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Algemene gegevens
Naam onderneming
Flevostate B.V.

09-03-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Flevostate B.V. is gevestigd te LeidschendamVoorburg en houdt kantoor te (8320 BV) Emmeloord, op het adres Onder de
Toren 38.

09-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel:
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke
gezondheids- en verslavingszorg.
Het exploiteren van een behandelcentrum voor jongeren met gedrag- en
ontw ikkelingsstoornissen alsmede psychiatrische stoornissen.
De onderneming had vestigingen in Den Haag, Almere, Emmeloord, Hoogeveen
en Zuidlaren. De vestiging Hoogeveen is niet in gebruik genomen.

Financiële gegevens

09-03-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.961.034,00

€ 243.675,00

€ 566.468,00

2018

€ 1.499.545,00

€ -171.065,00

€ 757.023,00

2019

€ 2.073.890,00

€ -63.331,00

€ 402.436,00

2020

€ 3.035.973,00

€ -67.915,00

€ 921.936,00

Toelichting financiële gegevens
Vermelde w inst / verlies betreft het resultaat na belastingen.
De gegevens uit het jaar 2020 zijn afkomstig van de conceptjaarrekening. De
jaarrekening 2020 is nog niet vastgesteld.

09-03-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
27

09-03-2022
1

Toelichting
Voormeld aantal betreft het gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) in
2020 volgens de conceptjaarrekening 2020.
Op datum faillissement w aren 18 personeelsleden w erkzaam bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 18.223,90

09-03-2022
1

Toelichting
Op de bankrekening van gefailleerde staat nog een bedrag van € 54.434,91.
De curator heeft de bank verzocht om dit bedrag over te boeken naar de
boedelrekening.

€ 31.072,89

15-06-2022
2

€ 61.777,42

14-09-2022
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-2-2022

09-03-2022
1

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

15-06-2022
2

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022

14-09-2022
3

t/m
14-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

107 uur 6 min

2

72 uur 54 min

3

16 uur 12 min

totaal

196 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich voornamelijk beziggehouden met de overdracht van de
behandeling van cliënten aan een opvolgend zorgverlener. In een vroeg
stadium is, om de continuering van de hulpverlening aan cliënten zo goed
mogelijk te laten verlopen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hierbij
betrokken. Patiëntdossiers zijn overgedragen aan PerspektieV, na uitdrukkelijk
verkregen toestemming van cliënten en/of ouders/verzorgenden. Dit
afhankelijk van de leeftijd van de cliënt.
De curator heeft de gegevensdragers en persoonsgegevens in kaart gebracht.
De patiëntdossiers zijn digitaal opgeslagen. Persoonsgegevens die zijn
aangetroffen in (delen van) fysieke dossiers, maar tevens digitaal zijn
opgeslagen, zijn verzameld door de curator en vernietigd door een
gecertificeerd bedrijf.
De curator heeft overleg gevoerd met doorverw ijzers (gemeenten), de
psychiater (ZZP-basis w erkzaam) en PerspektieV over de continuering van de
hulpverlening.
De curator heeft met PerspektieV afspraken gemaakt over de verkoop van de
activa die aanw ezig is in de panden te Emmeloord en Almere. Voorts heeft de
curator gesproken met verhuurders van de panden over het tijdstip van
beëindiging van de huur, eventuele aankoop van een van de panden door een
derde, de fysieke afsluiting van gas en w ater en de schade die is ontstaan aan
de panden.

09-03-2022
1

De curator is een onderzoek gestart naar de administratie. In het bijzonder
heeft de curator aandacht besteed aan de W et Normering Topinkomens. De
curator heeft berekend of het inkomen van de bestuurder zich verhoudt tot de
inkomensgrenzen van de W NT. De curator heeft de accountant van gefailleerde
om een toelichting gevraagd. Aangezien de curator tw ijfelt aan de juistheid /
volledigheid van de toelichting van de accountant, heeft de curator de
toelichting van de accountant en relevante stukken uit de administratie, doen
toekomen aan de Toezichthouder W NT (Agentschap CIBG |
Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Volksgezondheid, W elzijn en Sport).
De curator is in afw achting van de uitkomst van het onderzoek door de
Toezichthouder W NT. Daarnaast heeft de curator contact gezocht met de
Ombudsman, omdat tw ee gemeenten (reeds voor datum faillissement) geen
vergoeding w ilden voldoen voor reeds verrichtte behandelingen, omdat zij van
mening w aren dat andere gemeenten daarop dienden te w orden
aangesproken. Na bemiddeling van de Ombudsman heeft de curator alsnog
facturen toegezonden aan de gemeenten.

