Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

6
22-11-2021
F.03/19/283
NL:TZ:0000118121:F001
22-10-2019

mr. B.R.M. de Bruijn
mr H.E.C. Savelkoul

Algemene gegevens
Naam onderneming
G.O. Management B.V.

02-12-2019
1

Gegevens onderneming
Holdingvennootschap in projectontw ikkeling (vastgoed)organisatie

02-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Holdingvennootschap in projectontw ikkeling (vastgoed)organisatie

02-12-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Niet bekend

02-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

02-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-12-2019
1

Verslagperiode
van
22-10-2019

02-12-2019
1

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

09-03-2020
2

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

20-05-2020
3

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

19-11-2020
4

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

18-05-2021
5

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

22-11-2021
6

t/m
22-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 24 min

2

9 uur 0 min

3

5 uur 12 min

4

10 uur 0 min

5

12 uur 36 min

6

13 uur 24 min

totaal

65 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Inventarisatiew erkzaamheden

02-12-2019
1

De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op het inventariseren van
activa, het bijw onen van de zitting in het hoger beroep tegen de
faillietverklaring van de vennootschap en correspondentie met debiteuren,
crediteuren, de bank en de fiscus.

09-03-2020
2

De bestede uren hebben voornamelijk betrekking op het inventariseren van
activa en diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

20-05-2020
3

De besteden uren hebben hoofdzakelijk betrekking op onderzoek naar de
activa en diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

19-11-2020
4

De bestede uren hebben met name betrekking op onderzoek naar de activa,
diverse rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie met crediteuren.

18-05-2021
5

De bestede uren hebben met name betrekking op onderzoek naar de activa,
diverse rechtmatigheidsonderzoeken en correspondentie met crediteuren.

22-11-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer H.G. Overdijk

02-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
onbekend

02-12-2019
1

De curator is medegedeeld dat er een procedure zou lopen en dat de
processtukken w orden verstrekt. Deze zijn (nog) niet ontvangen.

09-03-2020
2

De curator heeft de processtukken nog niet ontvangen.

20-05-2020
3

De curator heeft de processtukken ontvangen. Deze stukken w orden thans
onderzocht.

19-11-2020
4

De curator bepaalt zijn positie in deze procedure.

18-05-2021
5

Ongew ijzigd.

22-11-2021
6

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
onbekend

02-12-2019
1

1.4 Huur
onbekend

02-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator beschikt slechts over zeer beperkte informatie die eerst zeer recent
(28 november 2019) is aangereikt. De bestuurder van de failliet heeft tot op
heden geen sluitende administratie aan de curator ter beschikking gesteld,
reden w aarom de curator bij het uitbrengen van dit verslag uitsluitend af kan
gaan op informatie die hij heeft verkregen ten gevolge van een eerste kort
gesprek met de bestuurder van de failliet en informatie w elke in het kader van
de procedure tot faillietverklaring en het daartegen ingestelde hoger beroep,
aan hem ter beschikking zijn gesteld. Hierbij zij opgemerkt dat de bestuurder
aanvankelijk heeft gew eigerd de curator te informeren.

02-12-2019
1

De bestuurder heeft medegedeeld dat hij voorheen
projectontw ikkelingsactiviteiten verrichtte door middel van diverse
vennootschappen, w aaronder diens holdingvennootschap G.O. Management
B.V. G.O. Management B.V is in het verleden vele leningen aangegaan ter
financiering van die vastgoedprojecten, w aartegenover zij hypothecaire
zekerheden heeft verstrekt. Een van die zekerheden bestond uit een
hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder in privé voor de schulden van
G.O. Management B.V. richting de financiers. De bestuurder heeft in het
gesprek aangegeven dat de vennootschap in zw aar w eer is komen te
verkeren ten gevolge van enerzijds gezondheidsproblemen van hemzelf als
bestuurder/grootaandeelhouder en anderzijds ten gevolge van de
vastgoedcrisis die eind 2008 begin 2009 in volle omvang voelbaar w erd.
Uiteindelijk zouden financiers besloten hebben om de zekerhedenposities te
gaan uitw innen en uiteindelijk van mening zijn gew eest dat een faillissement
van G.O. Management B.V. en de bestuurder in privé diende te volgen. De
failliet heeft zich - zonder succes - tegen de faillissementsaanvraag proberen
te verzetten en is inmiddels in hoger beroep gegaan tegen het uitgesproken
faillissement.
Verder stelt de curator vast dat de jaarrekeningen 2017 en 2018 vastgesteld,
noch gedeponeerd w erden. Tevens heeft de curator verzocht om aanlevering
van een administratie van de failliet, w elke administratie tot op heden niet aan
de curator w erd afgegeven, dan w el w aarbij het verstrekte hooguit als uiterst
gebrekkig beschouw d kan w orden. De toepasselijkheid van art. 2:248 BW is
derhalve niet ondenkbaar.
De curator heeft (de advocaat van) de failliet herhaaldelijk verzocht om
informatie in aanvulling op de summiere informatie die is verstrekt in het eerste
en enige gesprek. Vooralsnog is de informatievoorziening uiterst beperkt.
Toezeggingen tot het verstrekken van de administratie zijn tot op heden niet
nagekomen.

