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

5
03-05-2021
F.05/20/64
NL:TZ:0000132406:F001
18-02-2020

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr S.H.J. Buitenkamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bubblesix B.V.

26-03-2020
1

Gegevens onderneming
BUBBLESIX B.V.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67383017
statutair gevestigd te 's-Gravenhage
kantoorhoudende te Prins Johan Frisolaan 12 8084AD 't Harde

26-03-2020
1

De onderneming is op 30 november-2016 opgericht.

Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap betreft een holding. De activiteiten bestonden uit
het ontw ikkelen van een softw are applicatie/platform voor het beheer van
vastgoed. Het platform w as nog in ontw ikkeling.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

Balanstotaal
€ 52.509,00

2018

€ 387.500,00

€ -1.027,00

€ 91.897,00

2019

€ 105.000,00

€ -81.203,00

€ 84.090,58

Toelichting financiële gegevens

26-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2019 betreft een voorlopige opgave over de periode van
01-01-2019 t/m 18-02-2020. Deze heeft de curator uit de administratie af
kunnen leiden.

26-03-2020
1

De curator heeft van de bestuurder vernomen dat de Bubblesix B.V. in feiten
zelf geen inkomsten genereerde door haar activiteiten. De inkomsten (omzet)
moest komen door de exploitatie van de softw are. De exploitatie van de
softw are w erd gedaan door de besloten vennootschap Safento B.V.. Bubblesix
B.V. is voor 100% aandeelhouder in de besloten vennootschap Safento B.V.
(kvk-nummer:67383769). De curator heeft begrepen dat de softw are nog in
ontw ikkeling w as w aardoor de omzet nog maar zeer beperkt w as.
Verder w erden er inkomsten gegenereerd door de verhuur van het personeel
aan een andere w erkmaatschappij: de besloten vennootschap Vlindar B.V..
Bubblesix B.V. is voor 99% aandeelhouder in deze vennootschap. Deze
personeelsinkomsten moesten echter ook w eer doorbetaald w orden aan het
personeel, zodat er in feiten geen w inst w erd gemaakt in de vennootschap.
De curator heeft begrepen dat er tussen de vennootschappen diverse
geldstromen w aren en er ook diverse rekening-courant verhoudingen zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

26-03-2020
1

Toelichting
De curator heeft begrepen dat er op de faillissementsdatum nog een
personeelslid in dienst w as van Bubblesix B.V.. De curator heeft begrepen dat
er tot april 2019 in totaal zes personeelsleden in dienst w aren.

Boedelsaldo
€ 0,00

26-03-2020
1

€ 1.697,00

20-10-2020
3

€ 12.197,00

02-02-2021
4

€ 9.649,95

03-05-2021
5

Toelichting
Zie financieel verslag.

Verslagperiode
van
18-2-2020
t/m
26-3-2020

Bestede uren

26-03-2020
1

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 5 min

2

53 uur 50 min

3

19 uur 5 min

4

9 uur 0 min

5

1 uur 55 min

totaal

97 uur 55 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuur:
De bestuurder van Bibblesix B.V. is de heer A. Borst.

26-03-2020
1

Aandeelhouders:
De curator heeft begrepen dat er in totaal zeven aandeelhouders zijn. Er zijn
vier natuurlijke personen met ieder 2,5% van de aandelen: de heer Petten,
mevrouw Schipper, mevrouw W eelink en de heer Huizinga. Daarnaast zijn en
drie besloten vennootschappen die ieder 30% van de aandelen houden. Dit
zijn: Ascot Hamilton Investment Group B.V., Kratz Holding B.V. en NoNoMa B.V..
Bubblesix B.V. is 100% aandeelhouder van de besloten vennootschap Safanto
B.V. en voor 99% aandeelhouder in de besloten vennootschap Vlindar B.V. De
curator heeft begrepen dat er alleen in laatstgenoemde vennootschap nog
activiteiten plaatsvinden.

1.2 Lopende procedures
De curator heeft begrepen dat er tussen de aandeelhouders een verschil van
inzicht is ontstaan over de ontw ikkeling/bedrijfsvoering, maar er geen
procedures lopen.

26-03-2020
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft begrepen dat er geen verzekeringen meer lopen, omdat de
activiteiten reeds zijn gestaakt.

1.4 Huur

26-03-2020
1

1.4 Huur
De curator heeft van de bestuurder vernomen dat er een kantoorruimte w erd
gehuurd te 't Harde, maar deze huurovereenkomst reeds in december 2019 is
beëindigd w egens het staken van de activiteiten.

