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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Little Universe School B.V., gevestigd te (1077 JX)
Amsterdam aan de Beethovenstraat 184 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66650453.
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Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: Basisonderw ijs voor leerplichtigen; het verzorgen
van basisonderw ijs voor leerplichtigen.
Gefailleerde verzorgde particulier tw eetalig (Engels en Nederlands) Montessori
basisonderw ijs.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Er is geen administratie aangetroffen w aaruit thans adequate financiële
gegevens gedestilleerd kunnen w orden. De curator onderzoekt of het mogelijk
en zinnig is om een dergelijke reconstructie te maken.
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De voorbereidingen om een reconstructie mogelijk te maken zijn in de
tw eede verslagperiode getroffen. Of een en ander slaagt, is thans nog niet
duidelijk. Dit hangt af van hetgeen aan (digitale) administratie w ordt
aangetroffen.

13-06-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

05-03-2019
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Boedelsaldo
05-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 39.300,00

13-06-2019
2

Boedelsaldo
€ 64.487,04

Verslagperiode
05-03-2019
1

van
29-1-2019
t/m
4-3-2019

13-06-2019
2

van
5-3-2019
t/m
10-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

128,50 uur

2

53,40 uur

totaal

181,90 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
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Dit tw eede voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar
is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Little Universe School Holding B.V. is opgericht op 14 mei 2004, destijds
genaamd Little Universe School B.V.
Bij akte van 2 augustus 2016 is de statutaire naam gew ijzigd naar Little
Universe School B.V. Per die datum zijn de vier huidige w erkmaatschappijen,
BSO Little Universe School B.V., KDV LUS JL B.V., KDV LUS JV B.V. en Little
Universe School B.V. opgericht. De directie van de vier w erkmaatschappijen
bestonden in alle gevallen uit voornoemde holding en de heer J.A. Kastoer; de
directie van de holding bestond uitsluitend uit de heer J.A. Kastoer. Hij is
tevens enig aandeelhouder van de holding. Voornoemde vijf vennootschappen
zijn bij vonnis van 29 januari 2019 in staat van faillissement verklaard met
aanstelling van mr. H. Reitsma als curator.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend geen.
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1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zullen voor zover mogelijk per
eerst mogelijke datum w orden beëindigd.
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1.4 Huur
De verhuurder van de locatie aan de Beethovenstraat 184 te Amsterdam heeft
met inachtneming van art. 39 Fw de huur opgezegd. Er is voor zover de curator
bekend sprake van een huurachterstand van één maand. De huur eindigt per
de datum dat de doorstart als omschreven in hoofdstuk 6 van dit verslag van
kracht is (per 1 maart 2019). De doorstarter is met de verhuurder
overeengekomen dat de locatie onder een nieuw te sluiten huurovereenkomst
w ordt gehuurd voor de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 juli 2019.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft over de oorzaak van de faillissementen verklaard dat
Little Universe School B.V. verlieslatend w as, en dat er daarom structureel geld
uit de kasstroom van de andere vennootschappen – tw ee kinderdagverblijven
en een buitenschoolse opvang – w erd overgeheveld naar de school om
liquiditeitsproblemen te vermijden. In het algemeen lijkt vooralsnog w einig – in
elk geval onvoldoende – zicht te hebben bestaan op de actuele financiële
posities van de vennootschappen. Een adequate administratie is niet
aangetroffen. Het hierdoor optredende bew ijsvermoeden van art. 2:248 lid 2
BW dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement w as, lijkt in dit geval
dan ook daadw erkelijk een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn
gew eest.
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De kasstromen uit de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang
droogden acuut op toen deze per 1 januari 2019 moesten sluiten omdat zij
niet bleken te voldoen aan nieuw e regelgeving. Los van de reden w aarom
deze ondernemingen hun inrichting niet tijdig hadden aangepast aan de
regelgeving is duidelijk dat die sluiting de faillissementen van de
kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang direct heeft veroorzaakt.
Daardoor droogde ook de noodzakelijke liquiditeit van de school op, zodat ook
haar faillissement onafw endbaar w as.
Naar het voorlopig oordeel van de curator w as het faillissement van de school
zonder w ijziging van het businessmodel reeds veel eerder onafw endbaar. De
exploitatie van de school w as, zo moet een redelijk handelend bestuurder
hebben begrepen, verlieslatend; er had ofw el in de kosten moeten w orden
gekort of w el de prijs per leerling per maand zou substantieel verhoogd
moeten w orden. De curator is vooralsnog van mening dat de faillissementen
zijn veroorzaakt door gebrekkig financieel beleid, gecombineerd met het
ontbreken van adequate administratie (en daarmee inzicht in de actuele
financiële positie) en aldus door (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.
Het voorlopige oordeel van de curator is in de tw eede verslagperiode niet
gew ijzigd. De curator beraadt zich thans over de te nemen maatregelen in dit
kader.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
05-03-2019
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Personeelsleden
14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-03-2019
1

