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R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr J.R. Feenstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vloer & Stof B.V., tevens h.o.d.n. Zw iers en Zonen Projectvloeren (hierna: "de
vennootschap")

17-02-2021
1

Gegevens onderneming
KvK: 56982992
RSIN: 852389371
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: Vloer & Stof B.V.
Statutaire zetel: Amsterdam
Vestigingsadres: Hoogoorddreef 129, 1101 BB Amsterdam

17-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Activiteiten volgens Handelsregister:
SBI-code: 31011 - Interieurbouw
SBI-code: 46472 - Groothandel in w oningtextiel en vloerbedekking
SBI-code: 74103 - Interieur- en ruimtelijk ontw erp
De bestuurder van de vennootschap heeft verklaard dat de activiteiten van de
vennootschap bestonden uit dienstverlening bij de inrichting/stoffering van
kantoren e.d.

Financiële gegevens

17-02-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.841.408,00

€ 114.417,00

€ 452.898,00

2018

€ 2.317.418,00

€ 167.970,00

€ 687.406,00

Toelichting financiële gegevens
Ondanks herhaalde verzoeken en sommaties heeft de curator geen
vennootschappelijke administratie ontvangen, anders dan enkele jaarcijfers
over de periode 2013 - 2018.

17-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een kleine hoeveelheid
aanvullende vennootschappelijke administratie ontvangen. Financiële
gegevens over de periode 2019-2021 ontbreken echter nog steeds.

12-05-2021
2

Ondanks herhaalde toezeggingen heeft de curator geen actuele financiële
gegevens ontvangen. Verondersteld w ordt dat er de laatste jaren geen
boekhouding is gevoerd.

23-08-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 geen
personeel in dienst heeft gehad.

Boedelsaldo

17-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

17-02-2021
1

€ 346,21

12-05-2021
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft ABN AMRO Bank het banksaldo van de
vennootschap overgeboekt naar de boedelrekening.

€ 617,82

23-08-2021
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een restitutiebedrag van € 271,61 op de
boedelrekening overgemaakt.

€ 10.457,82

22-11-2021
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bedragen ontvangen uit hoofde van een
vaststellingsovereenkomst (verw ezen w ordt naar 7.7). Daarnaast is een
betaling ontvangen van een (voormalige) relatie van de vennootschap.

€ 19.362,30

16-02-2022
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bedragen ontvangen uit hoofde van een
vaststellingsovereenkomst (verw ezen w ordt naar 7.7). Daarnaast heeft de
bank een creditsaldo van 1.404,48 overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

€ 26.862,30

11-05-2022
6

Toelichting
In deze verslagperiode is een bedrag van € 7.500,- voldaan op de
boedelrekening uit hoofde van een vaststellingsovereenkomst (w aarover meer
onder hoofdstuk 7).

€ 36.862,30
Toelichting
In deze verslagperiode zijn de laatste betalingen uit hoofde van de
eergenoemde vaststellingsovereenkomst voldaan (w aarover meer onder
hoofdstuk 7).

Verslagperiode

19-09-2022
7

Verslagperiode
van
19-1-2021

17-02-2021
1

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

12-05-2021
2

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

23-08-2021
3

t/m
20-8-2021
van
21-8-2021

22-11-2021
4

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021

16-02-2022
5

t/m
31-1-2022
van
1-2-2022

11-05-2022
6

t/m
30-4-2022
van
1-5-2022
t/m
16-9-2022

Bestede uren

19-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 25 min

2

7 uur 20 min

3

16 uur 25 min

4

9 uur 45 min

5

2 uur 18 min

6

1 uur 30 min

7

7 uur 0 min

totaal

81 uur 43 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn voornamelijk de volgende w erkzaamheden
verricht:
Inventarisatie: gesprek met de bestuurder, herinneringen aanleveren
administratie, correspondentie bank en leasemaatschappij.

17-02-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 24 januari 2013. De bestuurder is de heer F.
Zw iers en enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor "ZW IBO". De
Stichting Administratiekantoor "ZW IBO" w ordt net als de vennootschap
bestuurd door de heer F. Zw iers.

17-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft verklaard dat er geen lopende procedures zijn.

17-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft verklaard dat er een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering w as, maar dat die is overgenomen door
Z & Z management B.V.

