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Algemene gegevens
Naam onderneming
Asbestverw ijdering Rijnmond B.V.

25-04-2018
1

Gegevens onderneming
Asbestverw ijdering Rijnmond B.V.
Cairostraat 63
3047 BB Rotterdam
KvK nr.: 56555008
Faill.nr. C10/18/130 F
Datum uitspraak: 27 maart 2018
Rechtbank Rotterdam
Rechter-Commissaris: mr. J.C.A.M. Los
Op verzoek van: Eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 21-3-2018
Curator: mr. R.M. Avezaat
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088 234 45 00
E-mail: avezaat@thna.nl

Activiteiten onderneming

25-04-2018
1

Activiteiten onderneming
Het financieren, faciliteren, in franchise geven en in franchise nemen van een
bedrijfsconcept voor asbestverw ijdering en sloop. Het ter beschikking stellen
van arbeidskrachten.

25-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 1.253.800,00

2013

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 8.862,00

€ 414.657,00

€ 26.316,00

€ 292.447,00

2017

€ 2.652.100,00

€ -389.199,00

€ 665.772,00

2016

€ 2.330.067,00

€ -54.631,00

€ 550.917,00

2018

€ 282.295,00

€ -646.084,00

€ 183.291,00

2015

€ 1.831.570,00

€ 2.216,00

€ 469.987,00

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 betreffen gegevens
uit de gedeponeerde jaarrekeningen, alsook verstrekte administratieve
bescheiden. De jaren 2017 en 2018 betreffen gegevens uit de aangeleverde
administratieve bescheiden.

25-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

Boedelsaldo

25-04-2018
1

Boedelsaldo
€ 595,91

25-04-2018
1

€ 39.206,26

24-07-2018
2

€ 42.942,41

24-10-2018
3

€ 42.942,41

22-01-2019
4

€ 44.732,53

23-04-2019
5

€ 45.145,03

19-08-2019
6

€ 45.145,03

19-11-2019
7

€ 24.222,35

18-02-2020
8

€ 24.222,35

18-05-2020
9

€ 24.222,35

16-09-2020
10

€ 23.873,35

16-12-2020
11

€ 23.426,60

29-12-2020
12

Verslagperiode
van
27-3-2018

25-04-2018
1

t/m
23-4-2018
van
24-4-2018

24-07-2018
2

t/m
23-7-2018
van
24-7-2018

24-10-2018
3

t/m
23-10-2018
van
24-10-2018

22-01-2019
4

t/m
21-1-2019
van
22-1-2019

23-04-2019
5

t/m
22-4-2019
van
23-4-2019

19-08-2019
6

t/m
18-8-2019
van
19-8-2019

19-11-2019
7

t/m
18-11-2019
van
19-11-2019

18-02-2020
8

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

18-05-2020
9

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

16-09-2020
10

t/m
15-9-2020
van
16-9-2020

16-12-2020
11

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020
t/m
27-12-2020

Bestede uren

29-12-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 27 min

2

11 uur 30 min

3

27 uur 15 min

4

17 uur 21 min

5

4 uur 39 min

6

6 uur 51 min

7

3 uur 33 min

8

5 uur 42 min

9

4 uur 18 min

10

9 uur 33 min

11

10 uur 6 min

12

3 uur 0 min

totaal

146 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is Rob van Leenen Beheer B.V. op haar beurt
rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer R. van Leenen.

25-04-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

25-04-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

25-04-2018
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de Cairostraat nr.
63 te Rotterdam. De huur is opgezegd bij brief van 28 maart 2018.

25-04-2018
1

Het pand aan de Cairostraat nr. 63 is opgeleverd. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

24-10-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde is de vennootschap in de
problemen gekomen door het faillissement van een grote opdrachtgever in
november 2017. Hierdoor valt meer dan de helft van de debiteurenpositie w eg.
Naast het faillissement van de opdrachtgever zijn er een aantal projecten
gew eest w aarbij de kosten hoger w aren dan verw acht. Er zijn geen inkomsten
meer te verw achten, personeel kan niet meer betaald w orden.

25-04-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

25-04-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

25-04-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-3-2018

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inmiddels heeft een bijeenkomst voor de w erknemers plaatsgevonden w aarbij
ook het UW V aanw ezig w as. Alle w erknemers is voorafgaand aan deze
bijeenkomst ontslag aangezegd.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

25-04-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

25-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

25-04-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 750,00

totaal

€ 750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is kantoorinventaris aangetroffen. De inventaris w elke door de
vennootschap geleased w as is inmiddels uitgeleverd. De bezichtigingen voor
de verkoop van de inventaris hebben plaatsgevonden en de curator is in
afw achting van de biedingen.

