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

3
08-06-2021
F.05/20/380
NL:TZ:0000162729:F001
03-11-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr A.E. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
Foto Sloof B.V. (hierna ‘Foto Sloof’)

03-12-2020
1

Gegevens onderneming
Foto Sloof B.V., handelend onder de naam van Foto Video Ede, Studio Ede,
Fotovideomarkt, Fotostudio Ede, Fotostudio Sloof, w w w .fotovideomarkt.nl,
w w w .combimarkt.nl, w w w .fotostudioede.nl, w w w .studioede.nl,
w w w .fotovideoede.nl, statutair gevestigd te Ede en feitelijk gevestigd te (6711
AN) Ede aan de Torenstraat 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 09042235.

03-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een w inkel in fotografische artikelen en audio- en
videoapparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 303.419,00

€ -3.875,00

€ 91.139,00

2016

€ 361.155,00

€ -14.804,00

€ 109.012,00

2017

€ 322.350,00

€ -2.658,00

€ 100.305,00

2019

€ 252.028,00

€ -36.080,00

€ 87.796,00

03-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
1. De financiële gegevens zijn afkomstig uit vastgestelde en bij het
handelsregister gedeponeerde jaarrekeningen over de boekjaren 2016, 2017,
2018 en 2019.

03-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

03-12-2020
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.

Boedelsaldo
€ 1.901,60

03-12-2020
1

€ 18.561,31

03-03-2021
2

Verslagperiode
van
3-11-2020

03-12-2020
1

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

03-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

08-06-2021
3

t/m
8-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 24 min

2

35 uur 51 min

3

9 uur 6 min

totaal

82 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
3. Dit is het eindverslag.

08-06-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig bestuurder en aandeelhouder van Foto Sloof is Remi Beheer B.V. Enig
bestuurder van Remi Beheer B.V. is de heer R. Sloof en enig aandeelhouder
van Remi Beheer B.V. is Stichting Remi Administratiekantoor Remi Beheer
w aarvan de heer R. Sloof enig bestuurder is.

03-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
1. Op faillissementsdatum w as geen sprake van lopende gerechtelijke
procedures.

03-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
1. Foto Sloof hield de nodige bedrijfsverzekeringen aan. Deze zullen w orden
geïnventariseerd en de komende periode w orden beëindigd.

03-12-2020
1

1.4 Huur
1. Foto Sloof huurde het bedrijfspand gelegen aan de Torenstraat 35 te Ede.
De huurovereenkomst w as reeds door Foto Sloof vóór datum faillissement
opgezegd per 31 december 2020. De komende periode zal het pand w orden
opgeleverd aan de verhuurder. Gefailleerde heeft aan de verhuurder een
bankgarantie verstrekt. Deze is door de verhuurder volledig getrokken in
verband met de huurachterstand.

03-12-2020
1

2. De afgelopen verslagperiode heeft de curator het pand opgeleverd aan de
verhuurder. De verhuurder heeft vervolgens een boedelvordering en
concurrente vordering ingediend bij de curator. De kw estie is daarmee
afgew ikkeld.

03-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
1. Foto Sloof exploiteerde een w inkel gespecialiseerd in foto- en videografie te
Ede. Foto Sloof is in 1976 als familiebedrijf opgericht door vader Sloof. Nadat
vader Sloof in 1990 is overleden is de onderneming door de drie zonen
voortgezet. Vanaf 2009 zijn de activiteiten voortgezet door enkel de huidige
indirect bestuurder en aandeelhouder.

03-12-2020
1

Sinds enkele jaren w as het bedrijfsresultaat zoals ook blijkt uit de hiervoor
genoemde financiële gegevens negatief. Volgens opgave van de bestuurder
w as er jaar op jaar sprake van financiële tegenvallers. De omzet bleef dalen en
meerdere reorganisaties mochten niet baten. Als gevolg van de coronacrisis
daalde de omzet opnieuw en w as het tij niet meer te keren. Er resteerde geen
andere mogelijkheid dan zelf het faillissement van Foto Sloof aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

03-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

03-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-11-2020

4

Zie 2.4

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren, verzoek machtiging ontslag, ontslagbrief en contact met
UW V voor w erkzaamheden rondom de centrale (digitale) intake.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

03-12-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1.Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1. Foto Sloof beschikte niet over onroerende zaken.

