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

8
13-07-2022
F.05/19/100
NL:TZ:0000097208:F001
12-03-2019

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr A.E. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
Genalice Core B.V. (hierna ‘Genalice’).

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genalice Core B.V.,
statutair gevestigd te Harderw ijk en voorheen feitelijk gevestigd te (3862 ZS)
Nijkerk aan de Paasbosw eg 18, thans feitelijk gevestigd te (3843 BD)
Harderw ijk aan de Engelserf 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 69435766.

24-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, produceren en uitleveren van technologie op onder andere
het gebied van softw are, alsmede het uitvoeren van servicew erkzaamheden.

24-03-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
1. Er zijn tot op heden geen financiële gegevens aan de curator
overhandigd w aardoor geen inzicht bestaat in de financiële positie van
Genalice.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

24-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-03-2020
1

Toelichting
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

€ 0,00

23-06-2020
2

€ 0,00

22-09-2020
3

€ 0,00

22-12-2020
4

€ 0,00

22-03-2021
5

€ 0,00

13-07-2021
6

€ 0,00

13-01-2022
7

€ 0,00

13-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-3-2019

24-03-2020
1

t/m
23-3-2020
van
24-6-2020

23-06-2020
2

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

22-09-2020
3

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020

22-12-2020
4

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

22-03-2021
5

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

13-07-2021
6

t/m
12-7-2021
van
13-7-2021

13-01-2022
7

t/m
12-1-2022
van
13-1-2022
t/m
12-7-2022

Bestede uren

13-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 54 min

2

10 uur 18 min

3

11 uur 30 min

4

9 uur 12 min

5

9 uur 6 min

6

8 uur 24 min

7

6 uur 18 min

8

14 uur 12 min

totaal

164 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig aandeelhouder van Genalice is Norlin Genalice LTD (gevestigd te
Ierland, hierna: ‘Norlin’). De heer Richard Stephen Irw in (w oonachtig te
Ierland) is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. Volgens opgave van
een w erknemer van Genalice zou de heer Irw in ook geldschieter zijn van
Genalice en zouden de aandelen in Norlin voor 70% door de heer Irw in
en voor 30% door deze w erknemer w orden gehouden. De heer Irw in zou
daarnaast enig bevoegd bestuurder van Norlin zijn.

24-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
1. Er zijn de curator geen lopen de procedures bekend.

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
1. Genalice hield meerder verzekeringen aan. De afgelopen verslagperiode
zijn deze verzekeringen geïnventariseerd en beëindigd.

1.4 Huur

24-03-2020
1

1.4 Huur
1. Genalice w as feitelijk gevestigd te (3843 BD) Harderw ijk aan de Engelserf
35, maar geen huurder van dit pand. Huurder van het pand w as een aan
w erknemer gelieerde partij. Voor zover bekende huurt Genalice geen
zaken.

24-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. Op 8 augustus 2017 is het faillissement van Genalice B.V. uitgesproken,
w aarbij de heer E.J. Kuper als curator w erd aangesteld. Enig
aandeelhouder en bestuur van Genalice B.V. is Genalice Holding B.V.
w elke op 31 januari 2018 eveneens in staat van faillissement is
verklaard. Het faillissement van Genalice B.V. is op 24 december 2019
opgeheven w egens gebrek aan baten.

24-03-2020
1

De geregistreerde octrooien uit het faillissement van Genalice B.V zijn destijds
door Norlin overgenomen. Norlin heeft op haar beurt een grote applicatie
ontw ikkeld. De ontw ikkeling van deze applicatie heeft miljoenen gekost.
Volgens opgave van een w erknemer betrof Genalice enkel een
personeelsvennootschap en leverde zij slechts diensten aan Norlin. Op datum
faillissement gebruikte circa vijf tot zes klanten de applicatie w aarvoor per jaar
een license fee verschuldigd zou zijn.
Volgens opgaven van de bestuurder en w erknemer, is de oorzaak van het
faillissement gelegen in de tegenvallende verkoopcijfers van de applicatie. De
applicatie zou klaar zijn voor gebruik, maar het is niet gelukt om het product op
de juiste w ijze te vermarkten. Genalice en Norlin hadden plannen gemaakt om
de verkoopstrategie aan te passen, maar door een gebrek aan liquide
middelen is het zover niet gekomen. Uiteindelijk heeft een leverancier het
faillissement van Genalice aangevraagd w egens onbetaald gelaten facturen.
Er w ordt nog onderzoek verricht naar diverse rechtmatigheidsaspecten.
Zodoende zal de komende verslagperiode de oorzaak van het faillissement
nader w orden onderzocht.