17-02-2021
1

1.4 Huur
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap geen partij is bij een
huurovereenkomst.

17-02-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat de onderneming tot 2018 of 2019 groeide in
omzet en in het aantal w erknemers. Op een gegeven moment heeft de
vennootschap deelgenomen aan een project met jongeren. Deze w erkten voor
de vennootschap en w erden opgeleid tot stoffeerders. De subsidie die de
vennootschap daarvoor ontving stond gelijk aan de lasten die zij daarvoor
droeg. Een aantal van de jongeren w as echter niet gemotiveerd, w aardoor de
vennootschap uiteindelijk afkoopsommen heeft moeten betalen om hun
dienstverband te kunnen beëindigen. De bestuurder heeft verklaard dat hij de
schulden van de vennootschap tot op het laatste moment heeft proberen af te
betalen en/of heeft geprobeerd tot een akkoord te komen, maar dat de
crediteuren het faillissement van de vennootschap desondanks hebben
aangevraagd.

17-02-2021
1

Door het ontbreken van een deugdelijk gevoerde administratie is het niet
mogelijk om de lezing van de bestuurder te controleren. Gelet op hetgeen is
beschreven in hoofdstuk 7 van dit verslag, concludeert de curator dat de door
de bestuurder genoemde oorzaak van het faillissement in ieder geval niet de
hoofdoorzaak van het faillissement is gew eest. De hoofdoorzaak van het
faillissement is gelegen in onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder.

23-08-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-02-2021
1

Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap ten tijde van de
faillietverklaring geen w erknemers in dienst had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

17-02-2021
1

Toelichting
Naar verluidt zijn de w erknemers van de vennootschap per 1 januari 2020 in
dienst getreden bij een andere vennootschap van de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

17-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit navraag bij het bestuur en uit kort onderzoek in het kadaster is gebleken
dat de vennootschap geen (in Nederland gelegen) onroerende zaken in
eigendom heeft.

17-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Raadplegen kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-02-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap geen bedrijfsmiddelen
heeft.

17-02-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend zijn er geen goederen w aarop het bodemvoorrecht van
toepassing kan zijn.

17-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

17-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraad of onderhanden w erk, aldus de bestuurder. De
curator beschikt nog niet over de vennootschappelijke administratie, w aardoor
het niet mogelijk is om dit te controleren in de boekhouding.

17-02-2021
1

Hoew el de curator in de afgelopen verslagperiode enkele oude mappen met
administratie heeft ontvangen, beschikt hij ondanks herhaalde verzoeken nog
altijd niet over de bijgew erkte boekhouding die nodig is om te controleren of er
op de faillissementsdatum inderdaad geen sprake meer w as van voorraad of
onderhanden w erk.

12-05-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

17-02-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap geen activa heeft.

17-02-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
corr. geïnteresseerden/opkopers - geen activa, corr. bestuurder. tel. KPN inz.
telefonie.

17-02-2021
1

Bestuderen administratie inz. termijnbetalingen.

16-02-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Ontvangen debiteurenbetaling

€ 4.840,00

€ 4.840,00

totaal

€ 4.840,00

€ 4.840,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar verluidt geen. De curator heeft dit nog niet kunnen controleren, omdat de
vennootschappelijke administratie en boekhouding ondanks herhaalde
verzoeken nog niet is overgedragen.

17-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 4.840,- ontvangen van
een voormalige klant van de vennootschap. De betreffende klant heeft het
bedrag teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. Omdat er geen
administratie gevoerd is, kan niet w orden nagegaan of de betaling inderdaad
onverschuldigd is verricht. Er zijn aanw ijzingen dat dit niet het geval is, dus het
bedrag zal niet w orden teruggestort.

22-11-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

17-02-2021
1

Correspondentie met advocaat van debiteur.

22-11-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap niet bancair gefinancierd
w erd. Er zou derhalve geen sprake zijn van een vordering van een bank op de
vennootschap. Er hebben zich vooralsnog geen banken gemeld met
vorderingen op de vennootschap.

5.2 Leasecontracten

17-02-2021
1

5.2 Leasecontracten
De vennootschap maakte ten tijde van haar faillietverklaring gebruik van 6
leaseauto's (operational lease). De leasemaatschappij heeft de
overeenkomsten inmiddels beëindigd en de auto's opgehaald.

17-02-2021
1

Naar verluidt zijn er geen andere leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden
Naar verluidt geen.

17-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

17-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur gemeld met een eigendomsvoorbehoud op
geleverde materialen. De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap de
materialen w aarop het eigendomsvoorbehoud rustte niet meer onder zich
heeft.

17-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met retentierechten.

17-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met reclamerechten.

17-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

17-02-2021
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Brieven aan banken, corr. ABN Amro Bank, corr. bestuurder, corr. crediteur inz.
eigendomsvoorbehoud, corr. leasemaatschappij, bestuderen stukken.