15-06-2022
2

De curator heeft van Team W NT van het ministerie van VW S het
conceptrapport van bevindingen W et normering topinkomens ontvangen en
dit bestudeerd.
De Curator heeft de gemeenten aangeschreven die de zorg niet hebben
betaald, omdat zij van mening zijn dat krachtens het w oonplaatsbeginsel de
zorg door vergoed dient te w orden door andere gemeenten. Dit heeft geleid
tot een betaling van € 22.258,08. Met andere gemeenten is de curator nog in
gesprek.

14-09-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van Flevostate is ESH Management B.V., gevestigd te
Leidschendam.

09-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Tw ee lopende procedures (zie verder onder 9).

09-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft contact opgenomen met de assurantietussenpersoon van
Flevostate. In overleg met de tussenpersoon zijn de
aansprakelijkheidsverzekeringen voortgezet met een periode van 3 maanden.
De premie is door de curator voldaan.

09-03-2022
1

1.4 Huur
De huurovereenkomsten zijn beëindigd met inachtneming van het bepaalde in
artikel 39 Fw .

09-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde deelde mee dat het faillissement is ontstaan of
versneld door het ingrijpen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in
2021, w aarna er door gemeenten niet meer w erd doorverw ezen naar
Flevostate.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

09-03-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18

09-03-2022
1

Toelichting
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de
personeelsleden ontslagen. 5 Personeelsleden zijn overgenomen door
PerspektieV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
27

09-03-2022
1

Toelichting
Volgens de conceptjaarrekening 2020 zouden er per ultimo 2020 27
personeelsleden w erkzaam zijn.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-2-2022

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de volgende w erkzaamheden verricht:

09-03-2022
1

w erkzaamheden in verband met de ontslagaanzegging, het
beantw oorden vragen van personeel in verband met het ontslag en
loonvorderingen, het vragen van toestemming aan personeel dat w ordt
overgenomen door PerspektieV voor het verstrekken van de
arbeidsovereenkomsten aan PerspektieV.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris Hoogeveen

€ 2.000,00

bureaus, bedden, tafels, kasten, smartphones,
etc. die aanw ezig zijn in de panden in Emmeloord
en Almere

€ 5.250,00

Volksw agen Golf
totaal

Boedelbijdrage

€ 400,00
€ 7.650,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Alleen de inventaris die aanw ezig is in de panden Emmeloord en Almere zijn
verkocht aan PerspektieV. De smartphones van de 5 personeelsleden die zijn
overgenomen door PerspektieV zijn eveneens verkocht aan PerspektieV. Deze
telefoons zijn gereset in de fabrieksinstellingen, zodat alle gegevens zijn
gew ist met inbegrip van bestanden en gedow nloade apps. Computers en
laptops zijn niet verkocht in verband met de gegevens die daarop mogelijk
aanw ezig zijn. De curator zal onderzoeken of het mogelijk is om de gegevens
definitief te laten verw ijderen door een gecertificeerd bedrijf, zodat deze
alsnog kunnen w orden verkocht. De inventaris die aanw ezig is in Zuidlaren en
Hoogeveen is w el getaxeerd, maar nog niet verkocht. De curator zal hiervoor
een opkoper benaderen.
De inventaris in Den Haag bestaat uit enkele tafels en een paar stoelen en is
ook nog niet verkocht.

09-03-2022
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De inventaris van de vestiging Hoogeveen is met toestemming van de rechtercommissaris verkocht.
Uit de taxatie blijkt dat de w aarde van de inventaris van Zuidlaren minimaal
w as. Deze inventaris is niet verkocht. In Den Haag stond slechts een tafel met
stoelen. Ook deze zijn niet verkocht.
Tot de boedel behoorde nog een Volksw agen Golf uit 2004. De motor van deze
auto w as defect en de auto w as zw aar beschadigd (alle panelen w aren
ingedeukt en er w as sprake van roestvorming). De curator heeft deze auto te
koop aangeboden aan 4 partijen. De hoogste bieding op de auto bedroeg €
400,-- (excl. btw ). De curator heeft de auto voor dit bedrag verkocht.

15-06-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend ten bedrage van € 325.061,00. Deze
bestaan onder meer uit loonheffingen.

09-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop in verband met doorstart.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

09-03-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Per datum derde verslag bedraagt de
debiteurenopbrengst.

