verval van garanties en
dergelijke spelen een rol bij de pogingen om deze zaken alsnog uit te
leveren.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Domeinnamen
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Gefailleerde heeft een tw eetal domeinnamen op naam geregistreerd staan.
Curator zal trachten deze domeinnamen te gelde te maken.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Trachten te gelde te maken domeinnamen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Recente openstaande vorderingen nadat
voorschotnota's en dergelijke eruit zijn
gehaald

€ 765.589,00

€ 496.864,29

€ 49.864,29

totaal

€ 765.589,00

€ 496.864,29

€ 49.864,29

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de banken. Curator heeft met de
banken afgesproken dat hij de inning van de debiteurenportefeuille ter hand
zal nemen tegen een boedelbijdrage van 10% te rekenen over de bedragen
die geïnd kunnen w orden. Belangrijk is te w eten dat gefailleerde van diverse
opdrachtgevers nog projecten onder handen had en dat veel opdrachtgevers
aan hen in eigendom toebehorende modellen hebben liggen bij gefailleerde.
Deze zaken zullen een rol gaan spelen bij de betalingsbereidheid van de
debiteuren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Aanschrijven debiteuren en inventariseren en regelen van zaken die
aanleiding kunnen zijn tot opschorting.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.033.336,91
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
De groep w aartoe gefailleerde behoort, met aan het hoofd Atlantis BV, is een
zogenaamde 'Facilities Agreement' aangegaan w aarbij meerdere partijen een
totale kredietfaciliteit ter beschikking stellen van 60 mio. De Coöperatieve
Rabobank U.A. treedt op als agent onder die overeenkomst. Binnen het
arrangement kon gefailleerde gebruik maken van een eigen rekeningcourantkrediet. Via een zogenaamde 'Acceleration Notice' heeft de Rabobank
voornoemd bedrag opgeëist.

5.2 Leasecontracten

12-01-2022
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Er w as een leasecontract met betrekking tot een auto door gefailleerde zelf
afgesloten. Deze auto w erd gebruikt door een in Duitsland w onende en in
dat land opererende w erknemer. Deze w erknemer heeft inmiddels de auto bij
het bedrijf afgeleverd. De leaseovereenkomst is beëindigd en de lease
maatschappij heeft de leaseauto inmiddels opgehaald.
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Een ander w erknemer beschikte ook over een leaseauto doch deze w erd
door de groep geleaset. Ook deze auto is inmiddels ingeleverd nadat de
groep de leaseovereenkomst had beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Samenhangend met voornoemde kredietfaciliteit (5.1) zijn er pandrechten
gevestigd op nagenoeg alle activa tot zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen uit de Facilities Agreement ten aanzien van een bepaald
onderdeel w aarmee 20 mio gemoeid is. Men heeft echter aangegeven met de
uitw inning van zekerheden nimmer verder te gaan dan het krediet dat door
gefailleerde zelf is gebruikt.
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
De pandhouder(s) nemen een separatistenpositie in en hebben vanuit die
positie afspraken gemaakt met curator ten aanzien van de uitw inning van
diverse zaken.

12-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er zijn vele beroepen op eigendomsvoorbehoud binnen gekomen bij curator.
Deze w orden nog geïnventariseerd en op rechtsgeldigheid gecontroleerd.
Uiteraard w orden er, bij gebleken rechtsgeldigheid, afspraken gemaakt met
de eigenaar om te komen tot teruglevering of compensatie.
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Evenzo omvangrijk zijn de beroepen op eigendomsrechten ten aanzien van
modellen en zogenaamde kalibers. Opdrachtgevers van bepaalde
gietstukken leverden zelf kalibers aan en betaalden voor het vervaardigen
van een model. Zij w erden eigenaar van het model. De meeste
opdrachtgevers lieten de modellen met het oog op vervolgopdrachten bij
gefailleerde liggen. Daarvoor w erden ook opslagkosten berekend. Het gaat
hier om zo'n 850 modellen die inmiddels zijn geïnventariseerd en w aarover
curator nu afspraken tracht te maken om te komen tot teruglevering. Het
gaat hier om een omvangrijk proces w aarmee meerdere mensen zo'n zes
w eken bezig zullen zijn.

