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

4
07-06-2021
F.09/20/296
NL:TZ:0000158887:F001
13-10-2020

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr M.F.J. Anink

Algemene gegevens
Naam onderneming
GoodStaff B.V.

11-11-2020
1

Gegevens onderneming
Pompoenw eg 3
2321 DK Leiden

11-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: arbeidsbemiddeling, uitzend- en uitleenbureau.
W erving en selectie en detachering van onder meer ICT-, sales-, marketing-,
finance- en technische personeel alsmede interim-recruitment.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 91.650,00

€ -138.429,09

€ 7.600,36

2019

€ 83.550,00

€ -149.591,88

€ 10.356,24

2018

€ 25.950,00

€ 3.634,00

€ 10.240,00

Toelichting financiële gegevens

11-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is opgericht in 2018. Van het boekjaar 2018 zijn de jaarstukken
ontvangen, van de jaren 2019 en 2020 zijn kolommenbalansen en
grootboekkaarten ontvangen.

11-11-2020
1

Bovenstaande cijfers over 2019 en 2020 (tot 13 oktober 2020) zijn
overgenomen uit de kolommenbalans van betreffend boekjaar. De cijfers over
2019 blijken onvolledig. Aanvullende informatie is opgevraagd bij het bestuur.

09-02-2021
2

Over de boekjaren 2019 en 2020 zijn aanvullende cijfers verstrekt door het
bestuur.

07-05-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

11-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had in 2018 tw ee personeelsleden. Dit is in 2019/2020 uitgebreid
naar vijf personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-11-2020
1

€ 5.511,05

09-02-2021
2

€ 6.261,05

07-05-2021
3

€ 10.932,47

07-06-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-10-2020

11-11-2020
1

t/m
13-11-2020
van
14-11-2020

09-02-2021
2

t/m
13-2-2021
van
14-2-2021

07-05-2021
3

t/m
13-5-2021
van
14-5-2021

07-06-2021
4

t/m
13-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 12 min

2

23 uur 18 min

3

10 uur 54 min

4

5 uur 12 min

totaal

78 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode:
39:12 uur

11-11-2020
1

Bestede uren totaal:
39:12 uur
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 23:06 uur
TKB: 0:12 uur

09-02-2021
2

Bestede uren totaal:
RW V: 70:24 uur
TKB: 0:12 uur
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 10:42 uur
TKB: 0:12 uur

07-05-2021
3

Bestede uren totaal:
RW V: 84:42 uur
TKB: 0:24
Bestede uren in verslagperiode:
RW V: 05:06
TKB: 0:06

07-06-2021
4

Bestede uren totaal:
RW V: 91:00
TKB: 0:30

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van gefailleerde zijn GH Holding B.V. en FL Holding B.V. Bestuurder
van GM Holding B.V. is de heer G.M. (Gerard Maarten) Hins, bestuurder van FL
Holding B.V. is de heer F. (Frank) Langereis.

11-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Een voormalig personeelslid heeft een procedure aanhangig gemaakt bij de
kantonrechter terzake een loonvordering. De vordering is door de curator
voorlopig erkend en het kantongerecht is verzocht de procedure te schorsen.

11-11-2020
1

De kantonrechter heeft de procedure verw ezen naar de rolzitting van
w oensdag 9 juni 2021.

09-02-2021
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De curator onderzoekt of er actieve bedrijfsverzekeringen zijn.

11-11-2020
1

De curator heeft geen actieve verzekeringen aangetroffen. Volgens het
bestuur w aren er geen bedrijfsverzekeringen afgesloten.

09-02-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Pompoenw eg 9 te Leiden. De
huurovereenkomst is per 1 oktober 2020 overgenomen door een
zustermaatschappij, Goodstaff Detachering B.V.

11-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur het
volgende verklaard: gefailleerde verleende detacheringsdiensten binnen de ITsector. Vanw ege de uitbraak van COVID-19 w erden diverse opdrachten door
opdrachtgevers stil gelegd/niet verlengd. De inkomsten van de onderneming
liepen terug terw ijl de vaste lasten zoals personeelskosten en overige lopende
contracten (leaseovereenkomsten) door liepen. Hierdoor zijn
liquiditeitsproblemen ontstaan.

11-11-2020
1

Het bestuur heeft getracht regelingen te treffen met schuldeisers, maar is hier
slechts ten dele in geslaagd. Voor een subsidie van de overheid (NOW regeling) kw amen zij naar eigen zeggen als startup niet in aanmerking. Het
faillissement is aangevraagd door tw ee personeelsleden.
De curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

09-02-2021
2

Uit het onderzoek van de curator zijn andere oorzaken naar voren gekomen
dan opgegeven door het bestuur.

