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

4
31-03-2021
F.05/20/135
NL:TZ:0000138572:F001
17-04-2020

R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr R.W.J.M. Schuurman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Het Boekenschap B.V.

27-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Boekenschap
B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 69178321,
statutair gevestigd te Doetinchem, vestigingsadres te (7021 JR Zelhem) aan de
Heidenhoekw eg 1 te Zelhem.

27-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een uitgeverij.

27-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 112.675,00

€ -5.595,00

€ 108.414,00

2018

€ 409.284,00

€ 35.643,00

€ 165.042,00

2019

€ 489.314,00

€ -30.680,00

€ 140.042,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekeningen

27-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

27-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 102.745,52

28-08-2020
2

€ 106.202,83

27-11-2020
3

€ 106.249,92

31-03-2021
4

Verslagperiode
van
17-4-2020

27-05-2020
1

van
29-8-2020

27-11-2020
3

t/m
27-11-2020
van
28-11-2020

31-03-2021
4

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 42 min

2

33 uur 6 min

3

5 uur 36 min

4

17 uur 54 min

totaal

126 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde betreft een besloten vennootschap. Enig aandeelhouder en
bestuurder van gefailleerde betreft Columba Media Holding B.V. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Columba Media Holding B.V. betreft de heer
M. Beernink.

27-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

27-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De normale bedrijfsverzekeringen zijn nog in onderzoek. Verder had
gefailleerde nog een ziekteverzuimverzekering bij De Amersfoortse. Nu
gefailleerde ten tijde van het faillissement een zieke w erknemer in dienst had,
is in onderzoek of dit nog tot een uitkering kan leiden.

27-05-2020
1

De normale bedrijfsverzekeringen zijn inmiddels beëindigd. De polis bij De
Amersfoortse is nog in onderzoek. Ondanks herhaalde verzoeken heeft De
Amersfoortse nog niet gereageerd richting de curator.
De verzekeringen bij Klaverblad zijn inmiddels beëindigd. De Amersfoortse (in
verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor w erknemers) heeft
ondanks diverse verzoeken daartoe nog niet inhoudelijk gereageerd.

28-08-2020
2

Inmiddels heeft de Amersfoortse laten w eten dat de verzekering(en) zijn
geroyeerd.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van Klaverblad Verzekeringen
een premierestitutie ontvangen ad € 201,62.

27-11-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerde had tw ee huurovereenkomsten gesloten. De ene
huurovereenkomst betrof een huurovereenkomst met Transport en
Opslagonderneming Van Dam. Gefailleerde huurde aldaar een opslagruimte.
Daarnaast huurde gefailleerde haar bedrijfsruimte van de heer Beernink in
privé. Beide overeenkomsten zijn met toestemming van de RechterCommissaris opgezegd. De huurovereenkomst ten aanzien van de
bedrijfsruimte is na opzegging in onderling overleg beëindigd tegen 1 juni
2020.

1.5 Oorzaak faillissement

27-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde had op zich een aantal prima jaren achter de rug. In verband met
een groeidoelstelling w aren in de maanden voorafgaand aan het faillissement
een aantal extra kosten gemaakt, onder andere in verband met het aannemen
van extra personeel en een verhuizing. Vanw ege de corona-crisis in maart
2020 kreeg gefailleerde te kampen met uitval van orders en opdrachten. Ook
nieuw e opdrachten vielen ineens w eg. De omzet viel met andere w oorden w eg
en gefailleerde kon niet snel genoeg aan de kostenkant draaien, voornamelijk
gelegen in huur- en personeelskosten. Gefailleerde voorzag een aantal zeer
slechte maanden op zich af komen. In verband met voornoemde investeringen,
voorzag gefailleerde dat zij te w einig reserves had om deze periode te
overbruggen. Zodoende voorzag gefailleerde dat zij schulden zou aangaan die
zij niet kon nakomen. Daarop heeft gefailleerde op eigen initiatief haar
faillissement aangevraagd.

27-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

27-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

27-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-4-2020

6

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is het personeel bij
brief van 22 april 2020 ontslag aangezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
w erknemers en UW V.

27-05-2020
1

Contact met personeel met betrekking tot jaaropgaves.