09-03-2020
2

Er is een toezegging gedaan tot nadere informatieverstrekking. Deze
toezegging is tot op heden slechts in (zeer) beperkte mate nagekomen. De
informatievoorziening blijft vooralsnog uiterst beperkt.

20-05-2020
3

De bestuurder is meerdere malen gesommeerd om nadere informatie aan te
leveren. Bestuurder heeft niet voldaan aan de sommaties van de curator.

19-11-2020
4

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

18-05-2021
5

De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek. De curator heeft in dit
kader nogmaals een vragenlijst gestuurd aan failliet. Namens failliet is
aangegeven dat zal w orden gereageerd.

22-11-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
niet van toepassing

02-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
niet van toepassing

02-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
niet van toepassing

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

02-12-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Nader overleg met de bestuurder moet hierover nog plaatsvinden. Vooralsnog
w erd er aan de curator medegedeeld dat de vennootschap geen activa zou
bezitten.

02-12-2019
1

In onderzoek.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

In onderzoek.

19-11-2020
4

De curator is doende te inventariseren of er activa aanw ezig zijn. De
bestuurder heeft nog geen (toereikende) inlichtingen verschaft.

18-05-2021
5

Uit het kadastraal onderzoek van de curator blijkt dat failliet eigenaar is van
4 onroerende goederen. Thans w ordt onderzocht of de kadastrale gegevens
juridisch juist zijn, en zo ja, w at de w aarde is van de goederen en hoe een
en ander zal w orden verkocht.

22-11-2021
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

In onderzoek.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

Kadastraal onderzoek, correspondentie met makelaars ter plaatse.

22-11-2021
6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nader overleg met de bestuurder moet hierover nog plaatsvinden. Vooralsnog
w erd er aan de curator medegedeeld dat de vennootschap geen
bedrijfsmiddelen zou bezitten.

02-12-2019
1

In onderzoek.

09-03-2020
2

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Bestuurder is
gesommeerd om hierover nadere inlichtingen te verstrekken.

19-11-2020
4

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bestuurder heeft nog
geen (toereikende) inlichtingen verschaft.

18-05-2021
5

Ongew ijzigd.

22-11-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

Inventarisatie en onderzoek.

19-11-2020
4

Niet van toepassing.

22-11-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nader overleg met de bestuurder moet hierover nog plaatsvinden. Vooralsnog
w erd er aan de curator medegedeeld dat de vennootschap geen voorraden
zou bezitten, dit in afw ijking van de aangereikte balans.

02-12-2019
1

In onderzoek.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

Bestuurder is gesommeerd om nadere inlichtingen te verstrekken.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een vragenlijst gestuurd aan
failliet. Namens failliet is aangegeven dat zal w orden gereageerd.

22-11-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

09-03-2020
2

Inventarisatie.

20-05-2020
3

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder.

19-11-2020
4

Inventarisatie en onderzoek.

18-05-2021
5

Inventarisatie en onderzoek.

22-11-2021
6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Nader overleg met de bestuurder moet hierover nog plaatsvinden. Vooralsnog
w erd er aan de curator medegedeeld dat de vennootschap geen andere activa
zou bezitten.

02-12-2019
1

In onderzoek.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

Inventarisatie, onderzoek en correspondentie met bestuurder.

19-11-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de eventuele aanw ezigheid
van andere activa.

18-05-2021
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode opnieuw een vragenlijst
opgesteld met vragen die gericht zijn op de aanw ezigheid van thans
onbekende activa.

22-11-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Afhankelijk van het hoger beroep dat door de bestuurder w erd ingesteld tegen
het faillissement van de vennootschap zal de curator met de bestuurder nader
in overleg moeten over eventuele vorderingen op debiteuren. Vooralsnog
beschikt de curator niet over de vereiste informatie om hierover een uitspraak
te kunnen doen.

