Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

26-07-2017

Insolventienummer:

F.17/17/8

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000010435:F001

Datum uitspraak:

17-01-2017

Curator:

mr. J.H. van der Meulen

R-C:

mr. H.H. Kielman

Algemeen
Gegevens onderneming
Taxicentrale L. Wolters BV
KvK-nummer 01073267
Statutaire zetel: Leeuwarden
Vestigingsadres: Het Helmhout 35, 9206 AZ Drachten
Activiteiten onderneming
Exploitatie van een taxibedrijf.
Omzetgegevens
2014: € 670.405,-2015: € 729.910,-Personeel gemiddeld aantal
30 personen
Saldo einde verslagperiode
€ 0,-€ 1.136,94
€ 7.902,34
Verslagperiode
17 januari 2017 tot en met 10 februari 2017
11 februari 2017 - 17 april 2017
18 april 2017 - 17 juli 2017
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Bestede uren in verslagperiode
4 uur en 34 minuten
11 uur en 33 minuten
2 uur en 57 minuten
Bestede uren totaal
4 uur en 34 minuten
16 uur en 7 minuten
19 uur en 4 minuten
Toelichting
)LQDQFLsOHPXWDWLHV
Verwezen wordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 16 juli 2017 en
het overzicht mutaties over de verslagperiode.
Toelichting:
Baten
- € 6.050,-Verkoopopbrengst; zie hierna 3.6 en 3.7.
- € 4,67
Rente
- € 710,73
Restituties Esprit Telecom
--Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn
geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

26-07-2017

Enig aandeelhouder van Taxicentrale L. Wolters BV is: L. Wolters Beheer BV, KvK-nummer
01091984 (adres: Het Helmhout 35 te 9206 AZ Drachten). L. Wolters Beheer BV is eveneens
gefailleerd op 17 januari 2017.
Bestuurders van gefailleerde zijn:
- L. Wolters Beheer BV voornoemd;
- de heer Lammert Wolters, geboren op 18 januari 1954 te Dantumadeel, wonende aan het
adres Het Helmhout 35a te 9206 AZ Drachten.
Taxicentrale L. Wolters BV voerde als handelsnamen:
- Taxi LW Leeuwarden;
- Taxicentrale Burgum;
- Taxicentrale Drachten;
- Taxicentrale L. Wolters.
1.2

Winst en verlies
Resultaat na belastingen:
2014: € 141.006,-- verlies
2015: € 131.788,-- verlies
Cijfers 2016 nog niet beschikbaar, maar niet beter dan voorgaande jaren.