31-03-2021
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bestelauto

€ 1.210,00

€ 0,00

Reguliere bedrijfsinventaris

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 6.210,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het materieel actief bestaat uit w at reguliere bedrijfsinventaris zoals tafels,
stoelen, bureaus, laptops en een verouderde bestelauto. Als onderdeel van
een doorstart (zie hierna) is het materieel actief, behoudens de bestelauto,
voor een bedrag ad € 5.000,00 verkocht aan Columba Holding B.V.
De bestelauto zal in de komende verslagperiode w orden verkocht.

27-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de bestelauto verkocht aan Columba Media
Holding B.V. voor een bedrag van € 1.210,00 inclusief BTW .

28-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie.

27-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk (inclusief goodw ill)

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraad w as geen sprake. Gefailleerde had w el boeken in beheer, maar
het eigendomsrecht van deze boeken ligt bij de auteurs van deze boeken. Het
OHW / de lopende opdrachten / eventuele toekomstige opdrachten zijn als
onderdeel van de goodw ill in het kader van een doorstart (zie hierna) verkocht
aan Columba Holding B.V. voor een totaalbedrag ad € 5.000,00.

27-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie leengeldrechten

Boedelbijdrage

€ 85,35

Rekening-courantvordering

€ 42.500,00

totaal

€ 42.585,35

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had in rekening-courant van Columba Media Holding B.V. te
vorderen een bedrag ad € 78.112,00. Deze vordering is, als onderdeel van de
doorstart, afgekocht tegen finale kw ijting voor een bedrag ad € 42.500,00.

27-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is een leengeldrestitutie ad € 85,35
ontvangen.

31-03-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 14.172,86

€ 3.668,85

Boekverkopen voor datum faillissement

€ 11.247,67

€ 10.467,19

€ 4.331,46

€ 4.331,46

€ 29.751,99

€ 18.467,50

Boedeldebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteurenportefeuille dient nog nader in kaart te w orden
gebracht. Indien sprake is van openstaande debiteuren, zullen deze ten
gunste van de boedel w orden geïnd.

27-05-2020
1

Per datum faillissement w as er sprake van een openstaande debiteurenpost
van € 14.172,86. Een aantal van de openstaande posten kon w orden
verrekend met openstaande vorderingen. In een aantal gevallen w as de
vordering niet-incasseerbaar omdat er geen diensten w aren geleverd door Het
Boekenschap B.V.
Een aantal debiteuren heeft inmiddels op de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap betaald. Dit is een bedrag van € 2.913,16. Een tw eetal
debiteuren is aangeschreven met het verzoek de vordering op de
boedelrekening te voldoen. Dit gaat om een totaalbedrag van € 1.013,16.

28-08-2020
2

Verder is ter zake de boekverkoop over de periode van voor datum
faillissement een bedrag van De Vrije Uitgevers (Centraal Boekhuis) ontvangen
van € 6.951,09. Dit ziet op de verkopen over februari. De afrekening over
maart ad € 4296,58 is nog niet ontvangen.
Ten aanzien van de boedeldebiteuren geldt dat dit met name Centraal
Boekhuis en Bol.com betreffen ten aanzien van boeken die in de periode van
17 tot 30 april 2020 zijn verkocht. De afrekening van Bol.com is inmiddels
ontvangen. Ter zake Centraal Boekhuis is de curator nog in afw achting van
betaling (en de specificatie) over de maand april.
W el is op 11 augustus 2020 door De Vrije Uitgevers een bedrag voldaan ad €
5.645,01. Nu de hoogte van dit bedrag niet direct herleidbaar is tot de
bedragen van de maanden maart en april 2020, dient deze betaling nog
gecontroleerd en nagelopen te w orden.
De betaling van De Vrije Uitgevers is inmiddels gespecificeerd en verw erkt. Dit
heeft een w ijziging in de totalen tot gevolg gehad.

27-11-2020
3

Verder is in de afgelopen verslagperiode de debiteurenportefeuille opgepakt.
Een aantal debiteuren bleek oninbaar. Een tw eetal debiteuren ad in totaal €
1.013,16 is nog aangeschreven. Dit heeft geresulteerd in een betaling ad €
755,69. In de komende verslagperiode zal getracht w orden de laatste debiteur
te incasseren.
De laatste debiteur heeft niet aan het verzoek om betaling voldaan. Gelet op
het geringe bedrag is besloten deze post verder te laten rusten. De
debiteurenincasso is hiermee afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

31-03-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

27-05-2020
1

Inventarisatie en correspondentie met debiteuren.

28-08-2020
2

Correspondentie met debiteuren.