25-04-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris verkocht voor een bedrag
van EUR 750,00 excl. btw en ontvangen op de boedelrekening.

24-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet bekend.

25-04-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de komende verslagperiode de kantoorinventaris trachten te
verkopen.

25-04-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris verkocht. Er zijn geen
verdere w erkzaamheden.

24-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk

€ 11.651,50

totaal

€ 11.651,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In opdracht van de curator zijn tw ee kleine opdrachten afgemaakt. De
opbrengst van deze onderhanden w erken bedraagt in totaal EUR 11.651,50.
De bedragen zijn nog niet op de boedelrekening ontvangen.

25-04-2018
1

De opbrengst van de onderhanden w erken zijn inmiddels ontvangen op de
boedelrekening. Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

24-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Incasseren van de gefactureerde opdrachten.

25-04-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn de curator geen andere activa bekend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

25-04-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

25-04-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenlijst per 27-3-2018

€ 80.860,00

€ 6.682,83

totaal

€ 80.860,00

€ 6.682,83

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In dit saldo staat ook het bedrag van de failliete opdrachtgever, te w eten voor
een totaal van EUR 47.409,51.

25-04-2018
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteuren gesommeerd de
nog openstaande bedragen te voldoen. Echter zijn er diverse onduidelijkheden
w elke nader bekeken moeten w orden.

24-10-2018
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator met één debiteur, met
toestemming van de rechter-commissaris, een schikking getroffen. Het bedrag
van de schikking, EUR 3.025,00 incl. btw , is op de boedelrekening ontvangen.

18-02-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren van de openstaande debiteuren.

25-04-2018
1

De curator zal de komende verslagperiode de debiteurenpositie nader
bestuderen en indien noodzakelijk incassomaatregelen nemen.

24-10-2018
3

Zoals eerder aangegeven staat in het openstaande debiteurensaldo ook een
bedrag van een failliete opdrachtgever ad EUR 47.409,51 en is een bedrag van
EUR 3.657,83 inmiddels ontvangen. Derhalve resteert aan overige debiteuren
een openstaand bedrag van EUR 29.792,66. De overige debiteuren maken
gemotiveerd bezw aar tegen de openstaande facturen. De curator en de
faillissementsmedew erker zijn de gegrondheid van die bezw aren aan het
analyseren en zullen in de komende verslagperiode besluiten of nadere
incasso opportuun is.

22-01-2019
4

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat tw ee debiteuren een
openstaande vordering hebben op failliet. Derhalve zijn deze bedragen
verrekend met de openstaande posten. Inmiddels heeft één debiteur de
vordering betw ist en bescheiden aangeleverd, w elke nog door de curator
beoordeeld zullen w orden. De curator zal naar verw achting de komende
verslagperiode de debiteurenincasso af kunnen ronden.

23-04-2019
5

Na verrekening met openstaande vorderingen op failliet resteert aan
openstaand bedrag aan overige debiteuren een bedrag van EUR 15.267,81.
De curator heeft tot op heden geen reactie ontvangen op verzonden
sommaties. De komende verslagperiode zal de curator beoordelen of nadere
incassomaatregelen genomen zullen w orden c.q. opportuun zijn.

19-08-2019
6

De curator is nog in gesprek met de laatste tw ee debiteuren. Indien de curator
met deze debiteuren niet tot overeenstemming komt, zal de komende
verslagperiode w orden bekeken of rechtsmaatregelen noodzakelijk c.q.
rendabel zijn.

19-11-2019
7

De curator is met de laatste debiteur in overleg en heeft de debiteur een
termijn gesteld voor betaling dan w el een reactie. Indien een reactie c.q.
betaling uitblijft zal de curator de rechter-commissaris toestemming vragen om
rechtsmaatregelen te treffen.

18-02-2020
8

Ondanks de diverse verzoeken heeft de debiteur de openstaande vordering
niet voldaan. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris,
een dagvaarding opgesteld. De dagvaarding zal een dezer dagen w orden
betekent.

18-05-2020
9

De afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de rechtercommissaris betreffende de laatste openstaande debiteur. Als uitvloeisel van
dit gesprek is, met toestemming van de rechter-commissaris, de dagvaarding
betekend.