1.3

Balanstotaal
Per 31 december 2014: € 315.323,-Per 31 december 2015: € 76.781,--
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Lopende procedures
- Een zevental procedures bij de afdeling bestuursrecht rechtbank Noord-Nederland. Steeds
tegen de inspecteur van de Belastingdienst. Onderwerp: diverse naheffingsaanslagen
omzetbelasting. In al deze procedures is gefailleerde niet-ontvankelijk verklaard bij uitspraak
d.d. 31 januari 2017 wegens het niet-voldaan hebben van griffierechten.
- Bezwaarprocedure tegen beslissing WOB-verzoek (Belastingdienst Midden- en Kleinbedrijf):
Bij voorgenomen uitspraak d.d. 19 januari 2017: af te wijzen.
- Procedure van Taxicentrale L. Wolters BV (eiseres in eerste aanleg) tegen Klomp
Groepsvervoer BV te Soest:
Rechtbank Gelderland. Eindvonnis d.d. 16 maart 2016, Klomp veroordeeld tot betaling ad €
48.540,21 in hoofdsom, te vermeerderen met renten en kosten. Klomp, inmiddels failliet, heeft
hoger beroep aangetekend. Deze appelprocedure is heden aanhangig bij het gerechtshof
Leeuwarden-Arnhem.
De besloten vennootschap H. Wolters Beheer BV stelt zich op het standpunt dat de vordering
van Taxicentrale L. Wolters BV aan haar gecedeerd zou zijn en heeft bij bericht d.d. 16 januari
2017 aan het gerechtshof schorsing verzocht wegens 'het ophouden van een betrekking
waarin een partij het geding voerde' (artikel 225 lid 1 sub c Rv). De cessie zou dateren van 30
december 2015 en zou geregistreerd zijn op 8 januari 2016. Aldus H. Wolters Beheer BV. (De
advocaat van) laatstgenoemde stelt zich op het standpunt dat de cessie rechtsgeldig zou zijn,
dat H. Wolters Beheer BV belang heeft bij voortzetting van de procedure onder eigen naam,
en dat de toestemming van de curator hiervoor geen vereiste zou zijn. H. Wolters Beheer BV
kondigt aan een exploot tegen de roldatum 21 februari 2017 uit te brengen voor voortzetting
conform 227 lid 1 sub B Rv. De advocaat van Klomp roept de curator op ex artikel 27 te
verschijnen in de procedure om op 21 februari 2017 voort te procederen.
De curator heeft ter zake nog geen standpunt ingenomen.
- Mogelijk lopen nog meer en andere procedures.
De curator heeft besloten de procedure tegen Klomp Groepsvervoer BV (voor deze: de curator
in faillissement van Klomp Groepsvervoer BV) niet over te nemen ex artikel 27 lid 1 Fw. De
reden daarvan is dat de cessie van de vordering jegens Klomp Groepsvervoer BV aan H.
Wolters Beheer BV is gecedeerd door middel van een cessie welke geregistreerd is op 8
MDQXDULQHWYRRUDIJDDQGDDQGHSHULRGHYDQppQMDDUYRRUIDLOOLVVHPHQW'HFXUDWRUKHHIW
derhalve niet het bewijsvoordeel ex artikel 42 Fw van het vermoeden van bestaan van
wetenschap van benadeling aan beide zijden, welk bewijsvermoeden feitelijk een voorwaarde
is om een succesvol beroep te kunnen doen op vernietiging van de rechtshandeling van
overdracht van die vordering op grond van artikel 42 Fw (pauliana). Nu er geen sprake is van
het wettelijk vermoeden van wetenschap van benadeling, zou de curator die benadeling en de
wetenschap daarvan met betrekking tot de rechtshandeling van de cessie moeten bewijzen.
Ter zake de procedure tegen Klomp Groepsvervoer BV te Soest heeft de curator het
standpunt ingenomen dat de cessie rechtsgeldig is, althans: dat niet met redelijke kans
op succes de vernietiging van de cessie op grond van de pauliana zou kunnen worden
ingeroepen. De curator intervenieert niet in de procedure en laat H. Wolters Beheer BV
de procedure voortzetten.
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Verzekeringen
- Polisnummer APA9013612
$QVYDU,GpD9HU]HNHULQJHQ$DQVSUDNHOLMNKHLGEHGULMYHQ
- Polisnummer MTA9017592
Bestelauto WA mini casco 50-HDD-4.
- Polisnummer MTA9000903
Bestelauto WA casco 84-RZ-HL.
- Polisnummer MTA9013645
Personenauto 69-NHX-7.
- Polisnummer MTA9016830
Bestelauto 07-JXK-5.
- Polisnummer MTA9013645
- Polisnummer MTA9016830
Voor zoveel nodig is aan de assuradeur kenbaar gemaakt dat de boedel de
verzekeringsovereenkomsten niet gestand doet.

1.6

Huur
Taxicentrale L. Wolters BV huurt diverse voertuigen van H. Wolters Beheer BV (H. Wolters
Beheer BV is een vennootschap waarvan de aandelen en het bestuur bij uitsluiting in handen
zijn van mevrouw H. Wolters, echtgenote van de heer L. Wolters).
Er is een schriftelijke huurovereenkomst d.d. 30 december 2013. Kennelijke bedoeling van de
huurovereenkomst is deze betrekking te laten hebben op een onbenoemd aantal voertuigen,
waarbij een algemene wijze van huurprijsberekening wordt toegepast. Als volgt:
- 25% afschrijving van aanschafprijs;
- 7,5% rente per jaar op basis van de boekwaarde per 1 januari;
- 4,5% van de boekwaarde per 1 januari voor risico en algemene kosten.
Betaling gedurende maximaal vier jaar over de motorvoertuigen; indien deze langer in gebruik
blijven, is geen huur meer verschuldigd.
De curator heeft kenbaar gemaakt de huurovereenkomsten niet voort te zetten.

