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

5
01-09-2021
F.03/20/17
NL:TZ:0000126366:F001
14-01-2020

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr W.M.J. Saes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Technical Support BV

14-02-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap

14-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Uitzetten van technisch personeel bij opdrachtgevers in de technische sector
alsmede in de bouw en industrie. Tevens is sprake van holdingactiviteiten

14-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.453.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 204.978,00

€ 598.691,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde leende de uit te zetten personeelsleden op haar beurt in van
derden. Gefailleerde zelf had 2 personeelsleden in dienst.

14-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-02-2020
1

€ 164,83

14-05-2020
2

Toelichting
Door de boedel is van de belastingdienst een bedrag ontvangen van € 164,83.
€ 744,83

11-08-2020
3

Toelichting
Door failliet is een financial leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot
een personenw agen Audi. Een nadere vennootschap van de directeur van
failliet heeft het voornemen geuit om in de plaats van failliet te treden in deze
overeenkomst. De lessor heeft aangegeven onder voorw aarden mee te w illen
w erken aan een indeplaatsstelling. Deze indeplaatsstelling is nog niet tot
stand gekomen. Met voormelde vennootschap is afgesproken dat deze
vennootschap in de tussentijd de door failliet verschuldigde
motorrijtuigenbelasting voldoet. Daartoe is een bedrag van € 580,-- aan de
boedel betaald.
€ 1.269,83

02-02-2021
4

Toelichting
Volgens afspraak is ook een vervolg termijn motorrijtuigenbelasting betaald.
€ 1.269,83
Toelichting
Ongew ijzigd.

Verslagperiode

01-09-2021
5

Verslagperiode
van
14-1-2020

14-02-2020
1

t/m
14-2-2020
van
15-2-2020

14-05-2020
2

t/m
14-5-2020
van
14-5-2020

11-08-2020
3

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

02-02-2021
4

t/m
2-2-2021
van
2-2-2021

01-09-2021
5

t/m
1-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 12 min

2

11 uur 54 min

3

9 uur 0 min

4

8 uur 0 min

5

0 uur 48 min

totaal

33 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden hebben betrekking op overleg met de bestuurder van
gefailleerde, inventariseren en bestuderen ontvangen bescheiden,
correspondentie en monitoren crediteuren.

14-02-2020
1

De w erkzaamheden hebben betrekking op overleg met derden/crediteuren,
overleg inzake overname van het leasecontract met betrekking tot een
vervoermiddel, bezw aarschrift belastingaanslagen, incasso buitenlandse
debiteur nav vonnis w aartegen thans beroep is ingesteld en het monitoren
van crediteuren.

14-05-2020
2

De w erkzaamheden hebben betrekking op overleg met derden/crediteuren,
start onderzoek naar onrechtmatigheden en/of paulianeus handelen,
bezw aarschrift omzetbelasting en het monitoren van crediteuren.

11-08-2020
3

De w erkzaamheden hebben betrekking op overleg met derden/crediteuren,
vervolg onderzoek onrechtmatigheden en/of paulianeus handelen, inname
geleasde auto en overleg met de leasemaatschappij, bestudering
processtukken appelprocedure, monitoren crediteuren en correspondentie met
ondermeer de bank als pandhouder.

02-02-2021
4

De bestede tijd heeft betrekking op het opnieuw opvragen en ontvangen
van de - eerder beschadigde - auditfile financiële bestanden van de totale
groep, naast correspondentie met de Rabobank over de status van de hoger
beroeps procedure met betrekking tot een verpande vordering,
correspondentie met een crediteur en het schrijven van dit verslag.

01-09-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevoerd door de besloten vennootschap Levels Holding BV.
De bestuurder van Levels Holding BV is de heer J.C.H. Levels. Enig
aandeelhouder is Levels Holding BV met als enig aandeelhouder voormelde
heer Levels.

1.2 Lopende procedures

14-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op faillissement w as voor de kantonrechter te Rotterdam een
incassoprocedure aanhangig tegen een debiteur. Op 17 januari 2020 is een
gedeeltelijk toew ijzend vonnis gew ezen, w aarbij de debiteur is veroordeeld
om aan gefailleerde te voldoen de somma van € 8.542,25, te vermeerderen
met rente en kosten.

14-02-2020
1

Ondanks sommatie heeft deze (Duitse) debiteur niet aan het vonnis voldaan.
Er is w el door de debiteur hoger beroep ingesteld. De curator heeft van de
advocaat in eerste aanleg het procesdossier eerste aanleg ontvangen en dient
dit nog te bestuderen.