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Vooralsnog zijn curator geen beroepen op het retentierecht bekend.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Ook is curator niet bekend met beroepen op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Er zijn diverse afspraken gemaakt met de belanghebbenden bij de activa, in
eerste instantie zijn dat de banken met hun pandrecht, maar uiteindelijk is
het 'de groep' die het gelag betaalt. Ten aanzien van verschillende
onderdelen zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die soms aansluiten bij de
separatistenregeling en soms daarvan afw ijken zoals bij het onderhanden
w erk.
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Als het gaat om de uitlevering van eigendommen w ordt ook steeds een
boedelbijdrage gevraagd omdat de uitlevering vaak niet anders kan
geschieden dan door het inzetten van materieel en personeel en dus door
het maken van kosten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Curator heeft nog geen compleet inzicht in het financieringsarrangement en
heeft ook nog vragen ten aanzien van de zekerheden. Hierover zal een dezer
dagen een gesprek plaats vinden en/of zal nog nadere informatie w orden
ingew onnen.
Voorts zal curator doorgaan met de verkoop van de verpande activa hetgeen
in samenhang met de verplichte ontruiming van de bedrijfshal nog een
behoorlijke klus zal w orden. Ook gaat hij door met de inventarisatie en
uitlevering van eigendommen van derden.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
In de eerste gesprekken w erd al duidelijk dat een doorstart w einig kans van
slagen zou hebben. Ook anderszins w as er w einig reden om de exploitatie
voort te zetten. Curator besloot dan ook direct tot het staken van de
onderneming. Enkel voor de afw erking en uitlevering van bepaalde
gietvormen w erd nog kortstondig een beroep gedaan op bepaalde
personeelsleden.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De vereiste boekhouding en administratie zijn aangeleverd en maken een
degelijke en ordentelijke indruk. Curator zal deze in de verdere loop van dit
faillissement beter gaan bekijken.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De laatste jaarrekening, die van
2020, w erd gedeponeerd op 29 april 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De vennootschap w erd in het jaar 1999 opgericht. Afgezien van het feit dat
moeilijk is na te gaan of er destijds daadw erkelijk materieel is volgestort, is
het recht op volstorting verjaard. Curator laat het hier dan ook bij.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
Curator dient op dit vlak nog onderzoek te doen maar heeft vooralsnog geen
aanw ijzingen dat hiervan sprake zou zijn.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
Curator is vooralsnog niet op paulianeuze handelingen gestuit.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Vooralsnog is curator niet op feiten of omstandigheden gestuit die zouden
kunnen w ijzen op onregelmatigheden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Op dit onderdeel zal nog het nodige onderzoek w orden gedaan.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Op dit moment zijn er bij curator nog geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Ook de fiscus heeft nog geen vordering bij curator bekend gemaakt.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering bij curator ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente vorderingen bij curator bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
55

12-01-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 532.880,92

12-01-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Op dit moment nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
De onderneming van gefailleerde exploiteerde een gieterij in ijzer en overige
metalen. Het uiteindelijke product dat gefailleerde vervaardigde, w erd
vormgegeven door middel van een gietvorm. De gietvormen zijn veelal
gemaakt aan de hand van een (houten) gietmodel. De gietmodellen vormen
aldus een essentieel onderdeel van het productieproces.
Vrijw el alle partijen die aanspraak maken op de gietmodellen, geven aan in
problemen te verkeren als de gietmodellen niet op korte termijn aan hen
w orden uitgeleverd.
Gefailleerde heeft een grote voorraad gietmodellen in opslag. Curator heeft
geconstateerd dat ongeveer 838 gietmodellen zijn opgeslagen bij
gefailleerde die w aarschijnlijk toebehoren aan 65 verschillende partijen. De
gietmodellen zijn niet allemaal centraal opgeslagen. Bovendien varieert de
grootte van een gietmodel. Het grootste gietmodel heeft een volume van 87
kubieke meter. Dat is vergelijkbaar met een gemiddelde hatchback
personenauto. Om tot uitlevering te kunnen overgaan w ordt een
kostendekkende boedelbijdrage verzocht van de rechthebbende van de
modellen die deze w illen ophalen.
Daarnaast doen diverse crediteuren een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Curator inventariseert en beoordeeld de aanspraken
en levert goederen (eventueel) uit tegen een kostendekkende
boedelbijdrage.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De verkoop van de activa en daarmee de ontruiming van de bedrijfsruimte
heeft de grootste zorg. Hierbij zijn veel belanghebbende partijen betrokken,
maar ook is er een algemeen (milieu)belang in het geding. In de komende
verslagperiode zal curator het verkoopproces verder aansturen en gelijktijdig
met alle partijen overleg voeren om tot een verantw oorde ontruiming te
komen w aarbij geen der partijen onevenredig zal w orden benadeeld. Zo het
zich nu laat aanzien gaat het hele ontruimingsproces minimaal vijf maanden
duren.
Voorts zullen de w erkzaamheden met betrekking tot het inventariseren en
uitleveren van eigendommen van derden w orden voortgezet. Ook dit proces
zal minimaal zo'n zes w eken in beslag nemen.
Voorts zal de inning van de debiteurenportefeuille verder ter hand w orden
genomen.
Los van het bovenstaande zullen de gebruikelijke w erkzaamheden om te
komen tot een afw ikkeling van rechten en verplichtingen w orden voortgezet.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Hierover valt vooralsnog geen voorspelling te doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
De verkoop van de activa en daarmee de ontruiming van de bedrijfsruimte
heeft de grootste zorg. Hierbij zijn veel belanghebbende partijen betrokken,
maar ook is er een algemeen (milieu)belang in het geding. In de komende
verslagperiode zal curator het verkoopproces verder aansturen en gelijktijdig
met alle partijen overleg voeren om tot een verantw oorde ontruiming te
komen w aarbij geen der partijen onevenredig zal w orden benadeeld. Zo het
zich nu laat aanzien gaat het hele ontruimingsproces minimaal vijf maanden
duren.
Voorts zullen de w erkzaamheden met betrekking tot het inventariseren en
uitleveren van eigendommen van derden w orden voortgezet. Ook dit proces
zal minimaal zo'n zes w eken in beslag nemen.
Voorts zal de inning van de debiteurenportefeuille verder ter hand w orden
genomen.
Los van het bovenstaande zullen de gebruikelijke w erkzaamheden om te
komen tot een afw ikkeling van rechten en verplichtingen w orden voortgezet.
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