Personeelsleden
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-1-2019

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten
tussen gefailleerden en haar w erknemers opgezegd. De intake met het UW V
voor de personeelsleden van Little Universe School B.V. heeft plaatsgevonden
op 4 februari 2019. Het UW V brengt momenteel de aanspraken onder de
Loongarantieregeling van de w erknemers in kaart.
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In de tw eede verslagperiode is aanzienlijk veel tijd besteed aan een kw estie
van een w erkneemster voor w ie geen W AZO-uitkering w as aangevraagd. Het
UW V w as vooralsnog w eigerachtig de aan de w erkneemster toekomende
uitkering aan haar te voldoen. Ten tijde van indiening van onderhavig tw eede
verslag is een groot deel van de uitkering voldaan, echter nog niet volledig.
De curator doet w at binnen zijn mogelijkheden ligt om deze kw estie alsnog
tot een goed einde te brengen.
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Contact personeelsleden, overleg UW V, bestuderen stukken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken op haar naam.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.

€ 5.110,00

totaal

€ 5.110,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit de inventaris op de locatie
aan de Beethovenstraat 184 te Amsterdam, inhoudende enkele
kantoorw erkplekken, klaslokalen voorzien van apparatuur en speel- althans
creatieve ruimtes die plaats bieden aan ongeveer 45 leerlingen, een pantry en
opslagruimtes voor onder meer de opslag van Montessori onderw ijsmaterialen.
Voornoemde bedrijfsmiddelen zijn in goede staat, onder meer gezien de korte
bestaansperiode van Little Universe School.
Kort na datum faillissement heeft de curator de bedrijfsmiddelen, met het oog
op een te realiseren doorstart, laten taxeren. De verkoop van de
bedrijfsmiddelen is meegenomen in de doorstart als omschreven in hoofdstuk 6
van dit verslag.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van zijn
bodemvoorrecht. Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van
gefailleerde. Een daarop gevestigd pandrecht is inmiddels op grond va nart. 42
Fw vernietigd, zodat de inventaris door de curator zelf kon w orden verkochte
en de opbrengst in de boedel kon w orden gebracht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Beoordelen omvang bedrijfsmiddelen, coördineren w aardering,
informatieverzoek RDW .
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De aangetroffen voorraden op de locatie aan de
Beethovenstraat 184 te Amsterdam zijn zeer
beperkt en zijn gew aardeerd op € 15; zij zijn
meeverkocht aan de doorstarter.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De ouders/verzorgers van de leerlingen van gefailleerde zijn de schoolkosten
over februari 2019 verschuldigd. De curator heeft hen verzocht het betreffende
bedrag te betalen, echter vooralsnog gew acht met incassomaatregelen (en er
bestaan mogelijk verrekenbare tegenvorderingen). In de komende periode zal
de curator inzichtelijk maken hetgeen nog door ouders verschuldigd is.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek omvang en eventueel alsnog te factureren onderhanden w erk.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De overige activa van gefailleerde bestaan uit: IErechten, goodw ill en het klantenbestand.

€ 34.190,00

totaal

€ 34.190,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De verkoop van voornoemde activa zijn meegenomen in de doorstart als
vermeld in hoofdstuk 6 van dit verslag.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Beoordelen en w aarderen overige activa, diverse verrichtingen ter zake van
het houderschap van het (beeld)merk Little Universe School.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator heeft geen adequate debiteurenadministratie aangetroffen.
Uiteraard bestond er w el een lijst van klanten/leerlingen, maar niet adequaat
inzichtelijk is w at hun maandelijkse betalingsverplichting precies w as en in
hoeverre daaraan is voldaan. De curator zal aan de debiteurenstand in de
tw eede verslagperiode aandacht besteden, mede in het kader van het
onderhanden w erk over de voortzettingsperiode (tot 28 februari 2019). Het
laat zich aanzien dat veel ouders, ter verrekening van hun w aarborgsom,
betalingen in de laatste maand voor het faillissement hebben gestorneerd, om
zo een verrekenbare schuld te creëren.
De debiteurenportefeuille is niet meegenomen in de doorstart als omschreven
in hoofdstuk 6 van dit verslag.
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In de tw eede verslagperiode is een aanvang gemaakt met het reconstrueren
van de debiteurenportefeuille. Dit heeft nog de nodige voeten in de aarde, nu
administraties van gerelateerde vennootschappen niet gescheiden zijn en er
sprake is van een aanzienlijk aantal onterechte storneringen die in opdracht
van ouders/verzorgers zijn verricht. Niettemin verw acht de curator dat in de
derde verslagperiode daadw erkelijk uitsluitsel is over de omvang van de
debiteurenportefeuille. Tevens zal alsdan tot incasso w orden overgegaan.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen omvang debiteuren, nagaan bankafschriften.