16-09-2020
10

De afgelopen verslagperiode is vonnis gew ezen. Dit vonnis is betekend door
de gerechtsdeurw aarder. De debiteur heeft aan de deurw aarder laten w eten
een betalingsregeling te w illen treffen. De curator heeft een betalingsvoorstel
gedaan, w aarop heden een reactie dient te komen, bij gebreke w aarvan
executie van het vonnis door de deurw aarder zal w orden opgestart.

16-12-2020
11

Gebleken is dat de laatste openstaande debiteur in staat van faillissement is.
De curator heeft de openstaande vordering ingediend bij de curator van deze
debiteur.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

29-12-2020
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het tegoed op
de bankrekening van de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 595,91.
Dit tegoed is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

25-04-2018
1

5.2 Leasecontracten
De vennootschap had leasecontracten voor voertuigen, ICT en een
kopieerapparaat.
Alle activa die w aren geleased zijn inmiddels door de curator bij de
leasemaatschappij ingeleverd.

25-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

25-04-2018
1

Niet van toepassing.

24-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

25-04-2018
1

Niet van toepassing.

24-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De goederen w aarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd zijn inmiddels door de
leverancier afgehaald.

25-04-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

25-04-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

25-04-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden.

25-04-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden is er geen serieuze interesse getoond in een doorstart. Dat valt
dan ook niet te verw achten.

25-04-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

25-04-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder van gefailleerde zijn de administratieve bescheiden
aangeleverd. De curator zal de komende verslagperiode een aanvang maken
met het onderzoek naar de administratie.

25-04-2018
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en verw acht deze de komende verslagperiode af te kunnen
ronden.

24-07-2018
2

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal bestuurder
van gefailleerde om toelichting vragen betreffende enkele uitkomsten van dit
onderzoek.

24-10-2018
3

Naar aanleiding van vragen die tijdens het onderzoek naar de administratie
zijn opgekomen is een externe deskundige ingeschakeld die de administratie
op een aantal punten analyseert. Als uit een eerste tussentijds verslag blijkt
dat vooralsnog geen erg grote afw ijkingen bestaan, zal op korte termijn
overleg plaatsvinden met deze externe deskundige over de w enselijkheid van
voortzetting van het onderzoek.

22-01-2019
4

Uit nader onderzoek naar de administratie is gebleken dat, nu er geen
aandachtspunten naar voren zijn gekomen, er geen voortzetting van het
onderzoek noodzakelijk is. Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

23-04-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 1 december 2017.

25-04-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel)
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

Toelichting
De administratie is door een externe deskundige bekeken. Deze deskundige
heeft geen aanknopingspunten of onregelmatigheden aangetroffen die
aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.

7.6 Paulianeus handelen

25-04-2018
1

19-11-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus
handelen.

Toelichting
Zie punt 7.5.

25-04-2018
1

19-11-2019
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel)
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

25-04-2018
1

Zie punt 7.5.

19-11-2019
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel)
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

25-04-2018
1

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal bestuurder
van gefailleerde om toelichting vragen betreffende enkele uitkomsten van dit
onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van deze toelichting zal de curator een
standpunt innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid c.q.
paulianeus handelen.

24-10-2018
3

Zie onderdeel boekhoudplicht.

22-01-2019
4

Zie ook punt 7.5.

19-11-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de
w erkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten. Tot op heden zijn er
geen boedelvorderingen ingediend.

25-04-2018
1

€ 4.568,41

24-07-2018
2

€ 58.877,94

19-08-2019
6

€ 58.883,99

19-11-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

25-04-2018
1

€ 14.031,00

24-07-2018
2

€ 3.003,89

24-10-2018
3

€ 195.803,89

22-01-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-04-2018
1

Toelichting
Tot op heden is er geen vordering van het UW V ingediend. Nu failliet
w erknemers in dienst had, is een (boedel)vordering w el te verw cahten.
€ 53.732,19

19-08-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

25-04-2018
1

65

24-07-2018
2

67

24-10-2018
3

68

22-01-2019
4

70

19-08-2019
6

72

19-11-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 999.651,89

25-04-2018
1

€ 1.159.373,89

24-07-2018
2

€ 1.146.286,19

24-10-2018
3

€ 1.158.563,31

22-01-2019
4

€ 1.175.953,48

19-08-2019
6

€ 1.212.643,69

19-11-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

25-04-2018
1

Gezien de omvang van de boedel zal er geen uitkering aan
prefaillissementscrediteuren w orden gedaan.