26-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft begrepen dat de drie partijen verantw oordelijk w aren voor de
activiteiten binnen de vennootschap. De curator heeft begrepen dat de
ontw ikkeling van de softw are w erd uitgevoerd door de heer Kratz (Kratz
Business Solutions B.V.), de heer Borst w as verantw oordelijk voor het bestuur
en de heer Andrew s (Ascot Hamilton Investment Group B.V.).
De curator heeft begrepen dat er tussen de aandeelhouders een verschil van
inzicht is gerezen over de ontw ikkeling van de softw are. Dit heeft er
uiteindelijk toe geleid dat de ontw ikkeling is gestaakt. Er w aren bovendien
geen inkomsten, w aardoor er niet meer aan de verplichtingen voldaan kon
w orden. De curator heeft begrepen dat er enkel met eigen middelen van de
aandeelhouders in gefinancierd, maar deze niet bereid w aren nog meer
middelen beschikbaar te stellen. Medio 2019 is besloten om de activiteiten te
staken.
Op 25 november 2019 heeft Kratz Business Solutions B.V. het faillissement
aangevraagd.

De curator heeft begrepen dat de bestuurder w el heeft onderzocht om de
activiteiten over te dragen of de ontw ikkeling door een derde voort te laten
zetten, maar dit bleek onmogelijk. De curator heeft begrepen dat de softw are
is ontw ikkeld in een eigen framew ork van Kratz Business Solutions B.V..
Hierdoor w as het vrijw el onmogelijk om door te bouw en door de andere
programmeur.
De curator heeft begrepen dat de afspraken betreffende de ontw ikkeling niet
schriftelijk zijn vastgelegd. De curator heeft contact opgenomen met de
advocaat van Kratz Business Solutions B.V.. De curator heeft begrepen dat
Kratz Business Solutions B.V. zich op het standpunt stelt dat zij eigenaar is van
de broncodes van de ontw ikkelde applicatie. Zij is niet bereidheid om deze af
te geven. Kratz Business Solutions B.V. heeft een vordering op failliet en is
daarbij van mening dat zij de eigenaar is van de applicatie.

26-03-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

26-03-2020
1

Toelichting
De curator heeft begrepen dat er op datum van het faillissement nog een
w erknemer in dienst w as. De curator heeft het ontslag aangezegd, aangezien
er geen mogelijkheden w aren het dienstverband voort te zetten.
Aangezien niet duidelijk w as of met de bestuurder ook een
arbeidsovereenkomst w as gesloten heeft de curator deze mogelijke
overeenkomst onder voorbehoud ook opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

26-03-2020
1

Toelichting
De curator heeft begrepen dat er tot april 2019 zes w erknemers op de loonlijst
stonden. De arbeidsovereenkomsten zijn in onderling overleg beëindigd of
opgezegd door de w erknemers, omdat er onzekerheid bestond over de
vooruitzichten van de onderneming.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-2-2020

2

De arbeidsovereenkomst is voorw aardelijk opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeelslid w as verantw oordelijk voor de programmering van de
softw are. De cuator heeft begrepen dat hij al enige tijd geen w erkzaamheden
heeft kunnen verrichten door de interne strijd tussen de aandeelhouders.

26-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

26-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator heeft
begrepen dat er geen bedrijfsmiddelen in eigendom w aren.

26-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is niet bekend met een bodemvoorrecht van de fiscus. De curator is
nog in afw achting van bericht van de fiscus.

26-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

26-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as geen sprake van voorraad of onder handen w erk.

26-03-2020
1

De curator heeft begrepen dat er w el is gestart bij een klant met
implementatie van de applicatie, maar die implementatie is afgebroken. Dit zou
begin 2019 hebben gespeeld.
De besloten vennootschap Vlindar B.V. gebruikte de applicatie. Maar die zijn
ondertussen ook gestopt met de applicatie.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

26-03-2020
1

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap heeft 99% aandelen in de besloten
vennootschap Vlindar B.V. en 100% van de aandelen in Safanto B.V. De curator
heeft begrepen dat er in Safanto B.V. geen activiteiten w orden verricht. Deze
vennootschap zou de exploitatie van de te ontw ikkelen softw are gaan
uitvoeren.

26-03-2020
1

Uit de administratie heeft de curator kunnen afleiden dat er slechts enkele
deelnemingen zijn geactiveerd.
Deelneming Holland Safety Group BV € 15,00
Deelneming Safanto BV € 24,00
Deelneming Vlindar BV € 3,99

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal onderzoeken of de aandelen overgedragen kunnen w orden.