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf gefailleerde zijn de tarieven, met name in het vervoer ten behoeve van
zorginstellingen, zodanig dat niet kostendekkend gewerkt kan worden. Dit zou al enige jaren
aan de orde zijn. Nu de omzet voor een aanzienlijk deel afkomstig is uit het 'zorgvervoer', zou
de ondernemer niet langer in staat zijn geweest 'het hoofd boven water te houden'.
De curator onderzoekt de juistheid van deze stellingen.
Voor opmerkingen inzake de rechtmatigheid wordt verwezen naar alinea 7.5 en 7.6 hierna.
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De curator heeft de juistheid van de opgaaf van gefailleerde onderzocht. Het is correct
dat de tarieven zodanig zijn dat niet kostendekkend gewerkt kon worden. De curator
heeft geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van de opgaaf dat het faillissement
voornamelijk hierdoor veroorzaakt is.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
20 personen

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
30 personen

2.3

Datum ontslagaanzegging
19 januari 2017

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Er bevinden zich geen onroerende zaken in de boedel.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Afgezien van enig klein materiaal (waarvan een lijst wordt aangehecht; bijlage), beschikt
gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen in eigendom. Al het rollend materieel zou gehuurd
worden door H. Wolters Beheer BV. Opvallend is wel dat ten name van gefailleerde
verzekeringsovereenkomsten zijn gesloten, ook ten aanzien van motorvoertuigen. De curator
onderzoekt een en ander nader.
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Tot de boedel in het faillissement behoort een hoeveelheid roerende goederen, deel
uitmakend van de inventaris van het bedrijfspand aan het Helmhout 35 te Drachten. Er is een
door de bestuurder van gefailleerde, de heer L. Wolters, opgestelde lijst daarvan. De
aanwezigheid van bedoelde goederen en de volledigheid van de lijst is door de curator
getoetst. Aanvankelijk heeft de heer L. Wolters een bieding gedaan op deze goederen ad €
4.000,--. De curator heeft ReGoed BV, veilingen en taxaties te Drachten, verzocht de
goederen te inventariseren en te taxeren. Er is een taxatierapport uitgebracht; de
taxatiewaarde sluit op een bedrag groot € 4.889,-- (executie). De heer Wolters is bereid
gebleken het aanvankelijke bod ad € 4.000,-- te verhogen naar € 5.000,-- exclusief BTW
(koper wordt dan H. Wolters Beheer BV).
Gelet op het door ReGoed BV getaxeerd bedrag voor executiewaarde (€ 4.889,--), heeft de
curator een koopovereenkomst met de heer Wolters (optredend namens H. Wolters Beheer
BV) gesloten tegen het aangeboden bedrag ad € 5.000,-- onder voorbehoud toestemming
rechter-commissaris (overeenkomst d.d. 11 april 2017). De toestemming is gegeven; er is
gefactureerd op 24 april 2017. Het gefactureerd bedrag is heden nog niet ontvangen op de
boedelrekening. Er geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum (24 april
2017).
Het gefactureerd bedrag is op 22 mei 2017 ontvangen op de boedelrekening.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Het is nog niet gekomen tot opbrengst van het klein materiaal.
€ 5.000,-- te vermeerderen met BTW.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing; het gaat hier om vrij boedelactief.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing; het gaat niet om bodemzaken.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Naar de aard van de bedrijfsvoering is geen sprake van voorraden.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
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Andere activa: Beschrijving
Tot heden zijn geen (andere) activa in de boedel opgekomen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is een lijst debiteuren welke geen onderscheid maakt tussen debiteuren Taxicentrale L.
Wolters BV en debiteuren Personenvervoer L. Wolters BV (faillissement zustervennootschap).
Volgens deze lijst zou sprake zijn van een totaalaanspraak ad € 44.100,37. Rabobank
Drachten heeft pandrecht genomen op debiteurenaanspraken in het faillissement Taxicentrale
L. Wolters BV. Rabobank Drachten heeft geen pandrecht genomen op debiteurenaanspraken
in het faillissement Personenvervoer L. Wolters BV. Debiteuren betalen op de (Rabo)
rekeningen van beide vennootschappen. Het creditsaldo, aanwezig op Raborekening
Personenvervoer L. Wolters BV, wordt door de curator in dat faillissement ontvangen (tot
heden: € 10.396,51). Ter zake de debiteurenontvangsten in Taxicentrale L. Wolters BV
beroept de Rabobank zich op verrekening, hetgeen haar toegestaan is gelet op het door haar
genomen pandrecht.
'HQLHWEHWDOHQGHGHELWHXUHQ]XOOHQGRRUGHFXUDWRUZRUGHQJHwQFDVVHHUGWHJHQQDGHU
overeen te komen tarief.
Tijdens de verslagperiode is de Rabobank Drachten voortgegaan met ontvangst van
debiteurenbetalingen op haar bankrekening. De resterende, betalingsonwillige debiteuren zal
de curator incasseren tegen vergoeding voor de boedel conform separatistenregeling.