27-11-2020
3

Correspondentie met debiteuren.

31-03-2021
4

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

27-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had geen bancaire leningen. W el had gefailleerde ten tijde van het
faillissement een positief saldo bij de Triodos Bank ad circa € 61.000,00 en een
saldo ad € 675,12 op een PayPal-rekening. Zow el de Triodos Bank als PayPal
zijn verzocht deze bedragen op de boedelrekening over te maken.
€ 0,00

28-08-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De Triodos Bank heeft het saldo inmiddels op de boedelrekening overgemaakt.
De curator is nog in afw achting van betaling van Paypal.

Toelichting vordering van bank(en)
Ondanks diverse betalingsverzoeken en ingebrekestellingen heeft Paypal nog
niet aan het verzoek van de curator, om het saldo over te maken, voldaan. In
de komende verslagperiode zal de curator nadere stappen ondernemen om tot
uitbetaling van dit bedrag te komen.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels heeft Paypal laten w eten het beschikbare saldo over te zullen
maken op de boedelrekening. Hoew el betaling nog niet heeft
plaatsgevonden, gaat de curator er vanuit dat betaling op korte termijn zal
plaatsvinden, zodat dit aspect is afgew ikkeld.

27-11-2020
3

31-03-2021
4

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

27-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Verhuurder Van Dam heeft een beroep op een retentierecht gedaan in verband
met een openstaande huurschuld. Ten tijde van het faillissement stond er nog
een pallet met boeken van 1 auteur.

27-05-2020
1

Gedurende de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het retentierecht de
boedel niet raakte. Het retentierecht w erd uitgeoefend op boeken die in
eigendom toebehoorde aan een derde. In goed overleg tussen deze derde en
Van Dam zijn afspraken gemaakt, op basis w aarvan deze derde in de
gelegenheid is gesteld zijn eigendommen op te halen. Deze kw estie is
daarmee afgerond.

28-08-2020
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met de bank en
bestudering.

27-05-2020
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met Paypal.

27-11-2020
3

Diverse w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met Paypal.

31-03-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf de datum van het faillissement zijn er geen boeken meer verkocht vanuit
gefailleerde. W el is het zo, dat gefailleerde – in opdracht van de auteurs – bij
het Centraal Boekhuis en bol.com boeken had ondergebracht voor de verkoop.
Door deze externe partijen zijn zodoende nog boeken aan consumenten
verkocht.

27-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De auteurs zijn op de hoogte gebracht van voorgaande gang van zaken. Zodra
de verkoopoverzichten van voornoemde externe partijen bekend zijn en de
opbrengsten – na aftrek commissie – aan de boedel zijn overgemaakt, zal er
een afrekening met de auteurs plaatshebben. Dit gaat niet om grote getallen
c.q. grote bedragen.

27-05-2020
1

De opbrengst over de voortzetting bedroeg € 4.326,17 (inclusief BTW ).
Afrekening met de auteurs heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit gaat om een
totaalbedrag van € 1.973,14 (inclusief BTW ).

28-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er met een viertal auteurs
nog een klein bedrag diende te w orden afgerekend. Het gaat in totaal om
een bedrag ad € 38,26 inclusief BTW .

31-03-2021
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W erkzaamheden met betrekking tot de afhandeling van de voortzetting.

28-08-2020
2

W erkzaamheden met betrekking tot de afhandeling van de voortzetting.

31-03-2021
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Met toestemming van de Rechter-Commissaris is het materieel actief en het
immaterieel actief in het kader van een doorstart verkocht aan Columba Media
Holding B.V. voor een bedrag ad € 10.000,00. Onderdeel van de doorstartafspraken is dat de rekening-courant verhouding van gefailleerde op de
Holding w ordt afgekocht tegen finale kw ijting ad € 42.700,00. Van dit laatste
bedrag is een bedrag ineens voldaan van € 17.700,00. De overige € 25.000,00
w ordt in 10 maandelijkse termijnen afgelost. De heer Beernink heeft zich privé
borg gesteld voor de regeling.

27-05-2020
1

Ten tijde van het opstellen van het onderhavige verslag zijn 9 van de 10
termijnen afgelost.

28-08-2020
2

Inmiddels zijn alle termijnen voldaan.

27-11-2020
3

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

27-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 52.700,00

27-05-2020
1

Toelichting
Zie 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
De volledige opbrengst valt in de boedel.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Diverse w erkzaamheden, w aaronder besprekingen met de bestuurder,
bestudering en w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de
overeenkomst(en).