07-06-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

11-11-2020
1

Toelichting
In het jaar voor de uitspraak van het faillissement w aren er vijf
personeelsleden in dienst van gefailleerde. Drie van hen hadden de
arbeidsovereenkomst reeds voor faillissement opgezegd. Zekerheidshalve zijn
alle vijf, met machtiging van de rechter-commissaris van 16 oktober 2020, op
20 oktober 2020 het ontslag aangezegd.
De aanzegging van het ontslag is gemeld bij het UW V. De personeelsleden zijn
geïnformeerd over de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

11-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had in het jaar voor faillissement vijf fulltime personeelsleden in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-10-2020

5

Zie voor een toelichting het voorgaande.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeel, bestuur en rechter-commissaris en het UW V.

11-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar de aanw ezigheid van onroerende zaken.

11-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 169,40

totaal

€ 169,40

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een inventaris aangetroffen bestaande uit een kopieerapparaat, kast,
tafel, w hiteboard, plant en prullenbak. De zaken w orden door makelaardij
Puper B.V. per veiling aangebonden op w w w .puper.nl.

11-11-2020
1

De inventaris is per veiling verkocht voor € 169,40. De opbrengst is onder
aftrek van de verkoopcommissie van 15% overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

09-02-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing in verband met het ontbreken van pandrechten.

11-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie omvang en w aarde inventaris, correspondentie met
geïnteresseerden en makelaardij Puper B.V.

11-11-2020
1

Afw ikkelen verkoop inventaris, correspondentie makelaar.

09-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aan de orde.

11-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie status opdrachten.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

11-11-2020
1

Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

11-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar aanw ezigheid andere activa.

11-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
W erkgever voormalig personeelslid

Omvang

Opbrengst

€ 5.227,20

€ 5.227,20

€ 139,86

€ 139,86

€ 2.122,46

€ 750,00

R-C Goodstaff Holding B.V.

€ 804,19

€ 804,19

R-C Goodstaff United Beheer B.V.

€ 690,45

€ 690,45

€ 1.804,32

€ 1.804,32

€ 10.788,48

€ 9.416,02

ING Bank N.V.
R-C Goodstaff Detachering B.V.

R-C G.H. Holding B.V.
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Eén van de w erknemers is via een andere partij voor dezelfde opdrachtgever
van gefailleerde gaan w erken, naar zeggen van de bestuurders in strijd met
een concurrentiebeding. De curator onderzoekt of er mogelijk een vordering
bestaat op de w erknemer.
Bij de ING Bank N.V. is een batig saldo aangetroffen van € 139,86. Het bedrag
is opgevraagd ten behoeve van de boedel.
Er zijn volgens het bestuur geen handelsdebiteuren. De curator zal de status
van debiteuren aan de hand van de administratie controleren.

11-11-2020
1

Banksaldo ING
Het banksaldo bij de ING Bank N.V. ad. € 139,86 is ontvangen op de
faillissementsrekening.

09-02-2021
2

Vordering voormalige w erknemer
De voormalige w erknemer is per 1 september 2020 in dienst getreden van een
andere IT consultancy verlener. Via de nieuw e w erkgever heeft het voormalige
personeelslid, in strijd met de in de arbeidsovereenkomst opgenomen
bepalingen, een tot en met december 2020 lopende opdracht afgemaakt bij
een opdrachtgever van gefailleerde. De bestuurders van gefailleerde w aren
voor faillissement, ter oplossing van de kw estie, een fee overeengekomen met
de nieuw e w erkgever per gew erkt uur. De hoogte van de fee is vastgesteld op
€ 8,- per uur. In totaal zijn in de periode september t/m december 2020 540
uren gew erkt bij de opdrachtgever. Gelet op de gemaakte afspraken heeft de

curator een bedrag van € 5.227,20 in rekening gebracht. Het bedrag is op 3
februari 2021 ontvangen op de faillissementsrekening.
Rekening courant vorderingen
Uit de bedrijfsadministratie is gebleken dat er conform opgave van het bestuur
geen sprake is van een openstaande vorderingen op handelsdebiteuren. W el
zijn er een viertal rekening-courant vorderingen:
- G.H. Holding B.V. € 1.804,32
- Goodstaff United Beheer B.V. € 690,45
- Goodstaff Holding B.V. € 804,19
- Goodstaff Detachering B.V. € 2.122,46
Betreffende vennootschappen zijn aangeschreven met het verzoek de
vordering te voldoen.
Rekening courant vorderingen
- G.H. Holding B.V. € 1.804,32
- Goodstaff United Beheer B.V. € 690,45
- Goodstaff Holding B.V. € 804,19
- Goodstaff Detachering B.V. € 1.372,46