05-03-2019
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Reconstructie debiteurenadministratie, diverse gesprekken
ouders/verzorgers, bestuderen stukken.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 41.365,43
De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 41.365,43 uit hoofde
van een (ongeoorloofde) debetstand. Er zijn geen zekerheden bedongen. De
onderneming bankierde aldus bij ING Bank N.V., maar had ter zake geen
bijzondere kredietovereenkomsten. De holding had een rekening-courant
krediet tot € 30.000,-; de vier w erkmaatschappijen hadden geen bijzondere
rekening-courantsverhouding.
In oktober 2017 heeft Sw ishfund Nederland B.V. een overbruggingskrediet ad
€ 40.000,- aan gefailleerde verstrekt. Dat krediet is in naam verstrekt aan Little
Universe School B.V. in de contractdocumentatie, echter onder vermelding van
het KvK-nummer van Little Universe School Holding B.V. De curator stelt zich op
het standpunt dat het krediet is verstrekt aan Little Universe School Holding
B.V. Op grond van bedoelde kredietovereenkomst zijn zekerheidsrechten
gevestigd (op handelsdebiteuren, inventaris en voorraden). De curator heeft
die zekerheden vernietigd en daartoe w ordt verw ezen naar hetgeen is
meegedeeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.
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5.2 Leasecontracten
De curator is bekend gew orden met een financial leaseovereenkomst
betreffende een Mercedes die in gebruik w as bij de middellijk bestuurder. Het
voertuig is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator zal in de
tw eede verslagperiode tot verdere afw ikkeling in dit kader overgaan.
Daarnaast is er een leaseovereenkomst bekend gew orden ter zake van een
multifunctional. De curator heeft de doorstarter en de leasemaatschappij in
contact met elkaar gebracht omtrent een eventuele contractovername.
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In de tw eede verslagperiode heeft de curator mogelijke geïnteresseerden
benaderd en uitgenodigd een bieding te doen op de Mercedes. Er is slechts
één bieding ontvangen. Deze lag beneden de door de leasemaatschappij
bekend gemaakte taxatiew aarde. De leasemaatschappij is tot verkoop van
het voertuig overgegaan en heeft vooralsnog een vordering ingediend van €
19.608,26.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verw ezen w ordt naar het voorgaande ter zake van Sw ishfund Nederland B.V.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is één partij (Heutink) die zich heeft beroepen op eigendomsvoorbehoud ter
zake van geleverde tafels en stoelen en een Variokast. Over de geldigheid van
eigendomsvoorbehoud moet de curator zich nog uitlaten.
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De afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud is door de doorstarter ter
hand genomen en in de tw eede verslagperiode naar behoren afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact ING Bank N.V., Sw ishfund, aanschrijven banken, diverse verrichtingen
ter zake van de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud.
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Bestuderen mutaties bank, diverse verrichtingen ter zake van de afw ikkeling
van de financial leaseovereenkomst, correspondentie ING Bank N.V. inzake
mogelijke retourboekingen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van gefailleerde
voortgezet gedurende de periode van 29 januari 2019 tot en met 15 maart
2019.
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6.2 Financiële verslaglegging
Nadere financiële verslaglegging volgt in het tw eede verslag. De kosten die
gedurende de periode van voortzetting zijn gemaakt en zijn voorgeschoten
door de doorstarter (€ 400,-) zijn in mindering gebracht op de koopprijs.
Hierover meer in het navolgende onder “Doorstart”. De curator zal in de
tw eede verslagperiode het gefactureerde onderhanden w erk incasseren.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten diverse betrokkenen w aaronder ouders/verzorgers, verzekeraars
en tussenpersonen, overleg rechter-commissaris.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Gefailleerde exploiteerde een particuliere basisschool die een curriculum van
tw eetalig Montessori onderw ijs aanbood, in kleine groepen (circa 15 leerlingen
per klas, met tw ee leraren per klas). De curator heeft overleg gevoerd met de
schoolinspectie en met de gemeentelijke leerplichtambtenaar om te
onderzoeken of er bezw aren w aren ten aanzien van de onderneming van de
school en de school zelf. Daarvan is niet gebleken.
De curator heeft vervolgens een aantal partijen concreet uitgenodigd een bod
te doen, op basis van een door de curator opgesteld informatiememorandum.
Dat informatiememorandum bevat de beknopte informatie over de
onderneming van de school, het aantal leraren, het aantal leerkrachten, de
gehuurde locatie en de aangeboden activa. Op basis van dit
informatiememorandum heeft één partij een concrete bieding gedaan, te
w eten W inford Bilingual School B.V.
De curator heeft diverse geïnteresseerden in een doorstart benaderd.
Uiteindelijk heeft in dit kader een substantiële bieding uitgebracht voor de
bedrijfsmiddelen, het recht om ouders/verzorgers en overige relaties van
gefailleerde te benaderen, goodw ill en IE-rechten van gefailleerde, w aarbij het
niveau en de w ijze van verzorging van onderw ijs van gefailleerde zijn
gew aarborgd. Na onderhandeling zijn partijen overeengekomen dat in dit
kader een bedrag van € 40.000,- aan de boedel w ordt voldaan. W inford
Bilingual School B.V. heeft aan nagenoeg alle personeelsleden van gefailleerde
een arbeidsovereenkomst aangeboden en heeft zij – in het kader van het
w aarborgen van het basisschoolonderw ijs zoals de leerlingen dat gew end
w aren – ook de freelancers die bij gefailleerde in dienst w aren zoveel mogelijk
aan zich gebonden. De rechter-commissaris heeft aan de doorstart haar
machtiging gegeven. De doorstart is effectief per 1 maart 2019.
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6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.
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6.6 Opbrengst
€ 40.000,00
De bruto-opbrengst betreft € 40.000,-. Overeengekomen tussen partijen is dat
de W inford Bilingual School B.V. de door haar gedurende de periode van
voortzetting door de curator de door haar voorgeschoten kosten van € 400,- in
mindering brengt op de verkoopprijs van € 40.000,-. Daarnaast heeft W inford
Bilingual School B.V. onder voorw aarden en met goedkeuring van de rechtercommissaris een korting van € 300,- bedongen ter zake van een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De koopprijs onder aftrek van voornoemde bedragen
is inmiddels op de faillissementsrekening gestort.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen verkoopmemorandum, benadering geïnteresseerden,
onderhandeling doorstarter, opstellen activaovereenkomst, contact diverse
betrokkenen.
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Diverse praktische verrichtingen in het kader van de doorstart.