14-05-2020
2

Door de debiteur is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag
tegen de rol van 28 juli 2020. De curator observeert vooralsnog de hoger
beroepsprocedure. De betreffende debiteur heeft niet aan het vonnis in eerste
aanleg voldaan.

11-08-2020
3

In overleg met de bank als pandhouder is ervoor gekozen dat de boedel zich in
hoger beroep niet stelt. Op 13 april 2021 zal door het Gerechtshof -sGravenhage arrest w orden gew ezen.

02-02-2021
4

Het w ijzen van het arrest is nader aangehouden tot 28 september 2021.

01-09-2021
5

1.3 Verzekeringen
Niet meer van toepassing.

14-02-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte te Rijen is in 2019
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

14-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Dutch Technical Support BV is een dochteronderneming van Levels Holding BV.
Andere dochters w aren Levels W erktuigbouw kunde BV en Levels Installatie en
Elektrotechniek BV.
Dutch Technical Support BV hield zich enkel bezig met het inlenen van
personeel en het w egzetten van dit personeel bij diverse opdrachtgevers,
w aaronder Levels W erktuigbouw kunde BV en Levels Installatie en Elektrotechniek BV.
Deze beide laatste vennootschappen zijn in oktober 2019 gefailleerd. Mr.
Lamers te W eert is curator. Verder w as dochter Levels Elektrotechniek BV, die
in juni 2017 is gefailleerd. Daar is mr. Kunzeler te Venlo curator. Deze laatste
vennootschap voerde in opdracht van de BAM een groot project uit in
Chemelot. Dit project bleek achteraf verliesgevend te zijn, hetgeen heeft
geresulteerd in het faillissement van Levels Elektrotechniek BV. Dit faillissement
is mede de oorzaak is gew eest van het faillissement van Dutch Technical
Support BV. Reden daarvan w as, dat Dutch Technical Support BV zich
bezighield met het inlenen van personeel en vervolgens uitlenen aan diverse
opdrachtgevers, w aaronder ook Levels Elektrotechniek BV. Door het
faillissement van Levels Elektrotechniek BV kon een grote vordering van Dutch
Technical Support op Levels Elektrotechniek BV niet meer betaald w orden,
hetgeen steeds als een grote last op de schouders van Dutch Technical
Support BV is blijven hangen.
Levels W erktuigbouw kunde BV en Levels Installatie en Elektrotechniek BV zijn
gefailleerd vanw ege het feit dat opdrachtgevers slechts ten dele betaalden en
gelden achterhielden. Mr Lamers heeft daarom een procedure aanhangig
heeft gemaakt bij de Raad van Arbitrage tegen Strukton. De inzet is daar €
300.000,--. In maart 2020 staat een zitting bij de Raad van Arbitrage gepland.
Het mogelijkerw ijs w innen van deze procedure zal echter niet leiden tot enige
uitkering aan Dutch Technical Support omdat in het faillissement van Levels
W erktuigbouw kunde/Installatie en Elektrotechniek BV de belastingdienst al
een vordering heeft ingediend van € 260.000,-- en deze vordering preferent
is. Ook diende ten gevolge van het faillissement van Moonen Bouw een grote
vordering te w orden afgeschreven.

14-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-02-2020
1

Toelichting
Er w aren geen personeelsleden meer in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

14-02-2020
1

Toelichting
Een medew erkster die zich bezig hield met het inlenen en w egzetten van
personeelsleden bij opdrachtgevers.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden hielden zich bezig met het inlenen en w egzetten van
personeel bij diverse opdrachtgevers w aaronder gelieerde vennootschappen.

14-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing,

14-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-02-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde had nog slechts een leaseauto in gebruik. Deze leaseauto zal
w orden teruggeven aan de leasemaatschappij dan w el in overleg w orden
overgenomen door een andere vennootschap.

14-02-2020
1

In overleg met de bestuurder van failliet en de leasemaatschappij w ordt
bekeken of deze leaseovereenkomst kan w orden overgenomen door een
andere vennootschap. Met de bestuurder van failliet is overeenstemming
bereikt over de overw aarde van dit voertuig, die ten gunste van de boedel
strekt. De overnemende vennootschap zal tevens de kosten van dit voertuig
vanaf datum faillissement, w aaronder achterstand leasetermijnen en
motorrijtuigenbelasting voldoen.

14-05-2020
2

De overname / indeplaatstelling van deze leaseovereenkomst is nog niet
afgerond in verband met het feit dat de jaarrekening 2019 van de
overnemende vennootschap nog niet gereed w as.

