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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Geduld Interventies GGZ

10-09-2021
1

Gegevens onderneming
Stichting Geduld Interventies GGZ is statutair gevestigd en kantoorhoudende
te (1033 RW ) Amsterdam aan het adres Modemstraat 20 en staat
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 67068138.

10-09-2021
1

Activiteiten onderneming
Stichting Geduld Interventies leverde medisch specialistische zorg op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg
bestond specifiek in het behandelen van verslavingen en de onderliggende
psychische problematiek. Behandelingen konden zow el klinisch als ambulant
plaatsvinden en w erden verzorgd door een multidisciplinair team van
zorgprofessionals in samenw erking met opgeleide ervaringsdeskundigen.

10-09-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

10-09-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2021
1

€ 455.393,58

10-12-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteurenbetalingen ontvangen en zijn
vereffeningskosten voldaan.

€ 353.165,45

13-03-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn vereffeningskosten voldaan en is
negatieve rente over het creditsaldo in rekening gebracht.

€ 347.880,26

13-06-2022
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn vereffeningskosten voldaan en is
negatieve rente over het creditsaldo in rekening gebracht.

€ 347.560,89
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is negatieve rente over het creditsaldo in
rekening gebracht.

Verslagperiode

13-09-2022
5

Verslagperiode
van
10-8-2021

10-09-2021
1

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

10-12-2021
2

t/m
9-12-2021
van
20-12-2021

13-03-2022
3

t/m
13-3-2022
van
14-3-2022

13-06-2022
4

t/m
13-6-2022
van
14-6-2022

13-09-2022
5

t/m
12-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 30 min

2

180 uur 12 min

3

78 uur 30 min

4

31 uur 30 min

5

30 uur 42 min

totaal

407 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de
debiteurenincasso, verkoop van de activa en de afw ikkeling van de
huurovereenkomst. Voorts is tijd besteed aan het veiligstellen van de
administratie.

10-12-2021
2

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 276 uur en 24 minuten.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en heeft in
dat kader een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.

13-03-2022
3

In de afgelopen verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking
tot de debiteurenincasso.

13-06-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Geduld Interventies GGZ is bij akte van 14 oktober 2016 opgericht. De heer
Geduld is enig bestuurder en de heer Bodha is voorzitter van de raad van
toezicht van Geduld Interventies GGZ.

10-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er tw ee procedures aanhangig. De
eerste procedure is geschorst op grond van artikel 29 Fw . De tw eede
procedure betreft een geschil aanhangig gemaakt door Stichting Geduld
Interventies tegen een voormalig patiënt in verband met niet betaalde zorg.
Deze vordering w ordt door de gedaagde betw ist. Voor deze procedure geldt
dat de rechtbank de curator in de gelegenheid heeft gesteld om zich uit te
laten over de vraag of zij de procedure op grond van artikel 27 lid 3 Fw w enst
over te nemen. De curator beraadt zich hier nog over.

10-09-2021
1

De curator heeft het procesdossier bestudeerd. Gelet op het beperkt belang
en het procesrisico is het overnemen van de onderhavige procedure op grond
van artikel 27 lid 3 Fw niet in belang van de boedel. De curator heeft met
toestemming van de rechter-commissaris de procedure derhalve niet
voortgezet.

10-12-2021
2

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en w aar nodig deze
te beëindigen.

10-09-2021
1

Uit hoofde van een Verzuimverzekering heeft Stichting Geduld recht op
premierestitutie van € 351,99. Dit bedrag is overgemaakt naar de
boedelrekening.

10-12-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Geduld Interventies GGZ had op datum faillissement een lopende
huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aan het adres Modemstraat 20 te
Amsterdam.
De curator heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging, de huurovereenkomst op 16 augustus 2021 opgezegd met
inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden ex artikel 39
Faillissementsw et.
Voorafgaand aan het faillissement heeft Geduld Interventies GGZ een
w aarborgsom gestort ter w aarde van € 4811,40.

10-09-2021
1

Pand:
De verhuurder heeft de in het pand aanw ezige activa gekocht, zie voorts
onder 3.3 van dit verslag.
Op 26 oktober 2021 is het pand opgeleverd aan de verhuurder en is de
huurovereenkomst beëindigd. De curator heeft de door de verhuurder
ingediende vordering in onderzoek.