26-03-2020
1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
mogelijke overdracht van de aandelen in Vlindar BV en Holland Safety Group
BV. De curator heeft contact gehad met diverse partijen en om inlichtingen
gevraagd. Er heeft thans nog geen levering plaatsgevonden. De curator acht
het op dit moment niet in het belang van de boedel om nader verslag te doen,
maar zal de rechter-commissaris in een vertrouw elijk bericht informeren over
de stand van zaken.

16-07-2020
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
mogelijke overdracht van de aandelen in Vlindar BV en Holland Safety Group
BV. De curator heeft conform de voorschriften van de statuten aan de
bestuurder van Holland Safety Group BV laten w eten dat de curator de
aandelen te koop aanbiedt. De curator is thans in afw achting van de reacties
van de mede-aandeelhouders.

20-10-2020
3

Verder heeft de curator onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ten aanzien
van de overdracht van de aandelen in Vlindar B.V. De curator heeft vastgesteld
dat er in de statuten een blokkeringsregeling is opgenomen, w aardoor de
aandelen (in beginsel) niet overdraagbaar zijn aan een derde(n). De curator
heeft met toestemming van de rechter-commissaris met de
medeaandeelhouder een regeling getroffen. De aandelen zullen voor een
bedrag van € 10.500,00 aan de medeaandeelhouder w orden geleverd. De
curator zal daarnaast middels een quick scan nader onderzoek laten uitvoeren
naar de w aarde van de aandelen. De curator zal op basis van deze
w aardebepaling nader beoordelen of er nadere stappen ondernomen dienen
te w orden.
De curator heeft een deskundige gevonden die de quick scan naar de w aarde
van de aandelen kan uitvoeren. De curator heeft om nadere informatie en
gegevens opgevraagd bij de vennootschap Vlindar B.V. en de aandeelhouder,
w elke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de quick scan. De curator is
thans in afw achting van deze gegevens. Verder heeft de curator toestemming
gevraagd aan de rechter-commissaris om de opdracht te verstrekken aan de
deskundige.
Verder heeft de curator contact opgenomen met de bestuurder een
aandeelhouders van Holland Safety Group BV conform de statuten in verband

02-02-2021
4

met de mogelijke overdracht van de aandelen Holland Safety Group BV.. De
curator heeft een bod ontvangen. De curator heeft naar aanleiding daarvan
aanvullende vragen gesteld en is thans in afw achting van een reactie.
Afgelopen verslag periode is een quick scan uitgevoerd naar de w aarde van
de aandelen van Vlindar B.V.. De curator heeft het rapport ontvangen en
haar conclusie gedeeld met de rechter-commissaris. De curator acht het
vanw ege het vertrouw elijke karakter van het rapport niet in het belang om
zich in dit openbare verslag nader uit te laten over de inhoud van het
rapport. De curator heeft de rechter-commissaris een afschrift van het
rapport verstrekt.

03-05-2021
5

De curator heeft verder contact gehad met (de advocaat) van Holland Safety
Group BV over de aandelen. De curator heeft begrepen dat er recent een
aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden. De curator zal komende
verslagperiode in nader overleg treden met de aandeelhouder(s) over de
overdracht van de aandelen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft begrepen dat er geen debiteuren zijn. Dit w ordt bevestigd
door de administratie. Er zijn geen debiteuren volgens de administratie.

26-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn afgerond.

26-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de administratie is er geen vordering van een bank. Dit is bevestigd
door de bestuurder. De curator heeft begrepen dat er met eigen middelen is
gefinancierd.

5.2 Leasecontracten

26-03-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten. De curator heeft begrepen dat
deze er ook niet zijn.

26-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met zekerheden. De curator heeft begrepen dat deze
er ook niet zijn.

26-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud. De curator heeft
begrepen dat deze er ook niet zijn.

26-03-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met retentierechten. De curator heeft begrepen dat
deze er ook niet zijn.

26-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met reclamerechten. De curator heeft begrepen dat
deze er ook niet zijn.

26-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

26-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden zijn afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

26-03-2020
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

26-03-2020
1

De curator heeft begrepen dat de administratie tot aan de datum van het
faillissement is bijgehouden. De curator heeft thans ook nog geen
aanw ijzingen dat de administratie niet is bijgehouden. Deze lijkt op orde te
zijn. De curator zal dit nog nader onderzoeken.

26-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 21-11-2019 gedeponeerd.

26-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft uit de notariële akte van 23 mei 2017 kunnen afleiden dat aan
de stortingsverplichting is voldaan door storting op de rekening van de
vennootschap.