02-12-2019
1

Volgens het bestuur van de failliet zijn er voor zover bekend geen debiteuren.
Vooralsnog beschikt de curator niet over de administratie, zodat
dienaangaande nog geen conclusies kunnen w orden getrokken.

09-03-2020
2

Ongew ijzigd.

20-05-2020
3

Ongew ijzigd.

19-11-2020
4

Ongew ijzigd.

22-11-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

09-03-2020
2

Inventarisatie

20-05-2020
3

Niet van toepassing.

22-11-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator w erd slechts beperkt informatie ter beschikking gesteld door (het
bestuur van) de failliet. Daarom kan er nog geen volw aardig inzicht gegeven
w orden in de positie van een betrokken bank en eventueel verstrekte
zekerheden. W el blijkt uit de faillissementsaanvraag dat het faillissement is
aangevraagd op verzoek van de grootste financier van de vennootschap, te
w eten Bean Holding B.V., w elke blijkens het verzoekschrift tot faillietverklaring
op grond w aarvan de vennootschap in staat van faillissement is verklaard, een
bedrag van € 3.527.160,58, te vermeerderen met nader te berekenen rente,
opeisbaar te vorderen heeft van de vennootschap. Nader overleg met de
financier(s) zal afhankelijk van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep
noodzakelijk zijn.

02-12-2019
1

Ongew ijzigd en nog in onderzoek.

09-03-2020
2

Ongew ijzigd en nog in onderzoek.

20-05-2020
3

Ongew ijzigd.

19-11-2020
4

Nader onderzoek.

18-05-2021
5

Vooralsnog is niet gebleken dat failliet zekerheden heeft verstrekt voor de
financiering van zijn onderneming.

22-11-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator begreep van de bestuurder van de vennootschap dat de
vennootschap al enige tijd geen w erkzaamheden meer verricht en verdere
exploitatie dus niet aan de orde is, evenmin als een doorstartscenario.

02-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

02-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

02-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator begreep van de bestuurder van de vennootschap dat de
vennootschap al enige tijd geen w erkzaamheden meer verricht en verdere
exploitatie dus niet aan de orde is, evenmin als een doorstartscenario.

02-12-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

02-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

02-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

02-12-2019
1

Afgerond.

09-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
zie 7.8

02-12-2019
1

Zie 7.8

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

In onderzoek.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode opnieuw een vragenlijst
opgesteld met vragen die gericht zijn op de aanw ezigheid van thans
onbekende activa enerzijds en vragen over het oorzaken en
rechtmatigheidsonderzoek anderzijds. Deze vragenlijst w ordt toegezonden
aan een aan failliet gelieerde partij die heeft aangegeven een bemiddelende
rol te kunnen spelen tussen de curator en failliet.

22-11-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
zie 7.8

02-12-2019
1

Zie 7.8

09-03-2020
2

In onderzoek.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

In onderzoek.

22-11-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

02-12-2019
1

n.v.t.

09-03-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
nog in onderzoek

02-12-2019
1

In onderzoek.

09-03-2020
2

In onderzoek.

20-05-2020
3

In onderzoek.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

In onderzoek.

22-11-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
zie 7.8

Toelichting
Zie 7.8.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

02-12-2019
1

09-03-2020
2

20-05-2020
3

19-11-2020
4

18-05-2021
5

22-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-12-2019
1

09-03-2020
2

20-05-2020
3

19-11-2020
4

18-05-2021
5

22-11-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-12-2019
1

De curator voert de verschillende rechtmatigheidsonderzoeken uit. Een
belangrijk punt van aandacht is de administratie van de failliet: de curator
heeft deze ondanks toezeggingen tot op heden niet ontvangen.

09-03-2020
2

Ongew ijzigd.

20-05-2020
3

Ongew ijzigd.

19-11-2020
4

De curator heeft een grote hoeveelheid documentatie ontvangen van de
bestuurder. De curator is doende deze te inventariseren en beoordelen.

18-05-2021
5

De overlegde documenten bleken niet of nauw elijks relevant te zijn. De
curator heeft daarom opnieuw aan de bestuurder van failliet gevraagd om
bepaalde bescheiden te overleggen.

22-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar de reden voor het niet voldoen aan de boekhoudplicht,
evenmin als het voldoen aan deponeringsplicht zal moeten w orden verricht.
Tevens zal de curator nog nader onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
verrichten.

02-12-2019
1

Diverse onderzoeken.

09-03-2020
2

Diverse onderzoeken.

20-05-2020
3

Diverse onderzoeken.

19-11-2020
4

Diverse onderzoeken.

18-05-2021
5

Diverse onderzoeken.

