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

R-C
Curator

10
07-04-2021
F.05/17/495
NL:TZ:0000015824:F001
17-10-2017

mr. S. Boot
mr J.M.A.J. Thielen

Algemene gegevens
Naam onderneming
RESEARCH&PUBLISHING B.V.

06-06-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RESEARCH&PUBLISHING B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67153100, statutair
gevestigd te
Heerew aarden, gevestigd aan het adres Veerstraat 14 te (6624 BG)
Heerew aarden.

06-06-2018
3

Activiteiten onderneming
Speur- en ontw ikkelingsw erk op het gebied van de maatschappij- en
geestesw etenschappen.
Het onderzoeken en publiceren van w etenschappelijke resultaten, met name
betreffende
descriptief medische en maatschappelijke onderzoeksresultaten, alsmede
descriptief
onderzoek in samenhang met gezondheid. Holdingsactiviteiten.

Financiële gegevens

06-06-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 122,00

€ -13.291,00

€ 16.243,00

2017

€ 0,00

€ -3.818,00

€ 18.617,00

Toelichting financiële gegevens
Curator neemt dit onderdeel mee in het op te starten boekenonderzoek.

06-06-2018
3

De bovenstaande financiële gegevens heeft curator afgeleid uit de door de
bestuurder aangeleverde administratie.

30-11-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 0,00

06-06-2018
3

€ 50,00

31-08-2018
4

€ 107,78

04-03-2019
6

€ 307,78

30-08-2019
7

€ 457,78

05-03-2020
8

€ 707,78

04-09-2020
9

€ 807,78

07-04-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-2-2018

06-06-2018
3

t/m
1-6-2018
van
2-6-2018

31-08-2018
4

t/m
30-8-2018
van
1-9-2018

30-11-2018
5

t/m
30-11-2018
van
4-7-2019

04-03-2019
6

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

30-08-2019
7

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

05-03-2020
8

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

04-09-2020
9

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020
t/m
6-4-2021

Bestede uren

07-04-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

2 uur 6 min

4

8 uur 54 min

5

6 uur 0 min

6

6 uur 42 min

7

3 uur 18 min

8

2 uur 0 min

9

1 uur 48 min

10

7 uur 36 min

totaal

38 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van
de toestand van de boedel en derden w orden door middel van dit verslag
geinformeerd over
de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen
rechten w orden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden
slechts die
gegevens in het verslag op te nemen, w aarvan de curator het opportuun acht
dat deze
gegevens openbaar w orden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van
bew ust te zijn
dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

06-06-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 26 november 2016. Bestuurder en enig
aandeelhouder van
gefailleerde is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elsman
Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van deze holding is de heer D.L. Elsman.

06-06-2018
3

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

06-06-2018
3

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog onbekend.Gefailleerde beschikte over een (zakelijke)
aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is per 29 januari 2018 tot
een einde geleid.
Pagina

06-06-2018
3

De beëindiging heeft niet geleid tot een premierestitutie.

1.4 Huur
Curator is niet bekend met enige huurovereenkomst.

06-06-2018
3

Gefailleerde w as gehuisvest in het w oonhuis van de bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaak van het faillissement, verklaarde de bestuurder van
gefailleerde als volgt.
Gefailleerde is opgericht om een door haar (middellijk) bestuurder geschreven
boek uit te
geven. Voor onderzoek en publicatie zijn veel kosten gemaakt en nadat het
boek gereed w as, w aren er geen middelen meer om aan marketing uit te
geven. Gefailleerde heeft toen op rekening advertentieruimte in landelijke
dagbladen ingekocht met de verw achting dat de
publiciteit tot hogere verkoopcijfers van het boeken zou leiden en hiermee de
kosten gedekt
zouden w orden.
Deze investeringen in marketingw erkzaamheden ten aanzien van het eerder
door gefailleerde uitgegeven boek, hebben niet geleid tot de gew enste
resultaten. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer kosten w aren dan
inkomsten. Hierna heeft een van de adverteerders het faillissement
aangevraagd w egens uitblijven van betaling.

06-06-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-06-2018
3

Toelichting
Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-06-2018
3

Toelichting
Gefailleerde had een jaar voor faillissement geen personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft volgens opgave van de bestuurder geen onroerende zaken
in eigendom. Dit
blijkt tevens uit de openbare registers.

06-06-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-06-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Enveloppen

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verder onder 3.6.