17-02-2021
1

Corr. ABN Amro Bank

22-11-2021
4

Corr. ABN Amro Bank

11-05-2022
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen actieve onderneming die zich leent voor voortzetting.

17-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

17-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

17-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming leent zich niet voor een doorstart.

17-02-2021
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

17-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

17-02-2021
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-02-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

17-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks herhaalde sommaties is de vennootschappelijke administratie nog
niet aan de curator overhandigd. De curator heeft alleen enkele jaarcijfers
ontvangen over de periode 2013-2018. Het is daarom nog niet mogelijk
gew eest om te onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-02-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode enkele dozen ontvangen met
daarin voornamelijk losse facturen uit de periode 2013-2019. Ondanks
herhaalde verzoeken en een toezegging van de boekhouder van de
vennootschap, heeft de curator geen boekhouding ontvangen. Vooralsnog
heeft het er schijn van dat er geen boekhouding is gevoerd, en dat de
boekhoudplicht daarmee is geschonden.

12-05-2021
2

Ondanks herhaalde toezeggingen heeft de curator geen deugdelijk gevoerde
financiële boekhouding ontvangen over de jaren voor de faillietverklaring. De
curator concludeert dat er geen boekhouding is gevoerd, en dat de
boekhoudplicht daarmee is geschonden.

23-08-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: er is geen jaarrekening over 2020. Ten tijde van de faillietverklaring
hoefde deze jaarrekening nog niet gedeponeerd te zijn.
2019: er is geen jaarrekening over 2019. De jaarrekening over 2019 had eind
2020 gedeponeerd moeten zijn. Het ontbreken hiervan lijkt niet te kw alificeren
als onbelangrijk verzuim.
2018: de laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over
boekjaar 2018. Deze is ruim 4 maanden te laat gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Dit lijkt niet te kw alificeren als onbelangrijk verzuim.
De jaarrekeningen over de periode 2013 - 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

17-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

17-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van EUR 100,00 is volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-02-2021
1

Onderw erp van nader onderzoek.

Ja

12-05-2021
2

Toelichting
Doordat de bestuurder de op hem rustende boekhoudplicht heeft geschonden,
is het niet mogelijk om de rechten en verplichtingen van de vennootschap uit
de administratie af te leiden. Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 BW heeft
de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Gelet hierop acht de curator de bestuurder jegens de boedel
hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-02-2021
1

Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

In onderzoek

12-05-2021
2

Toelichting
In de maanden voorafgaand aan de faillietverklaring hebben transacties
plaatsgevonden die paulianeus kunnen zijn. Of deze transacties daadw erkelijk
paulianeus zijn gew eest is zonder boekhouding niet na te gaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zodra de volledige administratie aan de boedel is overgedragen zal hier
onderzoek naar gedaan w orden.

17-02-2021
1

De bestuurder heeft verklaard dat de activiteiten, voorraden, inventaris en het
personeel van de vennootschap per 1 januari 2020 zijn overgenomen door een
andere vennootschap van de bestuurder, w aarna een lege vennootschap is
achtergebleven met een flinke schuldenlast. Voor deze overname is geen
overnamesom betaald. Door het ontbreken van een overeenkomst en een
deugdelijke (financiële) administratie valt niet na te gaan w elke schade de
vennootschap hierdoor heeft geleden. De curator stelt vast dat er
onrechtmatig is gehandeld, en dat de bestuurder zijn taak ook op deze grond
onbehoorlijk heeft vervuld.

23-08-2021
3

De curator is een vaststellingsovereenkomst aangegaan met de bestuurder en
met de vennootschap die de activiteiten van de vennootschap heeft
overgenomen. Hierin is vastgelegd dat de boedel een bedrag van € 30.000,ontvangt, aan de boedel te voldoen in 12 maandelijkse termijnen.

22-11-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, opvragen netw erktekening, corr./bespr. R-C, corr.
fiscus, bestuderen stukken.

17-02-2021
1

Bestuderen stukken, corr. bestuurder, corr. fiscus.

12-05-2021
2

Bespr./ corr. tel. bestuurder, trachten de administratie te verkrijgen, corr./ tel.
provider boekhoudprogramma, corr. R-C, opstellen overeenkomst.

23-08-2021
3

Bestuderen administratie, bespr./ corr. bestuurder, opstellen
vaststellingsovereenkomst, corr. R-C.

22-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30,25

17-02-2021
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: EUR 30,25.