11-08-2020
3

De overname / indeplaatsstelling is niet tot stand gekomen, w aarna de
leasemaatschappij de geleasede auto heeft ingenomen en verkocht. De lease
maatschappij heeft, na verkoop, een pro resto vordering ingediend ter grootte
van € 5.514,27.

02-02-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Neen.

14-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg voeren met de leasemaatschappij en de mogelijke overnemer van
deze leaseauto.

14-02-2020
1

De overnemende vennootschap dient goedkeuring te verkrijgen van de
leasemaatschappij voor de indeplaatsstelling en is daarmee thans doende.

14-05-2020
2

De indeplaatstelling is nog niet afgerond.

11-08-2020
3

De w erkzaamheden zijn met de inname en verkoop van het voertuig afgerond.

02-02-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en/of onderhanden w erken.

14-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen

14-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Geen

14-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op een externe debiteur naast
gefailleerde gelieerde vennootschappen

€ 12.120,35

totaal

€ 12.120,35

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering ter grootte van € 12.120,35 is gebaseerd op een veroordelend
vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2020. De debiteur is door de
curator aangeschreven maar heeft ten tijde van het schrijven van dit verslag
nog niet betaald.
De vorderingen op de gefailleerde gelieerde vennootschappen zijn naar
verw achting oninbaar volgens mededeling van de bestuurder.

14-02-2020
1

Door de (Duitse) debiteur is nog niet voldaan aan het vonnis. W el heeft deze
debiteur hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis.

14-05-2020
2

De debiteur heeft nog niet aan het vonnis in eerste aanleg voldaan. De curator
observeert de hoger beroepsprocedure.

11-08-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Monitoren van de betaling door de debiteur. Verder onderzoek naar de positie
van de gelieerde vennootschappen.

14-02-2020
1

Observeren van de procedure in hoger beroep. Overigens ongew ijzigd.

14-05-2020
2

In overleg met de bank als pandhouder is besloten dat de boedel zich niet zal
stellen in hoger beroep. Arrest zal w orden gew ezen op 13 april 2021.

02-02-2021
4

Het arrest is nader aangehouden tot 28 september 2021.

01-09-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 65.290,92

14-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Onderdeel van de vordering van de bank vormt een door de bank verstrekte
bankgarantie ter grootte van € 29.385,69 die verstrekt is aan een
opdrachtgever van Dutch Technical Support. Nog onduidelijk is of deze
bankgarantie door de opdrachtgever is getrokken.
€ 65.290,92

11-08-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Ongew ijzigd.
€ 65.290,92

01-09-2021
5

Toelichting vordering van bank(en)
Ongew ijzigd. Deze vordering kan nog w ijzigen indien de door failliet ten
gunste van een derde gestelde bankgarantie ter grootte van € 29.385,69
niet w ordt uitgew onnen. Daarnaast heeft de Rabobank een pandrecht op
een vordering op een debiteur, w aarbij thans w ordt gew acht op de uitspraak
in hoger beroep.

5.2 Leasecontracten
Ja, er is sprake van een financial leaseovereenkomst met betrekking tot den
bedrijfsauto. Met de leasemaatschappij zal overleg w orden gevoerd over de
overname van deze auto door een andere vennootschap.

14-02-2020
1

Ongew ijzigd, zie hiervoor ook in dit verslag

11-08-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke zekerheden van pandrecht, naast een
borgtocht van de bestuurder van gefailleerde.

14-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja.

14-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Neen.

14-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Neen.

14-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Neen.

14-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank zijn nog geen afspraken gemaakt over enige boedelbijdrage.

Toelichting
Ongew ijzigd.

14-02-2020
1

14-05-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg voeren met de bank over mogelijke aanspraken op betaling door
voormelde debiteur alsmede de uiteindelijke hoogte van de vordering van de
bank.

14-02-2020
1

In afw achting van voormelde hoger beroepsprocedure en de inhoud van de
memorie van grieven vooralsnog ongew ijzigd.

14-05-2020
2

In overleg met de bank als pandhouder is besloten dat de boedel zich niet zal
stellen in hoger beroep. Arrest zal w orden gew ezen op 13 april 2021.

02-02-2021
4

Het arrest is aangehouden tot 28 september 2021.

01-09-2021
5

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

14-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
NIet van toepassing.

14-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ja.

14-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 12 juli 2018. Latere jaarrekeningen
zijn niet opgemaakt althans niet gedeponeerd.

14-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ja.

14-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient dit nog te onderzoeken.

Toelichting
De curator heeft inmiddels overleg gevoerd met derden. Thans zal onderzoek
van de administratie volgen.