06-06-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Overname voorraad

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er nog 801 exemplaren van
het door gefailleerde uitgegeven boek als voorraad aanw ezig dienen te zijn.
Curator is in onderhandeling over de mogelijke overname van de aanw ezige
voorraad
boeken.
Curator is - na toestemming van de rechter-commissaris - met de bestuurder
van gefailleerde overeengekomen de aanw ezige voorraad boeken, de
aanw ezige kartonnen enveloppen en het recht op overname van de
handelsnaam aan hem over te dragen. De hierboven genoemde overdracht zal
geschieden tegen betaling van een bedrag van € 1000,00. Voor deze betaling
moest uiteindelijk een betalingsregeling w orden afgesloten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-06-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator zal trachten de voorraad boeken te verkopen.

06-06-2018
3

Curator dient de volledige betaling af te w achten, alvorens tot de overdracht
over kan w orden gegaan.
Curator heeft de volledige betaling nog niet ontvangen. Curator heeft de
bestuurder van gefailleerde een laatste termijn gegeven om tot betaling van
het resterende bedrag over te gaan.

31-08-2018
4

Curator heeft het volledige bedrag nog niet ontvangen. Curator zal de rechtercommissaris informeren over deze kw estie en tevens het inzetten van
(rechts)maatregelen overw egen.

30-11-2018
5

Van de koopprijs is nog steeds maar € 50,= betaald. Voor het restantbedrag
heeft curator thans ook de bestuurder van de kopende partij aansprakelijk
gesteld, aangezien curator van oordeel is dat deze bij het sluiten van de
koopovereenkomst moet hebben gew eten dat de verplichtingen jegens de
boedel uit hoofde hiervan niet zouden kunnen w orden nagekomen.

04-03-2019
6

Curator heeft nu een laatste termijn gesteld om het restantbedrag te voldoen.
Eerst na het verstrijken van deze termijn zal curator de rechter-commissaris
machtiging verzoeken om een procedure tegen de koper en de bestuurder van
de koper op te starten.
Curator is met de bestuurder van gefailleerde, dan w el de bestuurder van de
kopende partij een nieuw e betalingsregeling overeengekomen.De eerste
termijn is inmiddels ontvangen. Curator gaat ervan uit dat er goed gevolg zal
w orden gegeven aan deze betalingsregeling.

30-08-2019
7

In het vorige verslag heeft curator gemeld dat met de bestuurder van
gefailleerde, dan w el met de bestuurder van de kopende partij een nieuw e
betalingsregeling is overeengekomen. Deze betalingsregeling is nog niet
volledig nagekomen. Na verschillende gesprekken heeft curator kunnen
vernemen dat de bestuurder van gefailleerde helaas in financieel zw aar w eer
verkeert. Om deze reden heeft curator toch doen besluiten de
betalingsregeling aan te passen naar die situatie. Curator verw acht dat deze
betalingsregeling w el zal kunnen w orden nagekomen.

05-03-2020
8

Curator constateert dat de op de situatie aangepaste betalingsregeling zo
veel als mogelijk door de bestuurder van gefailleerde w ordt nagekomen.

04-09-2020
9

De afgelopen verslagperiode is niet volledig voldaan aan de aangepaste
betalingsregeling. Curator heeft een kosten-batenanalyse gemaakt voor de
verdere incasso van de vordering op de bestuurder van gefailleerde. Met
name het langer onnodig aanhouden van het faillissement w eegt hier zw aar.
Gelet hierop heeft curator besloten de actieve incasso van de vordering te
staken en het faillissement nader af te w ikkelen.

07-04-2021
10

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam

€ 0,00

Boedelbijdrage

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa
Zie hiervoor onder 3.6.

06-06-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

Het resterende creditsaldo van de Rabobank is naar de boedelrekening geleid.

04-03-2019
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van
debiteuren. Curator heeft dit punt nog in onderzoek.

06-06-2018
3

Op dit moment beschikt curator nog niet over andere informatie w aaruit zou
blijken dat gefailleerde een debiteurenportefeuille heeft.
Curator heeft nog altijd geen debiteurenportefeuille aangetroffen.
Na onderzoek is niet gebleken van het bestaan van een
debiteurenportefeuille.

31-08-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator houdt bovengenoemd punt nog in onderzoek.

06-06-2018
3

Curator verw acht in dit kader geen w erkzaamheden meer uit te voeren.