03-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris(en voorraad gezamenlijk verkocht en
dus een totaalopbrengst)

€ 13.420,90

€ 0,00

totaal

€ 13.420,90

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Foto Sloof beschikt over diverse bedrijfsmiddelen in de vorm van inventaris.
De komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen w orden getaxeerd en in
overleg met de pandhouder (zie 5.3 van dit verslag) te gelde w orden gemaakt.
Hier zal in het volgende verslag op w orden teruggekomen.

03-12-2020
1

2. De afgelopen verslagperiode zijn de inventaris en voorraad door de
pandhouder getaxeerd. Naar aanleiding van deze taxatie heeft de pandhouder
afstand gedaan van het pandrecht. De curator heeft de vordering van de
pandhouder vervolgens geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

03-03-2021
2

De voorraad en inventaris zijn vervolgens via een internetveiling verkocht. De
totaalopbrengst voor deze zaken gezamenlijk bedroeg € 13.420,90. De kosten
voor de verkoop bedroegen € 2.141,54. Er is derhalve een bedrag van €
11.279,36 aan de boedel afgedragen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

03-12-2020
1

2. De belangen van de fiscus zijn op grond van artikel 57 lid 3 Fw behartigd. De
gehele opbrengst van de inventaris is op de boedelrekening ontvangen .

03-03-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

2. Voorraad (en inventaris gezamenlijk verkocht
en dus een totaalopbrengst)

€ 13.420,90

€ 0,00

totaal

€ 13.420,90

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Op datum faillissement is een w inkelvoorraad aan foto- en videoapparatuur
aangetroffen in het bedrijfspand van Foto Sloof. De komende verslagperiode
zal w orden onderzocht in hoeverre nog rechten van derden in de vorm van
bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud op de voorraad rusten.

03-12-2020
1

Er is niet gebleken van onderhandenw erk omdat klanten van Foto Sloof
voornamelijk direct (contant of per pin) betaalden.
2. De afgelopen verslagperiode zijn de inventaris en voorraad door de
pandhouder getaxeerd. Naar aanleiding van deze taxatie heeft de pandhouder
afstand gedaan van het pandrecht. De curator heeft de vordering van de
pandhouder vervolgens geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren.

03-03-2021
2

De voorraad en inventaris zijn vervolgens via een internetveiling verkocht. De
totaalopbrengst voor deze zaken gezamenlijk bedroeg € 13.420,90. De kosten
voor de verkoop bedroegen € 2.141,54. Er is derhalve een bedrag van €
11.279,36 aan de boedel afgedragen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Inventarisatie, vaststellen rechten van derden en correspondentie met de
indirect bestuurder.

03-12-2020
1

2.Inventariseren en verkopen voorraad en inventaris.

03-03-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie hieronder.
totaal

Toelichting andere activa
In de kas is een bedrag van € 1.252,30 aan brief- en muntgeld aangetroffen.
Het kasgeld zal de komende verslagperiode op de boedelrekening w orden
gestort.

03-12-2020
1

2. De afgelopen verslagperiode is er in totaal € 1.692,27 aan kasgeld op de
boedelrekening gestort.

03-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Inventariseren en in ontvangst nemen kasgeld.

03-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteur

€ 40,04

€ 40,04

€ 0,00

PostNL

€ 60,00

€ 60,00

€ 0,00

totaal

€ 100,04

€ 100,04

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. Op faillissementsdatum w as geen sprake van vorderingen op derden.

03-12-2020
1

2. In de verslagperiode is er door een debiteur een bedrag ad € 40,04 naar de
boedelrekening overgemaakt ten behoeve van ontw ikkelde foto's. Tevens
heeft een restitutie ad € 60,00 door debiteur PostNL plaatsgevonden.

03-03-2021
2

3. Gefailleerde heeft mogelijk nog recht op een LIV-uitkering ad € 641,-. Eind
augustus 2021 zal de Belastingdienst een definitieve beschikking afgeven en
in september 2021 zal (eventueel) w orden uitgekeerd. Nu dit het enige af te
w ikkelen betreft is de Belastingdienst gevraagd of dit proces kon w orden
versneld. Dit bleek helaas niet het geval. Het faillissement zal evenw el
w orden opgeheven w egens gebrek aan baten, w aarbij er onvoldoende actief
is gerealiseerd om het salaris curator te voldoen. Dit geldt ook na ontvangst
van het bedrag van € 641,-. De curator heeft derhalve besloten om de
uitkering niet af te w achten. De rechter-commissaris heeft toestemming
gegeven voor deze w ijze van afw ikkeling.