Toelichting
De curator heeft ten behoeve van zijn onderzoek verder overleg gevoerd met
derden en nadere gegevens ontvangen.

Toelichting
De curator heeft een groot aantal financiële bescheiden ontvangen die nog
moeten w orden bestudeerd. Deze bescheiden hangen ook samen met de
faillissementen van gelieerde vennootschappen.

Toelichting
Ongew ijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2020
1

14-05-2020
2

11-08-2020
3

02-02-2021
4

01-09-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-02-2020
1

Toelichting
De curator dient dit nog te onderzoeken.
In onderzoek

14-05-2020
2

Toelichting
Zie onder "onbehoorlijk bestuur".
In onderzoek

11-08-2020
3

Toelichting
Zie onder "onbehoorlijk bestuur".
In onderzoek

02-02-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd.
In onderzoek

01-09-2021
5

Toelichting
Ongew ijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient dit nog te onderzoeken.

14-02-2020
1

Zie onder "onbehoorlijk bestuur".

14-05-2020
2

zie onder "onbehoorlijk bestuur".

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheid.

14-02-2020
1

Zie onder "onbehoorlijk bestuur".

14-05-2020
2

zie onder "onbehoorlijk bestuur".

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1,00

02-02-2021
4

Toelichting
Het salaris van de curator is op pm gesteld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 711,00

14-02-2020
1

Toelichting
w egens motorrijtuigenbelasting.
€ 1.794,00

14-05-2020
2

Toelichting
W egens motorrijtuigen- en omzetbelasting.
€ 1.281,00

02-02-2021
4

Toelichting
W egens motorrijtuigen- en omzetbelasting.
€ 1.281,00
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

01-09-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-02-2020
1

10

14-05-2020
2

13

02-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 590.615,93

14-02-2020
1

Toelichting
Het betreft ondermeer een vordering van de gefailleerde Stipt Payroll BV ter
grootte van € 390.523,81 + € 3.727,62 w egens buitengerechtelijke
incassokosten en € 176.928,40 van de gefailleerde zustervennootschap Levels
Elektrotechniek BV.
€ 559.841,35

14-05-2020
2

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vooralsnog betw iste vordering van de gefailleerde
zustervennootschap Levels Elektrotechniek BV ad € 176.928,40.
€ 592.264,54

11-08-2020
3

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vooralsnog betw iste vordering van de gefailleerde
zustervennootschap Levels Elektrotechniek BV ad € 176.928,40.
€ 590.017,78

02-02-2021
4

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vooralsnog betw iste vordering van de gefailleerde
zustervennootschap Levels Elektrotechniek BV ad € 176.928,40.
€ 655.308,70
Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vordering van de bank ter grootte van € 65.290,92
met aantekening van separatist doch exclusief de vooralsnog betw iste
vordering van de gefailleerde zustervennootschap Levels Elektrotechniek BV
ad € 176.928,40.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten

14-02-2020
1

Ongew ijzigd.

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van crediteuren.

14-02-2020
1

Ongew ijzigd

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

BET Bau und Technik GmbH & Co. KG

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

De procedure in eerste aanleg had betrekking op door afrekening van door
failliet aan BET ter beschikking gestelde arbeidskrachten en de omvang van de
gew erkte uren. BET Bau is in eerste aanleg veroordeeld in een gedeelte van
de vordering van failliet. BET Bau heeft hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis in eerste aanleg. De curator observeert vooralsnog deze procedure.

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

In overleg met de pandhouder is afgesproken dat de boedel zich niet stelt in
hoger beroep. Het Gerechtshof heeft aangegeven dat op 28 september 2021
arrest w ordt gew ezen.

01-09-2021
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

Er is in hoger beroep gedagvaard voor de rol van 28 juli 2020 bij het
Gerechtshof te Den Haag.

14-05-2020
2

Arrest zal w orden gew ezen op 13 april 2021.

02-02-2021
4

Het arrest is nader aangehouden tot 28 september 2021.

01-09-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

Observeren van de hoger beroepsprocedure.

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

Ongew ijzigd.

01-09-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder inventariseren schuldenpositie. Incasseren van vordering van de
debiteur. Onderzoek naar paulianeus handelen en rechtmatigheid.

14-02-2020
1

Ongew ijzigd.

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Tenminste zes maanden.

14-02-2020
1

Gelet op het ingestelde hoger beroep en het onderzoek naar rechtmatigheid,
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, valt een termijn van afw ikkeling
nog niet in te schatten.

14-05-2020
2

Ongew ijzigd.

11-08-2020
3

Ongew ijzigd.

02-02-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
1-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-09-2021
5