4.2

Opbrengst
Tot heden: nihil.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet afgesproken.
Conform separatistenregeling.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
€ 88.391,18 per faillissementsdatum (Rabobank Drachten Friesland-Oost).
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Leasecontracten
Geen.

5.3

Beschrijving zekerheden
- Pandrecht debiteuren;
- Borgstelling ad € 600.000,-- door de heer L. Wolters.

5.4

Separatistenpositie
Zie hiervoor.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt.

5.7

Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op retentierechten hebben gemaakt.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op reclamerechten hebben gemaakt.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
5HHGVYRRUDIJDDQGDDQIDLOOLVVHPHQWLVGHIHLWHOLMNHEHGULMIVYRHULQJEHsLQGLJG(UYLQGWJHHQ
voortzetting plaats.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.
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Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
Voldaan.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Samenstellingsverklaring.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
Zie opmerkingen bij 7.6.

7.6

Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
De curator voert onderzoek uit met betrekking tot het navolgende.
Gefailleerde, althans (in elk geval) gefailleerde Personenvervoer L. Wolters BV, waren/was
partij bij een met de besloten vennootschap 'De Vier Gewesten BV Personenvervoer' te Het
Harde gesloten franchiseovereenkomst, waarbij De Vier Gewesten BV (hierna te noemen:
'DVG') optrad als franchisegever en gefailleerden, althans Personenvervoer L. Wolters BV,
optraden/optrad als franchisenemer.
Op grond van deze franchiseovereenkomst hadden gefailleerden, althans had
Personenvervoer L. Wolters BV, het recht de exploitatie bestaande uit het afsluiten van
YHUYRHUFRQWUDFWHQFR|UGLQDWLHYDQYHUYRHURSGUDFKWHQUHDOLVDWLHYDQRQGHUOLQJHLQKXXUHQ
waar nodig, structureren van interne bedrijfsvoering. Gefailleerden, althans Personenvervoer
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L. Wolters BV, nam met deze franchiseovereenkomst deel aan de keten van ondernemingen
die door dezelfde franchiseformule werden gekenmerkt.
Hiermee genoten gefailleerden, althans genoot Personenvervoer L. Wolters BV voordeel bij
aanschaf van voertuigen, payrolling, brandstofinkoop, veiling voertuigen en bovendien
verzorgde DVG de inschrijving bij aanbesteding waarbij de ondernemer veelal als
onderaannemer het vervoer tegen vergoeding verzorgt.
Ingevolge deze overeenkomst hadden gefailleerden, althans heeft Personenvervoer L. Wolters
BV, onderaannemingsovereenkomsten gesloten met DVG inzake specifieke vervoervragen.
Een voorbeeld daarvan is de onderaannemingsovereenkomst ter zake zwem- en gymvervoer
ingevolge de aanbesteding, gedaan door de gemeente Smallingerland
(onderaannemingsovereenkomst d.d. 27 juli 2015).
De inspanning welke DVG ingevolge de overeenkomst verricht, is op allerlei gebied kosteloos.
Daar staat tegenover dat franchisenemer een vergoeding voldoet aan DVG; deze vergoeding
(gestaffeld) is gebaseerd op de omzet van twee jaren voorafgaand.
Voornoemde franchiseovereenkomst, alsmede de daarmee samenhangende
RQGHUDDQQHPLQJVRYHUHHQNRPVWHQPHW'9*]LMQRSYHU]RHNYDQJHIDLOOHHUGHQJHsLQGLJGLQRI
omstreeks de maand september 2016. Daarbij heeft de heer L. Wolters namens gefailleerden
aan DVG (voor deze: mr. W. Brouwer) het verzoek gedaan 'het vervoergebied', dat wil zeggen:
de rechten uit de franchiseovereenkomst geldend voor het relevant vervoergebied, te gunnen
aan Taxi Dorenbos te Assen.
De door de Wolters-vennootschappen gerealiseerde omzet op de vervoercontracten welke
ingevolge de franchiseovereenkomst door gefailleerden werden gesloten, beloopt voor het jaar