€ 35.787,70

€ 26.693,83

Op datum faillissement staat aan
onbetw iste debiteuren open het bedrag van
€ 61.538,81

€ 61.538,81

€ 31.734,16

€ 0,00

€ 18.480,20

€ 97.326,51

€ 76.908,19

Per datum tw eede verslag bedraagt de
debiteurenopbrengst
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond open een bedrag van € 61.538,81 volgens
opgave van de bestuurder. Thans staat volgens de administratie nog open het
bedrag van € 29.804,65. In totaal is na datum faillissement op de
bankrekening van gefailleerde het bedrag van € 54.434,91 ontvangen. Een
deel van deze betalingen heeft vermoedelijk betrekking op de ontvangsten
van w erkzaamheden in de periode van voortzetting.
Met een aantal gemeenten is daarnaast nog discussie over de vraag w elke
gemeente de financieel verantw oordelijke is voor de behandeling van cliënten.
De discussie gaat over 3 behandelingen met in totaal een financieel belang van
€ 116.605,-- Dit heeft betrekking op diensten die door gefailleerde in 2021 zijn
verricht. Vanw ege de discussie met en tussen gemeenten zijn deze
w erkzaamheden nog niet gefactureerd.

09-03-2022
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De curator heeft zich gew end tot de Ombudsman. De Ombudsman heeft
contact gezocht met de gemeenten die stellen dat zij niet financieel
verantw oordelijk zijn voor de kosten van de behandelingen. De bemiddeling
met de Ombudsman heeft er toe geleid dat de gemeenten aan de curator
hebben verzocht om aan hen de facturen voor de behandeling toe te zenden.

15-06-2022
2

Eén van de aangeschreven gemeenten heeft inmiddels betaald. Dit betreft
een bedrag van € 22.258,08. De overige gemeenten handhaven het
standpunt dat zij de zorg niet hoeven te vergoeden.

14-09-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft met de bestuurder en de medew erker van gefailleerde
gesproken over de debiteuren.

09-03-2022
1

De curator heeft met de debiteuren aangeschreven. Met de gemeenten die
de verschuldigdheid betw isten heeft de curator uitgebreider schriftelijk
gecommuniceerd.

14-09-2022
3

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

09-03-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen kredietovereenkomst gesloten met een bank. Gefailleerde maakte
slechts gebruik van een bankrekening.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder maakte gebruik van een leaseauto op basis van operational
lease. Deze leaseovereenkomst is beëindigd per datum faillissement en de
leasemaatschappij heeft de auto opgehaald.

09-03-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen eigendomsvoorbehoud ingeroepen.

09-03-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-03-2022
1

Niet van toepassing .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris is de bedrijfsvoering voortgezet
in verband met onderzoek naar de mogelijkheid van doorstart en continuering
van de hulpverlening.

6.2 Financiële verslaglegging

09-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Over de maand februari 2022 is gedeclareerd het bedrag van € 30.952,02.
De kosten van voortzetting bedragen € 1.575,-- (kosten zzp-ers Emmeloord).
Daarnaast zullen de kosten van de ZZP-ers Den Haag nog ten laste van de
boedel w orden gebracht. Deze facturen heeft de curator nog niet ontvangen.

09-03-2022
1

Over de periode van voortzetting is ontvangen een bedrag van € 10.895,55.
De debiteuren die nog niet hebben voldaan zullen w orden aangeschreven.

15-06-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met de bestuurder, psychiater, w erknemers en zzp-ers in verband met
de voortzetting. Onderzocht is w elke hulpverlening moet w orden
gecontinueerd en w elke behandelingen / gesprekken kunnen w orden
verplaatst na latere datum. Aan de hand hiervan zijn de w erkzaamheden
gecontinueerd.

09-03-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 1 maart 2022 is de bedrijfsvoering van de locaties Emmeloord en Almere
voortgezet door PerspektieV. Dit betreft het grootste deel van de cliënten.
PerspektieV heeft aan 5 hulpverleners van deze locaties een baan
aangeboden. Voor de locatie Den Haag w ordt nog gezocht naar de
mogelijkheid van voortzetting door een derde.

09-03-2022
1

De behandeling van de cliënten van de locatie Den Haag is - na verkregen
toestemming van de ouders verzorgenden van de cliënten voor de overdracht
van de dossiers - voortgezet door Jeugdformaat.

15-06-2022
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor

09-03-2022
1

6.6 Opbrengst
€ 30.952,02

09-03-2022
1

Toelichting
Dit betreft het bedrag dat over de maand februari 2022 is gefactureerd aan de
gemeenten, maar nog niet is ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-03-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen van koopakte en bevestigingsbrieven, overleg met de overnemende
partij, overleg met gemeenten en Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

09-03-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

09-03-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 18 maart 2021.
De jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 22 december 2021. Het betreft een
niet vastgestelde jaarrekening. De jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn dus niet
tijdig gedeponeerd.

09-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een rechtspersoon is controleplichtig w anneer deze onderneming op basis van
de w et valt in de categorie 'middelgroot'. Hiervan is sprake als de onderneming
tw ee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan tw ee van de drie
onderstaande criteria:
meer dan € 12 miljoen omzet;
meer dan € 6 miljoen balanstotaal;
vijftig of meer medew erkers (fte) in dienst.