07-05-2021
3

Op de voormalige bedrijfsrekening bij de ING Bank is een bedrag van € 750,00
ontvangen van Goodstaff Detachering B.V. Het bedrag is op verzoek van de
curator door ING Bank overgemaakt naar de faillissementsrekening en
verrekend met het openstaande bedrag in rekening-courant. De hiervoor
vermelde vennootschappen zijn op 22 april 2021 gerappelleerd om de thans
nog openstaande bedragen binnen 14 dagen te voldoen. Er is daarop
aangegeven door betreffende partijen dat de openstaande bedragen voor
uiterlijk 18 mei 2021 zullen w orden voldaan.
Het bestuur heeft in de maand mei 2021 in totaal € 4.671,42 betaald aan de
faillissementsrekening. De rekening-courant vorderingen zijn met dit bedrag
geheel voldaan. De incasso van de debiteuren is daarmee afgerond: alle
vorderingen zijn 100% geïncasseerd.

07-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren.

11-11-2020
1

Correspondentie ING Bank N.V., onderzoek administratie naar stand van
debiteuren, inventarisatie omvang rekening-courant vorderingen een
aanschrijven betrokken partijen, overleg nieuw e w erkgever voormalig
personeelslid, afronden getroffen regeling.

09-02-2021
2

Correspondentie bank, aanmanen debiteuren, betalingsregeling afstemmen.

07-05-2021
3

Correspondentie bestuur, monitoren ontvangst betalingen.

07-06-2021
4

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

11-11-2020
1

€ 15.264,84

09-02-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Er is een vordering ingediend door de Rabobank uit hoofde van een in 2019
verstrekte geldlening met een hoofdsom van € 17.000,00.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee actieve leasecontracten aangetroffen betreffende een Volksw agen
Golf en een Audi A3. De auto’s zijn ingeleverd bij de betrokken
leasemaatschappijen.

11-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bij de ING Bank N.V. is een G-rekening aangetroffen met een batig saldo van €
1.089,86. Er is door de bank contact opgenomen met de Belastingdienst voor
de afw ikkeling van het saldo.

11-11-2020
1

De Belastingdienst heeft de G-rekening uitgew onnen en het saldo van €
1.089,86 verrekend met de aanslag loonheffingen september 2019.

09-02-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen beroep op gedaan.

11-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen beroep op gedaan.

11-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen beroep op gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

11-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven bancaire instellingen en crediteuren, inventarisatie zekerheden,
correspondentie bestuur en leasemaatschappijen omtrent inleveren
leaseauto’s.

11-11-2020
1

Correspondentie Belastingdienst en overige crediteuren.

09-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde. De activiteiten van de onderneming w aren reeds voor
faillissement gestaakt.

11-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

11-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een bedrijfsadministratie aangetroffen. Via de bij de onderneming
betrokken accountant zijn de jaarstukken van het boekjaar 2018 ontvangen,
over 2019 en 2020 (tot aan datum faillissement) zijn kolommenbalansen en
grootboekkaarten aangeleverd. De financiële gegevens over 2019/2020 zijn
nog niet geheel verw erkt. Het bestuur heet de accountant de opdracht
gegeven de administratie alsnog bij te w erken. De curator w acht de
aanvullende gegevens af en beoordeelt in een later stadium of er is voldaan
aan de administratieplicht ex. art 2:10 BW .

11-11-2020
1

De curator heeft de administratie in onderzoek. Het geheel maakt a prima vista
een verzorgde indruk. Nader onderzoek w ordt verricht. De curator verw acht bij
het volgende verslag een definitief standpunt in te kunnen nemen ten aanzien
van de administratieplicht ex art. 2:10 BW .

09-02-2021
2

De curator heeft aanvullende informatie ontvangen en verricht onderzoek.

07-05-2021
3

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond. De
administratie w erd verw erkt door een accountant en is verzorgd. De rechten
en plichten van de onderneming zijn af te leiden uit de stukken. De curator
komt dan ook tot het oordeel dat er is voldaan aan de administratieplicht ex.
art. 2:10 BW .

07-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 15 augustus 2019 gedeponeerd. Over 2019 is
geen jaarrekening gedeponeerd.

11-11-2020
1

De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponeerd. Er is derhalve voldaan aan
de publicatieplicht.

07-06-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming kent een geplaatst en gestort kapitaal van € 2,40.

11-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals gebruikelijk in onderzoek.

Toelichting
De curator bestudeert de administratie en verricht onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement. De curator verw acht het onderzoek in de
komende verslagperiode af te kunnen ronden.