2015 een bedrag groot € 193.024,73 en voor het jaar 2016 een bedrag groot € 228.485,63.
Uiteraard staan tegenover het genereren van omzet kosten, maar duidelijk is wel dat de
franchiseovereenkomst de Wolters-vennootschappen een commercieel voordeel gaf boven
concurrenten welke voor het betrokken vervoersgebied niet gebruik konden maken van de
diensten van DVG.
Het is na 1 januari 2017 (16 dagen voor faillissement) ook daadwerkelijk zo gegaan dat
Dorenbos in de plaats is getreden in de franchiseovereenkomst met DVG, althans is het zo dat
Dorenbos het vervoer uitvoert ingevolge die overeenkomsten, waarmee Dorenbos in feite in de
plaats is getreden van de gefailleerde vennootschappen.
Voor deze indeplaatstreding heeft Dorenbos geheel geen vergoeding voldaan aan
gefailleerden.
De bewuste terugtred door gefailleerden ten behoeve van onderneming Dorenbos heeft
onverplicht plaatsgevonden (er was niet voorafgaand een juridisch afdwingbare verplichting
overeengekomen). De terugtred jegens DVG ten einde voor ondernemer Dorenbos ruimte te
maken, heeft plaatsgevonden, kennelijk op basis van afspraken met Dorenbos.
De curator stelt dat deze afspraken benadelend zijn voor de gefailleerde vennootschappen. De
curator stelt ook dat Dorenbos van deze benadeling wist, althans daarvan behoorde te weten.
Op grond daarvan heeft de curator de bevoegdheid de nietigheid van de afspraken in te
roepen. Het gevolg van een dergelijke vernietiging zou zijn dat de gefailleerde
vennootschappen alsnog zouden kunnen beschikken over de rechten, uit de
franchiseovereenkomst voortgevloeid ten aanzien van het betrokken vervoergebied en ook zou
het gevolg zijn dat de boedel alsnog zou kunnen beschikken over de concrete
vervoerovereenkomsten ten behoeve van de diverse instellingen (vervoer voor het COA,
vestiging asielzoekercentra Drachten/Bergum en vervoer van DVG voor zorgverzekeraars).
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De curator heeft een en ander voorgehouden aan Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos BV en
verzocht om een afspraak. Deze afspraak heeft tot heden nog niet plaatsgevonden.
De waarde van zijn aandelen kan geschat worden op +/- € 372.000,--.
Gedurende de verslagperiode zijn er geen ontwikkelingen welke tot voor publicatie
vatbare opmerkingen geleid heeft.
7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 14.450,--; zie bijlage.
€ 14.540,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet opgegeven.

8.4

Andere pref. crediteuren
Geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot heden ter verificatie ingediend: 14
Tot heden ter verificatie ingediend: 17

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot heden ter verificatie ingediend: € 10.962,31
Tot heden ter verificatie ingediend: € 42.541,49

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Nog niet bekend.
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Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

26-07-2017

Nog niet bekend.
10.2

Plan van aanpak
Onderzoek rechtmatigheid.
Toelichting:
Voorafgaand aan faillissement is een overeenkomst met een zorgvervoerder (Vier Gewesten)
GRRUJHIDLOOHHUGHEHsLQGLJGZDDUELMLQGHFRQWUDFWVSRVLWLHRQPLGGHOOLMNGDDURSLVLQJHWUHGHQ
Taxibedrijf Dorenbos te Assen. Taxibedrijf Dorenbos heeft hiervoor geen vergoeding aan
gefailleerde betaald. De curator onderzoekt of hier wel of niet sprake is van paulianeus
handelen. De curator reserveert zijn aanspraken jegens Taxibedrijf Dorenbos.

10.3

Indiening volgend verslag
17 april 2017
17 juli 2017
17 oktober 2017

10.4

Werkzaamheden
Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn
geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de
inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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