22-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen, behoudens een vordering ter
zake het salaris van de curator bekend.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

02-12-2019
1

09-03-2020
2

20-05-2020
3

22-11-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.142,16

02-12-2019
1

Toelichting
Voor een overzicht w ordt verw ezen naar bijlage 1

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 2.693,00

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

09-03-2020
2

20-05-2020
3

19-11-2020
4
22-11-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
nog niet bekend

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Onbekend maar w aarschijnlijk niet van toepassing.

Toelichting
Ongew ijzigd.

02-12-2019
1

09-03-2020
2

20-05-2020
3

19-11-2020
4

22-11-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Ter zake de preferente vorderingen w ordt verw ezen naar het overzicht dat is
bijgevoegd als bijlage 1.
€ 2.142,16

02-12-2019
1

09-03-2020
2

Toelichting
Voor de preferente vorderingen w ordt verw ezen naar het overzicht dat is
bijgevoegd als bijlage 1.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-05-2020
3

19-11-2020
4

22-11-2021
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-12-2019
1

6

09-03-2020
2

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

20-05-2020
3

19-11-2020
4

22-11-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.528.065,56

02-12-2019
1

Toelichting
Ter zake de positie van de concurrente crediteuren w ordt verw ezen naar het
overzicht van de tot op heden door concurrente crediteuren ingediende
vorderingen dat w ordt bijgevoegd als bijlage 2.
€ 3.726.746,56

09-03-2020
2

Toelichting
Voor de positie van de concurrente crediteuren w ordt verw ezen naar het
overzicht van de tot op heden ingediende concurrente vorderingen, dat w ordt
bijgevoegd als bijlage 2.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20-05-2020
3

19-11-2020
4

22-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

02-12-2019
1

Nog niet bekend.

09-03-2020
2

Nog niet bekend.

20-05-2020
3

Onbekend.

19-11-2020
4

Onbekend.

18-05-2021
5

Onbekend.

22-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In onderzoek.

02-12-2019
1

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

09-03-2020
2

Inventarisatie.

20-05-2020
3

Inventarisatie & correspondentie.

19-11-2020
4

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

18-05-2021
5

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

22-11-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures

02-12-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

02-12-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

02-12-2019
1

Volgens de bestuurder van de failliet loopt er een procedure die voor
comparitie na antw oord staat. Nader onderzoek is in dat kader aan de orde.

09-03-2020
2

Ongew ijzigd.

20-05-2020
3

Bestuurder heeft de processtukken verstrekt. Deze w orden onderzocht.

19-11-2020
4

In onderzoek.

18-05-2021
5

In onderzoek.

22-11-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog onbekend. Nader onderzoek is aan de orde.

02-12-2019
1

Nader onderzoek is aan de orde.

09-03-2020
2

Nader onderzoek.

20-05-2020
3

Nader onderzoek.

19-11-2020
4

Nader onderzoek is aan de orde.

18-05-2021
5

Nader onderzoek is aan de orde.

22-11-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw achten op uitkomst hoger beroep en afhankelijk daarvan nader onderzoek

02-12-2019

van administratie en overleg met bestuurder, financiers, crediteuren en andere
belanghebbenden.

1

Nader onderzoek in de administratie en overleg met de bestuurder, financiers,
crediteuren en andere belanghebbenden.

09-03-2020
2

Nader onderzoek in de administratie en overleg met de bestuurder, financiers,
crediteuren en andere belanghebbenden.

20-05-2020
3

Nader onderzoek zal plaatsvinden naar de rechtmatigheid van bestuur. Ook zal
nader overleg plaatsvinden met de bestuurder.

19-11-2020
4

In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of failliet daadw erkelijk
eigenaar is van de onroerende goederen zoals deze blijken uit kadastraal
onderzoek en zo ja w at de mogelijkheden zijn om deze te verkopen. Verder
hoopt de curator dat (namens) failliet openheid van zaken zal w orden
gegeven w at betreft de reeds meerdere malen aan failliet gerichte vragen.
Deze vragen zien op de activa en op de rechtmatigheid van bestuur.

22-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

02-12-2019
1

Vooralsnog onbekend.

09-03-2020
2

Vooralsnog onbekend.

20-05-2020
3

Onbekend.

19-11-2020
4

Onbekend.

18-05-2021
5

Onbekend.

22-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

22-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

02-12-2019
1

Verslaglegging.

09-03-2020
2

Verslaglegging.

20-05-2020
3

Verslaglegging.

19-11-2020
4

Verslaglegging.

18-05-2021
5

Verslaglegging.

22-11-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