27-05-2020
1

Diverse w erkzaamheden, w aaronder w erkzaamheden met betrekking tot de
nabetaling aan een aantal auteurs.

31-03-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie lijkt op orde. Op een later moment w ordt deze nog w el aan
een nader onderzoek onderw orpen.

27-05-2020
1

De administratie lijkt de rechten en verplichtingen van de vennootschap
correct w eer te geven.

31-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Dit aspect is nog in onderzoek.

27-05-2020
1

Deponering heeft tijdig plaatsgevonden.

31-03-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit aspect is nog in onderzoek.

27-05-2020
1

De aandelen zijn volgestort.

31-03-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit aspect is nog in onderzoek.
Nee

27-05-2020
1

31-03-2021
4

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is de curator niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-05-2020
1

Toelichting
Dit aspect is nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
Van paulianeuze handelingen is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-03-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal dit punt verder w orden onderzocht.

27-05-2020
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen.

31-03-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

27-05-2020
1

Bestudering administratie.

31-03-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 129,00

28-08-2020
2

Toelichting
Dit betreft een vordering van de Belastingdienst ter zake
motorrijtuigenbelasting.
€ 35.461,27
Toelichting
Naast de vordering ter zake motorrijtuigenbelasting, heeft het UW V een
boedelvordering ingediend ad € 35.332,27.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 18.984,00

28-08-2020
2

€ 29.867,00

27-11-2020
3

€ 29.233,00

31-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.
€ 23.776,94

27-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

27-05-2020
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

27-05-2020
1

67

28-08-2020
2

68

31-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.906,05

27-05-2020
1

€ 72.615,93

28-08-2020
2

Toelichting
Dit is inclusief de vorderingen van de auteurs ter zake de verkopen van boeken
tot en met 16 april 2020.
€ 83.067,95

31-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is nog onduidelijk. Dit zal afhangen van de vorderingen van het UW V en de
Belastingdienst.

27-05-2020
1

Dat is nog onduidelijk. Dit zal afhangen van de vorderingen van het UW V en de
Belastingdienst.

28-08-2020
2

Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd kunnen w orden afgew ikkeld.

27-11-2020
3

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld met uitdeling aan concurrente
crediteuren.

31-03-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

27-05-2020
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

28-08-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

27-11-2020
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
crediteuren.

31-03-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek reguliere bedrijfsverzekeringen;
- uitkering De Amersfoortse onderzoeken;
- verkoop bestelauto;
- nader onderzoek debiteuren en eventuele inning;
- monitoren afbetalingsregeling afkoop rekening-courantvordering;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen retentierecht Van Dam.

27-05-2020
1

- Onderzoek reguliere bedrijfsverzekeringen;
- uitkering De Amersfoortse onderzoeken;
- nader onderzoek debiteuren en eventuele inning;
- monitoren afbetalingsregeling afkoop rekening-courantvordering;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- saldo paypal;
- vrijw aringsbew ijs bestelauto

28-08-2020
2

- Incasso laatste debiteur;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- saldo Paypal.

27-11-2020
3

Niet van toepassing; onderhavig verslag is aan te merken als eindverslag.

31-03-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De verw achting is dat het faillissement binnen circa 1 jaar kan w orden
afgew ikkeld. Dit komt mede vanw ege de afbetalingsregeling, die circa 10
maanden in beslag neemt.

27-05-2020
1

De verw achting is dat het faillissement binnen circa 1 jaar kan w orden
afgew ikkeld. Dit komt mede vanw ege de afbetalingsregeling, die circa 10
maanden in beslag neemt.

28-08-2020
2

De curator streeft ernaar het faillissement op korte termijn te kunnen
afw ikkelen. Dit is echter afhankelijk van de incasso van de laatste debiteur en
de kw estie Paypal.

27-11-2020
3

Niet van toepassing; onderhavig verslag is aan te merken als eindverslag.

31-03-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
verschillende partijen en w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen van
onderhavig verslag.

27-05-2020
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
verschillende partijen en w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen van
onderhavig verslag.

28-08-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
verschillende partijen en w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen van
onderhavig verslag.

27-11-2020
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met
verschillende partijen, w erkzaamheden ten behoeve van het opstellen van
onderhavig verslag en w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling.

31-03-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