31-08-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-06-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Curator is op dit moment niet bekend met bancaire vorderingen.
De bankrekening van gefailleerde vertoont op dit moment een positief saldo.

5.2 Leasecontracten
Curator is niet bekend met leasecontracten.

06-06-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgt eventueel uit nader onderzoek.

06-06-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Volgt eventueel uit nader onderzoek.

06-06-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator is vooralsnog niet bekend met beroepen op eigendomsvoorbehoud.

06-06-2018
3

5.6 Retentierechten
Curator is vooralsnog niet bekend met beroepen op retentierecht.

06-06-2018
3

5.7 Reclamerechten
Curator is vooralsnog niet bekend met beroepen op reclamerechten.

06-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-06-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het positieve saldo op de bankrekening van gefailleerde zal naar de
faillissementsrekening w orden geleid.

06-06-2018
3

Vanw ege het geringe resterende bedrag op de bankrekening van gefailleerde,
is besloten het bedrag pas bij het opheffen van de bankrekening te laten
overboeken.

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

06-06-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

06-06-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft ondanks verzoeken daartoe nog niet alle administratie
ontvangen van
gefailleerde.

06-06-2018
3

Curator heeft enkele stukken van de bestuurder van gefailleerde ontvangen.
De
administratie is op dit moment nog niet volledig. Een laatste verzoek tot
aanvulling is
reeds aan verzonden.
Curator heeft - volgens verklaring van de bestuurder - inmiddels alle
bestaande administratie van gefailleerde in zijn bezit. Deze administratie
bestaat voornamelijk uit facturen en verscheidene bankafschriften. Curator
heeft deze administratie en de volledigheid daarvan in onderzoek, en zal hier
in een volgend verslag op terugkomen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde is binnen 1 jaar na oprichting in staat van faillissement verklaard
en heeft nog
geen jaarrekening gedeponeerd. Curator heeft de jaarrekening over 2016
echter w el (via de
accountant) van gefailleerde ontvangen.

06-06-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te
kw alificeren en
behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

06-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de bankafschriften van gefailleerde blijkt dat de 100 geplaatste aandelen
ter w aarde van €
1,00 per stuk ook daadw erkelijk zijn volgestort.

06-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft dit punt nog in onderzoek.

Toelichting
Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken met betrekking tot mogelijk
onbehoorlijk bestuur afgerond en is tot het navolgende oordeel gekomen.
Curator is van mening dat de bestuurder van gefailleerde (te) lichtvaardig
verplichtingen is aangegaan en mogelijk daarvoor onbehoorlijk bestuur zou
kunnen w orden verw eten. Doch, het komt curator voor dat het niet opportuun
is dienaangaande een procedure te starten. Met name het gebrek aan
verhaalsmogelijkheden w eegt hier zw aar.

06-06-2018
3

04-03-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal
hij in een
volgend verslag op dit onderw erp terugkomen, daar dit onderdeel uitmaakt
van het
gebruikelijke faillissementsonderzoek.

06-06-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator heeft de bedrijfsvoering van gefailleerde in onderzoek en beraadt zich
op mogelijke vervolgstappen.

31-08-2018
4

Curator heeft de bedrijfsvoering van gefailleerde onderzocht en zal dit
onderzoek de komende verslagperiode afronden. In het volgende
voortgangsverslag zal hij met een conclusie komen ten aanzien van het
gevoerde bestuur.

30-11-2018
5

Curator verw ijst volledigheidshalve naar paragraaf 7.5 van het
voortgangsverslag.

07-04-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal zodra alle administratie is ontvangen aanvangen met het
boekenonderzoek.
Op dit onderw erp zal hij in een volgend verslag terugkomen.
Curator zal na ontvangst van de ontbrekende stukken of na verstrijken van de
gestelde
termijn aanvangen met het boekenonderzoek.

06-06-2018
3

Nu alle bestaande administratie door curator is ontvangen, zal het
boekenonderzoek w orden opgestart. Zie hiervoor onder 7.1.
Volgt uit het voorgaande.

31-08-2018
4

Curator verw acht in dit kader geen w erkzaamheden meer te verrichten.

04-03-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn in dit faillissement nog geen boedelvorderingen bij curator ingediend.
€ 0,00

06-06-2018
3

31-08-2018
4

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen bij curator ingediend.