1. De afgelopen verslagperiode is niet gebleken van nieuw e feiten of
omstandigheden op grond w aarvan de curator tot een ander oordeel zou
moeten komen voor w at betreft de oorzaak van het faillissement.

23-06-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

24-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

24-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-3-2019

9

zie 2.4

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren personeel, verzoek machtiging tot ontslag, contact met
UW V, ontslagbrieven schrijven, intake met UW V, corresponderen met
personeel, beoordelen van claims van personeel.

24-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
1. Genalice heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

1. Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Voor zover bekend is er geen sprake van bedrijfsmiddelen.

24-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

24-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting andere activa
1. Op datum faillissement gebruikte circa vijf tot zes klanten de applicatie
die door Norlin is ontw ikkeld. De (service)overeenkomsten ter zake zijn
echter afgesloten met Genalice. Norlin en een aan w erknemer gelieerde
partij hadden vooralsnog de w ens om de applicatie naar de markt te
brengen. Zij w ilde opnieuw verder met het product en verw achtte dat de
applicatie in de toekomst geld zou opleveren. In dat kader w enste
partijen de (service)overeenkomsten dan w el klanten, alsmede (een deel
van) het personeel van Genalice over te nemen.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse gesprekken en
veelvuldige onderhandelingen met deze partijen gevoerd. Uiteindelijk is het
niet gelukt om tot een consensus te komen omdat geen overeenstemming kon
w orden bereikt over de koopsom dan w el zekerheid dat een koopsom aan de
boedel zou w orden voldaan.

24-03-2020
1

1. De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de curator bericht dat
er onderhandelingen zijn gevoerd over de verkoop van de intellectueleeigendomsrechten van Norlin. De bestuurder heeft aangegeven dat als
de intellectuele-eigendomsrechten w orden verkocht, deze partij tevens
de intellectuele eigendomsrechten van Genalice w enst over te nemen. De
gesprekken met de bestuurder hierover zullen de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

1. De bestuurder heeft aangegeven dat de verkoop van de intellectuele
eigendomsrechten van Norlin moeizaam verloopt. Om die reden is ook
nog geen overeenstemming bereikt over de overname van de
intellectuele eigendomsrechten van Genalice. De curator heeft de
afgelopen verslagperiode diverse gesprekken met de bestuurder
hierover gevoerd. De gesprekken verlopen echter moeizaam omdat de
bestuurder slecht te bereiken is. Daarnaast hebben diverse partijen zich
bij de curator gemeld met interesse om de intellectuele
eigendomsrechten van Genalice over te nemen.

23-06-2020
2

22-09-2020
3

De curator zal zich de aankomende verslagperiode beraden over de
afw ikkeling van de intellectuele eigendomsrechten. De gesprekken met de
bestuurder en (voor zover van toepassing) met derden zullen daarbij w orden
voortgezet.

1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse gesprekken met
een derde gevoerd over de overname van de intellectuele
eigendomsrechten van Genalice. Het is uiteindelijk niet gelukt om tot een
deal te komen omdat er geen overeenstemming kon w orden bereikt over
de koopprijs.

22-12-2020
4

Ondanks dat de curator in onderhandeling is met de bestuurder over de
afw ikkeling van de intellectuele eigendomsrechten van Genalice, reageert de
bestuurder thans niet meer op de berichten van de curator. Dit bemoeilijkt de
afw ikkeling.

1. Er zijn de afgelopen verslagperiode diverse gesprekken gevoerd over de
overname van de intellectuele eigendomsrechten van Genalice. De
aankomende verslagperiode zal duidelijk w orden of dit tot een
overdracht zal leiden.

1. Er is een concept overeenkomst opgesteld ter zake van de overname van
de intellectuele eigendomsrechten. De verw achting is dat dit op korte
termijn kan w orden afgerond.

1. De kw estie is nog niet afgerond.

1. De gesprekken met de bestuurder w orden tot op heden voortgezet.
Vooralsnog bestaat de verw achting dat de kw estie de aankomende
verslagperiode kan w orden afgew ikkeld.