10-12-2021
2

Koffiemachine:
Gebleken is dat Stichting Geduld een huurovereenkomst met Gio Coffee had
afgesloten voor een koffiemachine. Gio Coffee heeft de machine op 8 oktober
2021 opgehaald.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte van Stichting Geduld
Interventies. Volgens de bestuurder hebben drie zaken geleid tot het
faillissement. Ten eerste stagneerde de omzet door de stijgende kosten in een
Covid-19 tijdperk. Ten tw eede w as de inkomstenbron van de stichting onzeker
door de moeizame relatie met zorgverzekeraars. Ten slotte heeft de discussie
met ECP Factoring B.V. bijgedragen aan het faillissement gezien ECP Factoring
B.V. tot beslaglegging onder de zorgverzekeraars op de
debiteurenvorderingen is overgegaan.
De curator doet zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

10-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

10-09-2021
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren 5 w erknemers bij Stichting Geduld
Interventies in loondienst. Daarnaast zijn er nog 3 voormalig w erknemers
w aarvan recent hun arbeidsovereenkomst is beëindigd door opzegging of door
het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-8-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel van
Stichting Geduld Interventies door de curator ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft de curator hiervoor haar machtiging verleend. De
gebruikelijke collectieve intakebijeenkomst tussen de w erknemers, de curator
en het UW V heeft plaatsgevonden op 17 augustus 2021. In deze bijeenkomst
zijn de w erknemers nader geïnformeerd over het faillissement en de aanvraag
van de loongarantieregeling bij het UW V.

10-09-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken op naam van Stichting Geduld Interventies.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-09-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoormeubilair, beelschermen, desktops en
printers

€ 1.074,48

totaal

€ 1.074,48

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Stichting Geduld Inventaris beschikt over een beperkte kantoorinventaris. De
curator is deze aan het inventariseren en zal proberen deze te gelde te
maken.

10-09-2021
1

De aangetroffen activa bestaat uit een beperkte kantoorinventaris, w aaronder
tw eedehands kantoormeubelen, desktopcomputers, beeldschermen en
printers. Middels een biedingsprocedure zijn een achttal partijen benaderd en
uitgenodigd een bod uit te brengen. Tw ee partijen hebben een bod
uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris is de activa verkocht
aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 888,-- exclusief btw (€ 1.074,48
inclusief btw ).

10-12-2021
2

Buiten de verkoop is een viertal laptops gehouden; deze laptops w orden
gew iped door een door de curator ingeschakelde partij die tevens de
administratie van gefailleerde heeft veiliggesteld. De curator onderzoekt de
mogelijkheden van onderhandse verkoop van de laptops.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing behartigt de curator op grond van artikel 57 lid 3
Fw de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw
1990 jo. art.21 lid 2 Iw . 1990 een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken.

10-12-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie activa;
opstellen verkoopmemorandum;
aanschrijven opkopers;
inventariseren biedingen;
correspondentie rechter-commissaris i.v.m. toestemming verkoop;
opstellen verkoopfacturen en monitoren betaling;
begeleiden ophalen goederen en ontruiming pand.

10-12-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Al het onderhanden w erk is inmiddels gedeclareerd aan de relevante
zorgverzekeraars.

3.8 Andere activa

10-09-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo ABN AMRO rekening

Boedelbijdrage

€ 128,56

Restitutie vliegticket

€ 5,00

totaal

€ 133,56

€ 0,00

Toelichting andere activa
Na datum faillissement is op de lopende rekening van Stichting Geduld een
bedrag van € 5 ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening.

10-12-2021
2

Ten tijde van faillietverklaring vertoonde de rekening bij de ABN AMRO Bank
een creditsaldo van € 128,56. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden met betrekking tot de activa zijn afgerond.

13-09-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen (op zorgverzekeraars)
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 484.427,23
€ 0,00

€ 484.427,23

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Stichting Geduld Interventies beschikt over een substantiële
debiteurenportefeuille bestaande uit, grotendeels, vorderingen op
zorgverzekeraars uit hoofde van verleende zorg. De exacte omvang van de
debiteurenportefeuille is niet eenvoudig te bepalen. Stichting Geduld
Interventies factureert de door haar verleende zorg aan de zorgverzekeraars
op basis van 100% vergoeding. Echter, omdat Stichting Geduld Interventies
ongecontracteerde zorg biedt, ontvangt zij tussen de 60-70% vergoeding. Dit
is afhankelijk van de voorw aarden van de betreffende zorgverzekeraar en de
polis van de patiënt. In de komende periode zal de curator de exacte omvang
van de debiteurenportefeuille onderzoeken.