09-03-2022
1

Gefailleerde voldoet niet aan deze criteria, zodat zij niet controleplichtig w as.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de datum oprichting is dit niet meer relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-03-2022
1

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

Toelichting

15-06-2022
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek.

Toelichting

14-09-2022
3

Uit onderzoek van de curator blijkt dat de bestuurder mogelijk de
inkomensnorm van de W NT (W et Normering Topinkomens) heeft
overschreden. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan het CIBG
(Team W NT van het Ministerie van Volksgezondheid, W elzijn en Sport). Het
CIBG heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de eventuele overschrijding
en een conceptrapport van bevindingen opgesteld. De bestuurder heeft tot
13 september 2022 de gelegenheid gekregen om inhoudelijk op dit
conceptrapport te reageren. Daarna zal het CIBG een definitief rapport
uitbrengen. In een volgend verslag zal hierop nader w orden ingegaan.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-03-2022
1

Toelichting
De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

In onderzoek

14-09-2022
3

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator moet nog een begin maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-03-2022
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

15-06-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Niet van toepassing.

09-03-2022
1

Onderzoek beloning en W et Normering Topinkomens (W NT).

15-06-2022
2

De curator is in afw achting van het definitieve rapport van het CIBG. Het CIBG
zal binnen 4 w eken te rekenen vanaf 13 september 2022 het definitief
rapport uitbrengen.

14-09-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.745,00

09-03-2022
1

Toelichting
Huur na datum faillissement

€ 33.114,76

15-06-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 325.061,00

09-03-2022
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend ter zake van loonheffingen en
vennootschapsbelasting.

€ 386.904,00

15-06-2022
2

€ 368.904,00

14-09-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-03-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-03-2022
1

€ 6.775,00

15-06-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

09-03-2022
1

60

15-06-2022
2

64

14-09-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 751.897,02

09-03-2022
1

€ 881.083,44

15-06-2022
2

€ 980.338,19

14-09-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de ingediende vorderingen nog niet besproken met de
bestuurder.

09-03-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn tw ee lopende procedures. De w ederpartijen zijn:

09-03-2022
1

1. Gemeente Noordoostpolder.
2. Ministerie van VW S.

9.2 Aard procedures
De eerste procedure betreft een hoger beroepsprocedure bij de Raad van
State ter zake een besluit van de Gemeente Noordoostpolder tot intrekking
van een aan Flevostate verstrekte subsidie van meer dan € 250.000,--. In
deze procedure gaat het over de vraag of er sprake is van schending van de
beginselen van behoorlijk bestuur, w aaronder het vertrouw ensbeginsel. De
stand van zaken in deze procedure is dat het hoger beroep is ingesteld, een
bevestiging van de Raad van State is ontvangen en aan Flevostate is verzocht
de griffierechten te voldoen.

09-03-2022
1

De tw eede procedure betreft een bezw aar procedure die Flevostate heeft
ingesteld tegen het ministerie van VW S tegen de schriftelijke aanw ijzing van
de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.
Op 23 februari jl. heeft Flevostate een beslissing op bezw aar van het Ministerie
ontvangen w aarin het Ministerie aangeeft het primaire besluit te handhaven.

9.3 Stand procedures
Eerste procedure: De stand van zaken in deze procedure is dat het hoger
beroep is ingesteld, een bevestiging van de Raad van State is ontvangen en
aan Flevostate is verzocht de griffierechten te voldoen.
Het belang van deze zaak is groot, maar de procesrisico's zijn volgens de
advocaat van Flevostate groot. De curator zal in de komende verslagperiode
een beslissing nemen over de voortzetting van deze procedure.

09-03-2022
1

Tw eede zaak: Tegen dit besluit van het ministerie van VW S kan Flevostate in
beroep bij de rechtbank. Aangezien de curator in overleg met de gemeente
Purmerend de cliënt elders heeft w eten onder te brengen, is deze aanw ijzing
van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd niet meer relevant. Er zal dus
geen beroep w orden ingesteld.
De curator heeft ook de eerste procedure niet voortgezet, aangezien de kans
op succes zeer gering is en de kosten van voortzetting ten laste van de
boedel zouden komen.

14-09-2022
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met bestuurder en advocaat van gefailleerde.

09-03-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overdracht hulpverlening aan cliënten Den Haag.
Verkoop resterende activa.
Onderzoek naar administratie en rechtmatigheid.

09-03-2022
1

Het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid zal in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

15-06-2022
2

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek van de curator zich
richten op de administratie en rechtmatigheid.

14-09-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-03-2022
1

Nog niet bekend.

14-09-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-09-2022
3