22-03-2021
5

13-07-2021
6

13-01-2022
7
13-07-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. E-mailcorrespondentie met partijen, besprekingen op locatie,
videogesprekken met partijen en beoordelen van diverse (financiële)
stukken dan w el overeenkomsten.

24-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1. Onbekend.
totaal

Toelichting debiteuren
1. Er bestaan mogelijk vorderingen op derden. Daarnaast bestaat er
mogelijk een vordering op Norlin w egens voorgeschoten kosten. Het is
niet inzichtelijke w elke vorderingen uitstaan. De komende verslagperiode
zal hier nader onderzoek naar w orden verricht.

1. Tot op heden is de curator niet gebleken van vorderingen op derden.

24-03-2020
1

23-06-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Niet van toepassing.

24-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.827,82
Toelichting vordering van bank(en)
1. Rabobank heeft kort na faillissementsdatum een vordering ingediend ten
bedrage van € 3.827,82 ter zake van het debetsaldo op de bankrekening die
Genalice bij Rabobank aanhield.

24-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
1. Er is sprake van een leaseovereenkomst voor een Konica Minolta
kopieermachine. Deze overeenkomst is afgew ikkeld.

24-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Norlin heeft zich gemeld met een claim op een pandrecht op de activa,
klantencontracten en het intellectueel eigendom van Genalice. Het
pandrecht zou zijn verstrekt ter zekerheid tot terugbetaling van een
lening w elke per overeenkomst naar Iers recht aan Genalice zou zijn
verleend. De geldigheid van het pandrecht is thans in onderzoek, maar
nu er vooralsnog geen activa is aangetroffen is een eventueel gevestigd
pandrecht w aardeloos. Daarnaast is het naar Nederlands recht niet
mogelijk om een pandrecht te vestigen op klanten(contracten).

24-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
1. Nu vooralsnog niet is gebleken van activa is de geldigheid van het
pandrecht nog niet beoordeeld.

24-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

24-03-2020
1

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.

24-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

24-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Informatie vergaren en voeren van correspondentie met banken en
crediteuren.

24-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Op datum faillissement w aren nagenoeg alle ondernemingsactiviteiten
stil gelegd.

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

24-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Niet van toepassing.

24-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. De curator heeft met Norlin, alsmede een aan w erknemer gelieerde partij
overleg gevoerd om de onderneming kort naar faillissementsdatum voort
te zetten. Hierover is echter geen overeenstemming bereikt. Zie hierover
meer onder 3.8.

24-03-2020
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

24-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
1. Niet van toepassing.

24-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-03-2020
1

1. Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Inventariseren, besprekingen en onderhandelingen met Norlin en
derden.

24-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Het contact met de bestuurder verloopt moeizaam. De komende
verslagperiode zal w orden beoordeeld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

1. De curator verw acht dat dit onderzoek de aankomende verslagperiode
kan w orden afgerond.

1. Het boekenonderzoek is afgerond. De administratie is beperkt, maar
voldoende om een beeld te krijgen van de rechten en plichten van
Genalice, met dien verstande dat niet is voldaan aan de
deponeringsplicht en er geen w erkkapitaalvoorziening beschikbaar w as
als gevolg w aarvan de continuïteit voortdurend onder druk stond.

24-03-2020
1

22-09-2020
3

22-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De eerste inschrijving van
Genalice dateert van 22 augustus 2017. Er is derhalve niet voldaan aan
de deponeringsplicht.

1. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het contact met de bestuurder
verloopt vooralsnog moeizaam.

24-03-2020
1

23-06-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as Genalice niet verplicht.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 100,-. Gezien dit lage
bedrag is een nader onderzoek naar de vraag of aan de stortingsplicht is
voldaan niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-03-2020
1

Toelichting
1. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht. Dit betekent dat kennelijk
onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW is gegeven en dat dit w ordt
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De komende
verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of er andere zelfstandige
grondslagen zijn voor kennelijk onbehoorlijk bestuur w orden voortgezet.

Ja

23-06-2020
2

Toelichting
1. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

22-09-2020
3

1. De curator verw acht dat dit onderzoek de aankomende verslagperiode kan
w orden afgerond.

Toelichting

22-12-2020
4

1. Het boekenonderzoek is afgerond. De bestuurder zal de komende
verslagperiode in de gelegenheid w orden gesteld om te reageren op de
bevindingen van de curator met betrekking tot onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

22-03-2021
5

1. De bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De
gesprekken tussen de bestuurder en de curator zullen w orden voortgezet. De
komende verslagperiode zal de kw estie met betrekking tot onbehoorlijk
bestuur vermoedelijk kunnen w orden afgew ikkeld.