Toelichting
De curator verricht aanvullend onderzoek naar de administratie en de
oorzaken van het faillissement.
Nee

11-11-2020
1

09-02-2021
2

07-05-2021
3

07-06-2021
4

Toelichting
De curator heeft het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van
het faillissement afgerond. Er is niet van bijzonderheden gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-11-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk in onderzoek.
In onderzoek

09-02-2021
2

Toelichting
De curator verricht onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. Naar
verw achting kan het onderzoek in de komende verslagperiode afgerond
w orden.
In onderzoek

07-05-2021
3

Toelichting
De curator verricht aanvullend onderzoek naar de administratie en mogelijk
paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
De curator is niet op paulianeus handelen gestuit.

07-06-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht zoals gebruikelijk onderzoek naar rechtmatigheden.

11-11-2020
1

De curator heeft het onderw erp rechtmatigheden in onderzoek.

09-02-2021
2

De curator verricht aanvullend onderzoek naar rechtmatigheden.

07-05-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Het is de curator niet van
bijzonderheden gebleken.

07-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en innemen bedrijfsadministratie, correspondentie accountant en
het bestuur.

11-11-2020
1

Bestuderen administratie.

09-02-2021
2

Aanvullend onderzoek.

07-05-2021
3

Bestuderen aanvullende gegevens, afronden onderzoek.

07-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curatorsalaris: p.m.
€ 6.280,41
Toelichting
Curatorsalaris: p.m.
UW V: € 6.280,41

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-11-2020
1

09-02-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.882,00

11-11-2020
1

Toelichting
Loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
€ 107.816,00

09-02-2021
2

Toelichting
Loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
€ 132.756,00

07-05-2021
3

Toelichting
Loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-11-2020
1

Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet bekend.
€ 39.576,58

09-02-2021
2

Toelichting
De vordering van het UW V is ingediend. Er zijn geen bijzonderheden.
€ 42.335,54

07-06-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.664,78

11-11-2020
1

Toelichting
Dit betreft de loonvordering van een voormalig personeelslid.
€ 10.664,78

09-02-2021
2

Toelichting
De betreffende vordering valt buiten de reikw ijdte van de loongarantieregeling
en is niet vergoed door het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-11-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
7
Toelichting
Geen bijzonderheden.

09-02-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.880,81

11-11-2020
1

Toelichting
Geen bijzonderheden.
€ 56.676,01

09-02-2021
2

Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend.

11-11-2020
1

Gelet op de stand van de boedel kan er naar verw achting enkel een uitkering
plaatsvinden aan de hoogst gerangschikte boedelschuldeisers en zal het
faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

07-05-2021
3

De verw achtingen omtrent de w ijze van afw ikkeling is ongew ijzigd ten
opzichte van voorgaande verslagen: naar verw achting kan enkel een
uitkering plaatsvinden aan de hoogst gerangschikte boedelschuldeisers.

07-06-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven bekende crediteuren.

11-11-2020
1

Verificatie vorderingen.

09-02-2021
2

Correspondentie crediteuren.

07-05-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer E.J. van de Kaa.

11-11-2020
1

9.2 Aard procedures
De heer E.J. van de Kaa is een voormalig w erknemer en heeft Goodstaff B.V.
gedagvaard. De heer Van de Kaa w as tot december 2019 in loondienst van
Goodstaff B.V. Het dienstverband is middels een vaststellingsovereenkomst
d.d.26 september 2019 beëindigd. Van de Kaa vordert uitbetaling van de
eindafrekening.

11-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Er w as een volgende rolzitting gepland voor 28 oktober 2020. De curator heeft
het kantongerecht verzocht de procedure te schorsen.

11-11-2020
1

De kantonrechter heeft de procedure verw ezen naar de rolzitting van
w oensdag 9 juni 2021.

09-02-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie advocaat van de heer Van de Kaa en het Kantongerecht.

11-11-2020
1

Correspondentie Kantongerecht.

09-02-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop inventaris
- Inventarisatie overige activa.
- Afw ikkelen G-rekening
- Onderzoek schending concurrentiebeding.
- Onderzoek debiteuren.
- Oorzaken en -administratieonderzoek.
- In kaart brengen passiva.

11-11-2020
1

- Incasso rekening-courant vorderingen.
- Afronden oorzaken- en administratieonderzoek.

09-02-2021
2

- Incasso rekening-courant vorderingen.
- Afronden oorzaken- en administratieonderzoek.

07-05-2021
3

Afw ikkelen faillissement.

07-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.

11-11-2020
1

Vooralsnog onbekend.

09-02-2021
2

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de termijn w aarop de rekening
courant vorderingen geïncasseerd kunnen w orden.

07-05-2021
3

Alle w erkzaamheden zijn afgerond. De curator streeft naar afw ikkeling binnen
drie maanden.

07-06-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

11-11-2020
1

Niet van toepassing. Dit betreft het eindverslag.

07-06-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