€ 39,33

12-05-2021
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 39,33.

€ 45,38

22-11-2021
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent: € 45,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.150,00

17-02-2021
1

€ 70.990,00

16-02-2022
5

€ 73.920,00

11-05-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-02-2021
1

Toelichting
Aangezien de vennootschap geen personeel in dienst had ten tijde van haar
faillietverklaring verw acht de curator niet dat het UW V een vordering zal
indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.802,49

17-02-2021
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend met
betrekking tot de kosten voor de faillissementsaanvraag (artikel 3:288 sub a
BW ).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

17-02-2021
1

10

12-05-2021
2

11

22-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.770,24

17-02-2021
1

€ 154.978,34

12-05-2021
2

€ 159.818,34

22-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is niet dat er enige uitkering gedaan zal kunnen w orden.

17-02-2021
1

Mogelijk kan er een uitkering gedaan w orden aan preferente schuldeisers.

22-11-2021
4

W aarschijnlijk kan er een uitkering gedaan w orden aan de preferente
schuldeisers. De verw achting is niet dat er enige uitkering gedaan zal kunnen
w orden aan concurrente schuldeisers.

16-02-2022
5

Het faillissement zal gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag w orden
voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling, w aarbij alleen aan de
preferente crediteuren een uitkering gedaan zal w orden.

19-09-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr./tel. bestuurder en leasemaatschappij auto's, tel. advocaat aanvrager
faillissement, corr./ tel. crediteuren, corr. fiscus, bestuderen stukken.

17-02-2021
1

Corr. crediteuren.

12-05-2021
2

Corr. crediteuren, w erkzaamheden i.v.m. onverschuldigde betaling en opnemen
vordering.

22-11-2021
4

Corr. fiscus.

16-02-2022
5

Corr. fiscus

11-05-2022
6

Corr. KPN, corr. bestuurder, corr. fiscus.

19-09-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

17-02-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

17-02-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

17-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Als de vennootschappelijke administratie in de komende verslagperiode w ordt
overgedragen zal de afw ikkeling van het faillissement w orden voortgezet.

17-02-2021
1

De curator overlegt met de bestuurder over het treffen van een schikking ter
zake onbehoorlijk bestuur, en hoopt in de komende verslagperiode over te
kunnen gaan tot ondertekening van een vaststellingsovereenkomst.

23-08-2021
3

Op 1 september jl. heeft de curator middels een vaststellingsovereenkomst
een schikking getroffen met de bestuurder. Het schikkingsbedrag dient in
termijnen voldaan te w orden, w aarvan de laatste termijn uiterlijk 31 augustus
2022 verschuldigd zal zijn. Als tegen die tijd inderdaad het gehele
schikkingsbedrag is ontvangen, zal het faillissement na ontvangst van de
laatste termijn w orden afgew ikkeld.

22-11-2021
4

Het schikkingsbedrag is volledig voldaan. Het faillissement zal gelijktijdig met
het uitbrengen van dit verslag w orden voorgedragen voor vereenvoudigde
afw ikkeling. Dit verslag geldt als eindverslag.

19-09-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-02-2021
1

Vooralsnog onbekend. Indien de boedel een schikking treft met de bestuurder,
hangt dit af van de termijn(en) w aarop het schikkingsbedrag w ordt voldaan.

23-08-2021
3

Als het volledige schikkingsbedrag tegen die tijd is voldaan, zal het
faillissement naar verw achting na ontvangst van de laatste termijn in augustus
2022 w orden afgew ikkeld.

22-11-2021
4

Tot heden zijn alle verschuldigde termijnen tijdig en volledig voldaan. De
verw achting is dat het faillissement na voldoening van de laatste termijn (eind
augustus 2022) vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld. Omdat er behalve de
afw ikkeling naar verw achting geen w erkzaamheden meer verricht hoeven te
w orden, zal de rechter-commissaris verzocht w orden om toe te staan dat het
volgende verslag (naar verw achting het eindverslag) pas uiterlijk over zes
maanden (in plaats van de gebruikelijke drie maanden) w ordt uitgebracht.

11-05-2022
6

Het faillissement zal gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag w orden
voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

19-09-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, corr. bestuurder, corr. fiscus.

17-02-2021
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. fiscus.

12-05-2021
2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., corr. bestuurder.

23-08-2021
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

22-11-2021
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

16-02-2022
5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-05-2022
6

Opstellen eindverslag, w erkzaamheden t.b.v. afw ikkeling. corr. R-C., corr.
bestuurder.

19-09-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