10-09-2021
1

De curator heeft alle zorgverzekeraars aangeschreven. In een aantal gevallen
is het openstaande saldo bij de betreffende zorgverzekeraar vergeleken en
afgestemd met het openstaande saldo zoals staat vermeld in de administratie
van Stichting Geduld Interventies. Voorts is gebleken dat een aantal
debiteuren in de administratie voorkomt als paraplumerk van een (grotere)
zorgverzekeraar. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van €
484.427,23 geïncasseerd.

10-12-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gevoerd met
de bestuurder over de thans nog openstaande debiteuren. De curator zet aan
de hand de informatie van de bestuurder en informatie uit de veiliggestelde
digitale administratie de incasso in de komende verslagperiode voort. Op grond
van de administratie is er nog een vordering van circa € 110.000,- op
zorgverzekeraar CZ en een vordering van circa € 30.000,- op zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid.

13-03-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich bezig gehouden met de
debiteurenincasso. Op grond van de administratie is nog een substantiële
vordering van circa € 110.000,- op zorgverzekeraar CZ. Deze vordering w ordt
betw ist en CZ stelt, na verrekening van deze vordering, nog een
tegenvordering te hebben van circa € 187.000,-. Ook de vordering van circa €
30.000,- op zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid w ordt betw ist. De curator
onderzoekt thans de stellingen van de verzekeraars en beraadt zich over de
vervolgstappen.

13-06-2022
4

Voor w at betreft de debiteuren geldt dat er nog vorderingen zijn op tw ee
zorgverzekeraars. De curator onderzoekt thans of het opportuun is om een
procedure te starten.

13-09-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven en zijn
diverse reacties onderzocht. Voorts is gecorrespondeerd met de
zorgverzekeraars.

10-12-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. Voorts heeft de curator gecorrespondeerd met CZ en Zorg en
Zekerheid over de openstaande vorderingen.

13-03-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 38.170,46

10-09-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING een vordering van € 38.170,46 ingediend uit hoofde van kredietverlening.
Voorts hebben ECP Nederland B.V. en ECP Factoring B.V. enerzijds en Stichting
Geduld Interventies anderzijds op 30 januari 2019 een factoringovereenkomst
gesloten. Op grond van deze factoringovereenkomst stelt ECP Factoring B.V.
een vordering van ruim € 1 miljoen te hebben en een stil pandrecht op de
vorderingen van Stichting Geduld Interventies op de zorgverzekeraars tot
meerdere zekerheid van de nakoming van hetgeen ECP Factoring van Stichting
Geduld Interventies te vorderen heeft. In de komende verslagperiode zal de
curator de omvang van de vordering van ECP Factoring B.V. en het door haar
gestelde pandrecht nader onderzoeken.

Toelichting vordering van bank(en)

13-03-2022
3

De curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht in onderzoek.

5.2 Leasecontracten
De verhuurder van het espresso apparaat dat zich op het kantoor van
Stichting Geduld Interventies bevond, heeft dit apparaat inmiddels opgehaald.

10-12-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie onder punt 5.1.

10-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

10-12-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

10-12-2021
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

5.7 Reclamerechten

10-12-2021
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

10-12-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2021
2

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
voortzetten onderzoek pandrechten ECP Factoring.

10-12-2021
2

In de afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met ECP Factoring.

13-06-2022
4

In de afgelopen periode is gecorrespondeerd met ECP Factoring over de
gestelde zekerheden.

13-09-2022
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van faillietverklaring w as sprake van een zevental patiënten die
onder klinische behandeling w aren in de Portugese kliniek. De
behandeltrajecten zijn eind augustus 2021 afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging

10-12-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Portugese Kliniek:
Voor iedere behandeling dient Stichting Geduld een bedrag van € 4.500 te
voldoen in 3 termijnen van € 1.500 elk aan de Portugese kliniek. Voor alle
zeven patiënten geldt dat de eerste termijn reeds vóór datum faillissement
w as voldaan. Daarnaast w as nog sprake van een achterstallige vordering van
de Portugese kliniek op Stichting Geduld, w aardoor de totale vordering van de
kliniek is opgelopen tot € 30.000. Vooralsnog heeft de curator de kliniek bereid
gevonden alle zorgtrajecten af te ronden tegen betaling van € 23.000,--.