29-12-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

25-04-2018
1

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

25-04-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-04-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode een aanvang maken met het
onderzoek naar de administratie, debiteurenincasso in gang zetten en overige
gebruikelijke w erkzaamheden verrichten.

25-04-2018
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en verw acht deze de komende verslagperiode af te kunnen
ronden. De incasso van de openstaande debiteuren zal de komende
verslagperiode, w aar mogelijk, w orden afgew ikkeld.

24-07-2018
2

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal bestuurder
van gefailleerde om toelichting vragen betreffende enkele uitkomsten van dit
onderzoek. Eveneens zal de debiteurenpositie nader bekeken w orden en
indien noodzakelijk zullen er incassomaatregelen w orden getroffen ten
behoeve van de inning van de vorderingen.

24-10-2018
3

De curator en de faillissementsmedew erker zullen de gegrondheid van de
bezw aren van de nog openstaande debiteuren analyseren en zullen de
komende verslagperiode besluiten of nadere incasso opportuun is. Naar
aanleiding van vragen die tijdens het onderzoek naar de administratie zijn
opgekomen is een externe deskundige ingeschakeld die de administratie op
een aantal punten analyseert. Als uit een eerste tussentijds verslag blijkt dat
vooralsnog geen erg grote afw ijkingen bestaan, zal op korte termijn overleg

22-01-2019
4

plaatsvinden met deze externe deskundige over de w enselijkheid van
voortzetting van het onderzoek. De overige gebruikelijke w erkzaamheden
zullen door de curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.
De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de administratie afgerond.
De incasso van de debiteuren verw acht de curator de komende verslagperiode
af te kunnen ronden. De overige gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de
curator en zijn kantoorgenoten w orden verricht.

23-04-2019
5

De curator zal de komende verslagperiode de incasso van de debiteuren
verder ter hand nemen en verw acht deze de komende verslagperiode af te
kunnen ronden.

19-08-2019
6

De curator is nog in gesprek met de laatste tw ee debiteuren. Indien de curator
met deze debiteuren niet tot overeenstemming komt, zal de komende
verslagperiode w orden bekeken of rechtsmaatregelen noodzakelijk c.q.
rendabel zijn.

19-11-2019
7

De curator is met de laatste debiteur in overleg en heeft de debiteur een
termijn gesteld voor betaling dan w el een reactie. Indien een reactie c.q.
betaling op korte termijn uitblijft zal de curator de rechter-commissaris
toestemming vragen om rechtsmaatregelen te treffen. Indien dit laatste
openstaande punt is afgew ikkeld zal het faillissement voor afw ikkeling w orden
voorgedragen.

18-02-2020
8

Ondanks de diverse verzoeken heeft de debiteur de openstaande vordering
niet voldaan. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris,
een dagvaarding opgesteld. De dagvaarding zal een dezer dagen w orden
betekent.
Indien dit laatste openstaande punt is afgew ikkeld zal het faillissement voor
afw ikkeling w orden voorgedragen.

18-05-2020
9

De afgelopen verslagperiode is de dagvaarding, met goedkeuring van de
rechter-commissaris, betekend. Na afw ikkeling van dit laatste openstaande
punt zal de curator het faillissement voor afw ikkeling voordragen.

16-09-2020
10

De afgelopen verslagperiode is vonnis gew ezen. Zie ook punt 4.2.
De curator is in afw achting van de reactie van de debiteur met betrekking tot
de betaling van het openstaand saldo. Indien dit laatste openstaande punt is
afgerond zal de curator het faillissement voor afw ikkeling voordragen.

16-12-2020
11

Gebleken is dat de laatste openstaande debiteur in staat van faillissement is.
De curator heeft de openstaande vordering ingediend bij de curator van deze
debiteur.
Nu dit laatste openstaande punt is afgerond w ordt het faillissement door de
curator voor afw ikkeling voorgedragen.

29-12-2020
12

Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet in te schatten op w elke termijn de afw ikkeling van
het faillissement zal w orden voltooid.

25-04-2018
1

Het faillissement zal voor afw ikkeling w orden voorgedragen. Gezien de
omvang van de boedel zal er geen uitkering aan prefaillissementscrediteuren
w orden gedaan.

29-12-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2018
1