Toelichting

13-07-2021
6

1. De gesprekken tussen de bestuurder en de curator over het onbehoorlijk
bestuur zijn de afgelopen verslagperiode voortgezet. Er w ordt getracht om
deze kw estie de komende verslagperiode af te w ikkelen.

Toelichting

13-01-2022
7

1. De kw estie is nog niet afgew ikkeld.

Toelichting
1. De gesprekken met de bestuurder w orden tot op heden voortgezet.
Vooralsnog bestaat de verw achting dat de kw estie de aankomende
verslagperiode kan w orden afgew ikkeld.

13-07-2022
8

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-03-2020
1

Toelichting
1. Er vindt nader onderzoek plaats naar de vraag of sprake is gew eest van
paulianeus handelen.

In onderzoek

23-06-2020
2

Toelichting
1. Het onderzoek w ordt voortgezet.

In onderzoek

22-09-2020
3

Toelichting
1. De curator verw acht dat dit onderzoek de aankomende verslagperiode kan
w orden afgerond.

Nee

22-12-2020
4

Toelichting
1. Voor zover uit de administratie kan w orden afgeleid, is niet gebleken van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

1. Uit diverse bronnen is gebleken dat de intellectuele eigendomsrechten
van Genalice w orden gebruikt door Norlin en derden. De curator heeft de
partijen gesommeerd om het gebruik per direct te staken.

1. Norlin en de derden hebben de curator schriftelijk bericht dat het
intellectuele eigendomsrecht van Genalice niet door hen w ordt gebruikt
of zal w orden gebruikt.

24-03-2020
1
22-09-2020
3

22-12-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Onderzoek ontvangen administratie, correspondentie met bestuurder,
w erknemer(s), crediteuren en overige derden.

1. Correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder.

24-03-2020
1

22-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 92.759,80

24-03-2020
1

Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelkosten ontstaan als gevolg van de door de curator
en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden en de door UW V ingediende
boedelvordering ad € 92.759,80.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 245.860,00

24-03-2020
1

Toelichting
1. De vordering van de fiscus ziet op loonheffing 2018 en 2019, rente, alsmede
omzetbelasting 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 174.706,44

24-03-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 37.393,52

24-03-2020
1

Toelichting
1. De overige preferente vorderingen zien op de aanvraagkosten voor het
faillissement, alsmede achterstallig loon van een ex-w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

24-03-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 128.580,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

24-03-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. Hierover kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

1. Het faillissement zal vermoedelijk w orden opgeheven w egens gebrek
aan baten.

24-03-2020
1
23-06-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Inventariseren en aanschrijving van crediteuren en verw erking van
ontvangen ingediende vorderingen.

24-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

24-03-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
24-03-2020
1

1.
Voortzetten onderzoek debiteurenpositie;
Voortzetten onderzoek administratie en boekhoudplicht;
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

23-06-2020
2

1.
Voorzetten besprekingen zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

22-09-2020
1.

1.

3
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

4.

22-12-2020
4
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie zoals genoemd onder 7.5.

5.

22-03-2021
5
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie zoals genoemd onder 7.5.

6.

13-07-2021
6
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie zoals genoemd onder 7.5.

7.

13-01-2022
7
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie zoals genoemd onder 7.5.

8.

13-07-2022
8
Afw ikkelen intellectuele eigendomsrechten zoals genoemd onder 3.8;
Afw ikkelen rechtmatigheidskw estie zoals genoemd onder 7.5.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. In dit stadium is nog geen uitspraak te doen over de termijn van
afw ikkeling.

1. Zodra de kw estie onder 3.8, alsmede het rechtmatigheidsonderzoek zijn
afgew ikkeld, zal het faillissement vermoedelijk w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten.

1. Zodra de rechten zijn afgew ikkeld en het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur is afgerond kan w orden overgegaan tot afw ikkeling. Een en
ander is voornamelijk afhankelijk van de voortgang in het afw ikkelen van
de rechten.

24-03-2020
1

23-06-2020
2

22-12-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
13-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

13-07-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