10-12-2021
2

EPD:
Om de klinische behandeling te kunnen afronden, w as tevens vereist dat het
digitale EPD (elektronisch patiëntendossier) beschikbaar blijft. Hierin dienen
alle zorgmedew erkers de verleende zorg te registreren, zodat bij de
zorgverzekeraars kan w orden aangetoond dat de verleende zorg volgens de
geldende normen kan w orden gedeclareerd en uitbetaald. De boedel heeft de
kosten voor het instand houden van het EPD ad in totaal € 6.624,10 voldaan.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart of verkoop van de onderneming. Al voor
de datum van het faillissement w erden er geen nieuw e patiënten
aangenomen. Alle patiënten met een lopend traject zijn verw ezen naar een
andere zorginstelling.

10-09-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) administratie is door een ICT-specialist veiliggesteld en w ordt
thans onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

10-12-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

10-12-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-12-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

10-12-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2021
2

De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2021
2

Toelichting
De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode beginnen met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

10-09-2021
1

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

13-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-09-2021
1

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

Toelichting

10-12-2021
2

Salaris curator: p.m.
UW V: € 59.570,42
Huur: € 19.093,15. De ingediende huurvordering w ordt nader onderzocht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 517.509,00

10-09-2021
1

Toelichting
Er is door de fiscus een vordering ingediend inzake Loonheffingen.

€ 544.776,00

10-12-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-09-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat het
UW V op korte termijn haar vordering(en) zal indienen.

€ 65.983,38

10-12-2021
2

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
€ 9.703,39 ex art 66 lid 23 W W
€ 56.279,99 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-09-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

10-09-2021
1

19

10-12-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 19 crediteuren een vordering ingediend.

20

13-03-2022
3

22

13-09-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 244.081,41

10-09-2021
1

Toelichting
Blijkens de administratie hebben de concurrente crediteuren een vordering van
€ 244.081,41 in totaal.

€ 303.900,85

10-12-2021
2

Toelichting
Crediteuren hebben tot op heden vorderingen ingediend voor een bedrag van
€ 303.900,85.

€ 305.582,79

13-03-2022
3

€ 301.927,30

13-06-2022
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€ 305.977,20

13-09-2022
5

Toelichting
De curator heeft op dit moment in onderzoek de gelden die in het kader van
de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (NOW ) door
Stichting Geduld van UW V zijn ontvangen om tegemoet te komen aan het
omzetverlies door de coronacrisis en de mogelijkheid om definitieve
aanvragen in te dienen. De curator verw acht in de komende periode hierover
meer duidelijkheid te verkrijgen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren op enige uitkering, kunnen nog geen uitspraken gedaan w orden.

10-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven en zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld hun vordering in te dienen en aan te geven of zij zich op
een (bijzonder) recht w ensen te beroepen.

10-09-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de crediteuren verder in kaart gebracht en
zijn de ingediende vorderingen verw erkt.

10-12-2021
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
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de
debiteurenincasso. Daarnaast zal de curator nader onderzoek doen naar de
vordering en de zekerheden van ECP Factoring B.V. Tenslotte zal de curator
tevens starten met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

voortzetten debiteurenincasso;
duurzame oplossing realiseren voor bew aren en beheren dossiers;
onderzoek mogelijkheden verkoop laptops;
voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetten onderzoek zekerheden en vordering van ECP Factoring;
crediteurenadministratie.

voortzetten debiteurenincasso;
duurzame oplossing realiseren voor bew aren en beheren dossiers;
onderzoek mogelijkheden verkoop laptops;
voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetten onderzoek zekerheden en vordering van ECP Factoring;
crediteurenadministratie.

voortzetten debiteurenincasso;
afrekening met pandhouder;

10-09-2021
1

10-12-2021
2

13-03-2022
3

13-06-2022
4

duurzame oplossing voor bew aren en beheren dossiers;
afronden onderzoek zekerheden.

voortzetten debiteurenincasso;
duurzame oplossing voor bew aren en beheren dossiers;
afronden onderzoek zekerheden;
vaststelling van subsidie indienen;
onderzoek en afw ikkeling definitieve NOW -aanvragen.

13-09-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement van
Geduld Interventies GGZ kan w orden afgew ikkeld.

10-09-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

13-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

10-12-2021
2