26-03-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

16-07-2020
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-10-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden of
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft op voorhand geen concrete
aanw ijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk handelen, maar de curator zal
dit nader onderzoeken.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

26-03-2020
1

16-07-2020
2

20-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-03-2020
1

Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar eventuel paulianeus handelen.
In onderzoek

16-07-2020
2

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
In onderzoek

20-10-2020
3

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

26-03-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

16-07-2020
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

20-10-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de w erkzaamheden betreffende het onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden voortzetten.

26-03-2020
1

De curator zal de w erkzaamheden betreffende het onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden voortzetten. Zolang de curator dit nog in onderzoek heeft
en nog geen hoor en w ederhoor heeft kunnen toepassen, zal de curator over
de rechtmatigheid geen uitspraken doen.

16-07-2020
2

De curator zal de w erkzaamheden betreffende het onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden voortzetten. Zolang de curator dit nog in onderzoek heeft
en nog geen hoor en w ederhoor heeft kunnen toepassen, zal de curator over
de rechtmatigheid geen uitspraken doen.

20-10-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Naast het salaris van de curator zijn er nog geen boedelvorderingen bekend.

26-03-2020
1

€ 8.360,61

16-07-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 8.360,61.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 5.601,00

26-03-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 22.988,86

26-03-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferent ex art. 3:288 sub e BW vordering ingediend van
€19.314,45 en een vordering gelijk aan rangorde met de belastingdienst van €
3.67 4,41.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.809,71

26-03-2020
1

Toelichting
Een tw eetal ex-w erknemers hebben een loonvordering ingediend. Deze
vorderingen zijn opgenomen op de voorlopige lijst maar nog niet geverifieerd.
€ 13.928,50

16-07-2020
2

Toelichting
Naast een aantal ex-w erknemers heeft de aanvrager van het faillissement een
preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
Toelichting
Behalve de aanvrager van het faillissement hebben zich geen crediteuren
gemeld. De curator heeft begrepen dat er naast de aanvrager nog een andere
crediteur is.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-03-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.977,71

26-03-2020
1

Toelichting
Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld behoudens de
aanvrager van het faillissement. De aanvrager van het faillissement heeft
volgens de aanvraag een vordering van € 68.977,71.
Uit de administratie valt af te leiden dat de totale schuld € 53.136,02 bedraagt.
€ 81.157,80

16-07-2020
2

Toelichting
De totale concurrente vorderingen zijn nog niet geverifieerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van de boedel zou er geen uitkering zal kunnen
plaatsvinden aan de crediteuren.

26-03-2020
1

De curator kan over de verw achte w ijze van afw ikkeling nog geen uitspraken
doen.

16-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de bekende crediteuren aanschrijven.

26-03-2020
1

Crediteuren hebben nog de mogelijkheid om hun vordering bij de curator in te
dienen.

16-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures bekend.

26-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden zijn afgerond.

26-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal onderzoeken of het aangetroffen actief ten gelden gemaakt kan
w orden. Daarnaast zal de curator het onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden voortzetten.

26-03-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode zich bezighouden met de volgende
w erkzaamheden:
- verkoop aandelen in deelnemingen
- onderzoek onrechtmatigheden
- boekenonderzoek
- verw erking vorderingen crediteuren

16-07-2020
2

De curator zal de komende verslagperiode zich bezighouden met de volgende
w erkzaamheden:
- afronden verkoop aandelen in deelnemingen
- quick scan w aarde aandelen laten uitvoeren
- onderzoek onrechtmatigheden
- boekenonderzoek

20-10-2020
3

De curator zal de komende verslagperiode zich bezighouden met de volgende
w erkzaamheden:
- afronden verkoop aandelen in deelnemingen HsG en Safanto

02-02-2021
4

- quick scan w aarde aandelen laten uitvoeren
- onderzoek onrechtmatigheden
- boekenonderzoek
De curator zal de komende verslagperiode zich bezighouden met de volgende
w erkzaamheden:
- afronden verkoop aandelen in deelnemingen HsG en Safanto
- onderzoek onrechtmatigheden
- boekenonderzoek

03-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het faillissement binnen een jaar af te w ikkelen.

26-03-2020
1

De curator kan over de termijn voor het afw ikkelen nog geen nadere
uitspraken doen.

16-07-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2021

03-05-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal onderzoeken of het aangetroffen actief ten gelden gemaakt kan
w orden. Daarnaast zal de curator het onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden voortzetten.

26-03-2020
1

Zie plan van aanpak.

16-07-2020
2

zie plan van aanpak

20-10-2020
3

Zie plan van aanpak

02-02-2021
4

Zie plan van aanpak

03-05-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