Toelichting
Verslag 7:
Ook in de afgeslopen verslagperiode zijn bij curator geen boedelvorderingen
ingediend.

30-08-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering bij curator ingediend.
€ 3.317,00

06-06-2018
3

31-08-2018
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend terzake omzetbelasting

Toelichting
Verslag 7:
De vordering van de Belastingdienst is onveranderd.

30-08-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen preferente crediteuren bij curator gemeld.
€ 2.135,70

06-06-2018
3

31-08-2018
4

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend. De hoogte
van de vordering dient nog door curator te w orden beoordeeld.
€ 2.135,70

07-04-2021
10

Toelichting
Curator heeft de vordering nog beoordeeld en deze lijkt juist te zijn, doch is
dit, gelet op de w ijze van afw ikkeling, van minder belang.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

06-06-2018
3

Toelichting
Tot op heden hebben drie crediteuren een concurrente vordering bij curator
ingediend.
Daarnaast verw acht curator de indiening van enkele vorderingen betreffende
leningen.
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e concurrente
crediteuren
gemeld. Ook zijn de verw achte vorderingen betreffende leningen nog niet
ingediend.
3

31-08-2018
4

Toelichting
De stand van de concurrente crediteuren is gelijk gebleven.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.577,83

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

06-06-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

06-06-2018
3

Vooralsnog onbekend.

31-08-2018
4

Gelet op het aanw ezige actief en de aanw ezige schuldenlast, zal het
faillissement hoogstw aarschijnlijk w orden afgew ikkeld w egens gebrek aan
baten.

30-11-2018
5

Onderhavig faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten.

07-04-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren, w aaronder
correspondentie met crediteuren.

06-06-2018
3

Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren, w aaronder
correspondentie met crediteuren.

31-08-2018
4

Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden uitvoeren, w aaronder
correspondentie met crediteuren.

30-11-2018
5

Zie onder paragraaf 8.7 van dit voortgangsverslag.

07-04-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

06-06-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-06-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- verkoop van de voorraad;
- de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag;
- de correspondentie met crediteuren.

06-06-2018
3

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- verkoop van de voorraad;
- de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- mogelijke vervolgstappen volgende uit de onderzoeken als bedoeld in
hoofdstuk 7 van dit verslag;
- afronding overdracht voorraad.

31-08-2018
4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- mogelijke vervolgstappen volgende uit de onderzoeken als bedoeld in
hoofdstuk 7 van dit verslag;
- afronding overdracht voorraad.

30-11-2018
5

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- het treffen van eventuele (rechts)maatregelen in verband met de afronding
overdracht voorraad.

04-03-2019
6

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- afw ikkeling betalingsregeling overdracht voorraad.

30-08-2019
7

In de komende verslagperiode zal curator zich richten op:
- afw ikkeling nieuw e betalingsregeling overdracht voorraad.

05-03-2020
8

Ook in de komende verslagperiode zal curator zich richten op:
- afw ikkeling nieuw e betalingsregeling overdracht voorraad.

04-09-2020
9

Na indiening van dit voortgangsverslag zet curator de afw ikkeling van
onderhavig
faillissement in gang (artikel 16 Fw , opheffing w egens gebrek aan baten).

07-04-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog niets w orden gezegd over de termijn w aarbinnen dit
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

06-06-2018
3

Vooralsnog onbekend.

31-08-2018
4

Hierover kan op dit moment nog geen mededeling w orden gedaan.

30-11-2018
5

Hierover kan op dit moment nog geen mededeling w orden gedaan.

04-03-2019
6

Curator hoopt dat het volgende verslag kan dienen als eindverslag.

30-08-2019
7

Curator verw acht na voltooiing van de betalingsregeling tot afw ikkeling over te
kunnen gaan.

05-03-2020
8

Curator verw acht na voltooiing van de betalingsregeling, of zoveel eerder als
mogelijk, tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

04-09-2020
9

Zo spoedig mogelijk.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

06-06-2018
3

Volgt uit het voorgaande.

31-08-2018
4

Volgt uit het voorgaande.

30-11-2018
5

Volgt uit het voorgaande.

04-03-2019
6

Volgt uit het voorgaande.

30-08-2019
7

Volgt uit het voorgaande.

05-03-2020
8

Volgt uit het voorgaande.

04-09-2020
9

Zie onder paragraaf 10.1 en 10.2. van dit voortgangsverslag.
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Bijlagen
Bijlagen