08-06-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 24.643,90
Toelichting vordering van bank(en)
1. ING heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 24.643,90. De
vordering vloeit voort uit een rekening-courantverhouding en aan Foto Sloof

03-12-2020
1

verstrekte bankgarantie ten behoeve van de verhuurder. ING heeft het bedrag
van de w aarde van de bankgarantie inmiddels aan de verhuurder uitgekeerd.
Daarnaast hield Foto Sloof meerdere rekeningen aan bij De Volksbank w aar bij
een van de rekeningen volgens opgave van de bestuurder sprake w as van
een positief saldo. De bankmutaties en het saldo zijn opgevraagd, maar tot op
heden nog niet ontvangen. Hier zal in een volgend verslag op w orden
teruggekomen.

Toelichting vordering van bank(en)
2. Foto Sloof hield drie zakelijke rekeningen bij De Volksbank aan. De
afgelopen verslagperiode heeft De Volksbank de bankmutaties toegezonden.
Daarnaast w as sprake van een creditsaldo van in totaal € 3.694,58. Dit bedrag
is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

03-03-2021
2

5.2 Leasecontracten
1. Voor zover bekend w as er geen sprake van leaseovereenkomsten.

03-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. ING heeft pandrechten verkregen op debiteuren, bedrijfsmiddelen en
voorraden.

03-12-2020
1

2. De afgelopen verslagperiode heeft ING afstand gedaan van haar pandrecht,
zie ook 5.4 van dit verslag.

03-03-2021
2

5.4 Separatistenpositie
1. Aan ING komt als pandhouder een separatistenpositie toe. De komende
verslagperiode zal de curator met ING in gesprek gaan over de afw ikkeling van
het pandrecht.

03-12-2020
1

De bestuurder had zich gemeld met een beroep op pandrecht op alle activa
van Foto Sloof voor een in 2014 verstrekte geldlening. Het pandrecht is door
de curator niet erkend, omdat de akte niet is geregistreerd.
2. De afgelopen verslagperiode zijn de inventaris en voorraad door de
pandhouder getaxeerd. Naar aanleiding van deze taxatie heeft de pandhouder
afstand gedaan van het pandrecht. De curator heeft de vordering van de
pandhouder vervolgens geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren voor een bedrag van € 24.643,90.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

03-03-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud en revindicatie. Deze claims zullen de komende periode
w orden geïnventariseerd en w aar mogelijk afgew ikkeld. Enkele claims van
partijen zijn reeds gehonoreerd. De betreffende goederen zijn aan deze
partijen uitgeleverd.

03-12-2020
1

2. Diverse crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud en revindicatie. Inmiddels zijn deze claims afgew ikkeld.

03-03-2021
2

3. De afgelopen verslagperiode hebben een aantal partijen zich gemeld met
een beroep op revindicatie. Deze claims zijn afgew ikkeld.

08-06-2021
3

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een recht op
retentierecht.

03-12-2020
1

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

03-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.901,60

03-12-2020
1

Toelichting
1. De boedelbijdragen zien op kosten retour halen eigendommen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Voeren van correspondentie met ING en bestuurder en verrichten van
onderzoek naar vordering en (rechtsgeldigheid) zekerheden financier.
Correspondentie met gefailleerde, inventarisatie, contact met crediteuren, het
organiseren van een ophaaldag.

03-12-2020
1

2. Contact met de indirect bestuurder, inventarisatie, contact met crediteuren
en het organiseren van een ophaaldag. Indien van toepassing claims
corrigeren en creditfacturen verw erken.

03-03-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De activiteiten in de eerste dagen na het faillissement voortgezet in het
kader van inventarisatiew erkzaamheden en het onderzoeken van de
mogelijkheden van een doorstart. Kort na de faillissementsdatum bleek dat
een doorstart niet haalbaar w as en zijn alle activiteiten stil gelegd.

03-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Inventariseren, monitoren en controleren beperkte voorzetting.

03-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Er hebben zich geen doorstartkandidaten gemeld.

03-12-2020
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

03-12-2020
1

1. De komende periode zal w orden beoordeeld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

03-12-2020
1

2. Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode afgerond. De conclusie
dat de administratie voldoende inzicht geeft in de rechten verplichtingen van
gefailleerde is gerechtvaardigd. De kw estie is daarmee afgew ikkeld.

03-03-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekeningen over de drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn
tijdig gedeponeerd.