13-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag is meegedeeld, ontbreekt thans een
adequate administratie. De curator komt tot het voorlopige oordeel dat niet is
voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .
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De curator beraadt zich thans over mogelijk in dit kader te nemen
maatregelen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Door gefailleerde zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Nu niet is voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht staat vast dat
het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. De curator zal een en ander voorleggen aan de bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
De curator beraadt zich thans over mogelijk in dit kader te nemen
maatregelen.
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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De curator heeft de zekerheidstelling door Sw ishfund Nederland B.V. bij brief
van 15 februari 2019 vernietigd ex art. 42 Fw . Inmiddels heeft Sw isfund
Nederland B.V. ingestemd met de vernietiging.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Kort administratieonderzoek aan de hand van de beschikbare gegevens.
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Overleg diverse betrokkenen, bestuderen stukken.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
In dit kader dient rekening te w orden gehouden met het salaris curator,
kosten van de periode van voortzetting voor zover niet voorgeschoten door de
doorstarter, de taxatiekosten en een naar alle w aarschijnlijkheid aanzienlijke
boedelvordering van het UW V (allen p.m.).
€ 966,43
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In de tw eede verslagperiode heeft zich een ouder/verzorger bij de curator
gemeld met betrekking tot een onverschuldigde betaling van € 966,43. Nu
geen sprake is van een onmiskenbare vergissing, heeft de curator de
betreffende vordering opgenomen in de faillissementsadministratie als
concurrente boedelschuld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 53.817,00
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€ 69.201,00
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
26
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Vooralsnog hebben 26 concurrente schuldeisers hun vorderingen ter verificatie
ingediend. De meeste vorderingen zijn vorderingen van ouders die
aanbetalingen hebben gedaan voor het gehele schooljaar 2019.
37

13-06-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 126.796,34

05-03-2019
1

De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en
uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen.
€ 192.489,29

13-06-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

05-03-2019
1

Het is niet de verw achting dat bij einde van het faillissement aan concurrente
crediteuren kan w orden uitgedeeld.

13-06-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek mogelijke vorderingen, beoordelen vorderingen, contact diverse
crediteuren.

05-03-2019
1

Verificatie vorderingen.

13-06-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso onderhanden w erk en pre-faillissementsdebiteuren, afw ikkeling
kw estie rechtmatigheden, inventarisatie passiva.

05-03-2019
1

Reconstructie administratie, beslissing naar aanleiding van de bevindingen
ter zake van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, incasso
onderhanden w erk en pre-faillissementsdebiteuren.

13-06-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft naar spoedige afw ikkeling.

05-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-9-2019

13-06-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

05-03-2019
1

Overleg diverse betrokkenen, verslaglegging.

13-06-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