03-12-2020
1

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

03-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Deze vordering is verjaard nu er na het laatstelijk uitgeven van aandelen
meer dan vijf jaren is verstreken.

03-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1. Er zal nader w orden onderzocht of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.
Nee

03-12-2020
1

03-03-2021
2

Toelichting
Tot op heden is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-12-2020
1

Toelichting
1. Er zal nader w orden onderzocht of sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
Nee
Toelichting
Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-03-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Er zal w orden onderzocht of er sprake is gew eest van onrechtmatigheid.

03-12-2020
1

2. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

03-03-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Bespreking met bestuurder en toezending van vragenlijst voor informatie.

03-12-2020
1

2. Uitvoeren boekenonderzoek, controle bankafschriften en diverse
besprekingen met de indirect bestuurder.

03-03-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-12-2020
1

Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden, alsmede voor het
salaris van medew erker(s) over de opzegperiode na faillissementsdatum en
huurpenningen.
1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze w ordt w el
verw acht nu UW V de loonverplichtingen jegens w erknemers van gefailleerde
heeft overgenomen.
€ 19.403,65

03-03-2021
2

Toelichting
2. UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 10.816,11 uit
hoofde van overgenomen loonverplichtingen jegens w erknemers van
gefailleerde. Van UW V w ordt daarnaast nog een vordering verw acht uit hoofde
van pensioenpremies vanaf datum faillissement.
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad € 8.567,54.
€ 22.433,85
Toelichting
3. UW V heeft hoogstw aarschijnlijk nog een vordering op gefailleerde uit
hoofde van pensioenpremies vanaf datum faillissement. UW V heeft de curator
echter bericht dat deze vordering nog niet kan w orden ingediend, omdat het
pensioenfonds nog geen nota’s aan UW V heeft overgelegd. Volgens UW V
kan het nog maanden duren voordat het pensioenfonds UW V bericht. Nu in
dit faillissement geen uitkering zal plaatsvinden aan crediteuren, zal de
aanvullende vordering van UW V niet w orden afgew acht. De rechtercommissaris heeft toestemming gegeven voor deze w ijze van afw ikkeling.

08-06-2021
3

De verhuurder heeft nog een boedelvordering ingediend voor
ontruimingskosten ad € 3.030,20.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.353,00

03-12-2020
1

Toelichting
1. De fiscus heeft een vordering van € 3.353,00 ingediend uit hoofde van
verschuldigde loonheffing in 2020.
€ 25.317,00

03-03-2021
2

Toelichting
2. De fiscus heeft vorderingen van in totaal € 21.964,00 ingediend uit hoofde
van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting in 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze w ordt w el
verw acht nu UW V de loonverplichtingen jegens w erknemers van gefailleerde
heeft overgenomen.
€ 2.230,57

03-12-2020
1

03-03-2021
2

Toelichting
2. UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 2.230,57 uit hoofde van
overgenomen loonverplichtingen jegens w erknemers van Foto Sloof.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 130,63

03-03-2021
2

Toelichting
2. De gemeente Ede heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van
gemeentelijke belastingen ad € 130,63

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

03-12-2020
1

12

03-03-2021
2

13

08-06-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 249.600,37

03-12-2020
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.
€ 225.511,78

03-03-2021
2

Toelichting
2. Er w ordt van UW V nog een vordering verw acht uit hoofde van een
terugvordering op grond van de NOW -regeling 1.0.
€ 221.659,40

08-06-2021
3

Toelichting
3. Gelet op het feit dat er geen uitkering zal plaatsvinden aan crediteuren, zal
de vordering van UW V niet w orden afgew acht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

03-12-2020
1

2. Het faillissement zal hoogstw aarschijnlijk w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten.

03-03-2021
2

3. Dit faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten ex art. 16 Fw .

08-06-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

03-12-2020
1

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

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
- Afw ikkelen huur;
- Inventariseren en beëindigen verzekeringen;
- Afw ikkelen rechtsverhouding SNS Bank;
- Afw ikkelen rechten van derden;
- Afw ikkelen pandrecht ING Bank;
- Boekenonderzoek, inclusief rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020
1

2.
- Afw achten indiening vorderingen UW V

03-03-2021
2

3.
- Dit is het eindverslag.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
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2. Zodra UW V haar vorderingen in dit faillissement heeft ingediend, zal het
faillissement bij het volgende verslag w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten.
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3. Gelijktijdig met het indienen van dit eindverslag zal een verzoek tot
opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw . w orden gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

