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

6
03-11-2022
F.16/21/176
NL:TZ:0000194458:F001
06-07-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr R.J.C. Florijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Autospuitbedrijf Kinnegam B.V.

06-08-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autospuitbedrijf
Kinnegam B.V. feitelijk en statutair gevestigd te (3984 NV) Odijk aan de Singel
41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
het nummer 30059217.

06-08-2021
1

Hierna w ordt Autospuitbedrijf Kinnegam B.V. aangeduid als "gefailleerde".

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is opgericht op 29 maart 1978 en exploiteerde een
autoschadeherstelbedrijf en autospuiterij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 142.710,00

€ -55.150,00

€ 32.097,00

2019

€ 155.510,00

€ -57.631,00

€ 47.639,00

2018

€ 238.087,00

€ -20.029,00

€ 77.731,00

2017

€ 148.116,00

€ -75.634,00

€ 53.899,00

06-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
06-08-2021
1

1
Toelichting
Per datum faillissement w as er nog één w erknemer in dienst bij gefailleerde.
De curator heeft deze w erknemer - met machtiging van de rechter-commissaris
daartoe - ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 10.985,15

06-08-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit:
het kasgeld per datum faillissement;
de koopsom van de activa;
tw ee restituties uit hoofde van lopende overeenkomsten die per datum
faillissement zijn beëindigd;
een debiteurenbetaling van een prefaillissementsvordering.

€ 16.785,15

07-02-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een tw eetal betalingen ontvangen die zien
op:
rechtmatigheid (zie hoofdstuk 7);
een belastingteruggave.

€ 17.085,15
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een restitutiebetaling van € 300,- ontvangen
op de voormalige bedrijfsrekening van gefailleerde. Het saldo is bijgeschreven
op de faillissementsrekening.

Verslagperiode

05-05-2022
4

Verslagperiode
van

06-08-2021
1

6-7-2021
t/m
6-8-2021
van

07-11-2021
2

7-8-2021
t/m
2-11-2021
van

07-02-2022
3

3-11-2021
t/m
6-2-2022
van

05-05-2022
4

7-2-2022
t/m
2-5-2022
van

05-08-2022
5

3-5-2022
t/m
1-8-2022
van
2-8-2022
t/m
2-11-2022

Bestede uren

03-11-2022
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 54 min

2

10 uur 18 min

3

26 uur 18 min

4

2 uur 54 min

5

11 uur 54 min

6

7 uur 30 min

totaal

102 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de
w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

07-11-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 29 december 1978. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Kinnegam Beheer B.V. houdt alle aandelen in
gefailleerde. Mevrouw E.W . Kinnegam-'t Hart is sinds 10 juni 2017 enig
bestuurder van gefailleerde.

06-08-2021
1

W aar hierna "de bestuurder" of "het bestuur" staat vermeld, w ordt mevrouw
Kinnegam-'t Hart bedoeld.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as gefailleerde geen partij in lopende procedures.

06-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement liepen er nog verschillende verzekeringen. Een aantal
verzekeringen is door de curator beëindigd w aarbij direct aanspraak is
gemaakt op eventuele restitutie. De verzekering met betrekking tot de
roerende zaken, loopt nog en w as reeds vooruit betaald.

06-08-2021
1

Deze verzekering is beëindigd.

07-11-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurde geen zaken.

06-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Daags na het faillissement heeft er een intakegesprek plaatsgevonden met de
bestuurder van gefailleerde. Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement informeerde zij de curator als volgt.

06-08-2021
1

Gefailleerde is opgericht door voormalige bestuurders, familieleden van mw .
Kinnegam. Door omstandigheden binnen de persoonlijke levenssfeer van de
bestuurder w erd mw . Kinnegam vanaf juni 2017 bestuurder van gefailleerde.
De bestuurder w as niet thuis in de w ereld van autoherstel. Zij w ilde de
onderneming evenw el voortzetten in het belang van de nog in dienst zijnde
w erknemers. Zodra de w erknemers met pensioen zouden gaan, zou
gefailleerde de ondernemingsactiviteiten staken en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid liquideren.
Door de uitbraak van Covid-19 zouden de omzetten (en de w erkvoorraad) zijn
teruggelopen. Op dat moment zou er een geschil zijn ontstaan tussen de
bestuurder en het personeel over de hoogte van de nog openstaande
vakantiedagen en het opnemen ofw el uitbetalen van deze dagen. Dit geschil
heeft tot een procedure geleid tussen één w erknemer en gefailleerde.
Gefailleerde is door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de schade (van
circa € 25.000,-) aan de voormalig w erknemer.
Aangezien er geen inkomsten meer w erden (en ook niet konden w orden)
gegenereerd, is overgegaan tot een eigen aangifte faillietverklaring.
De w erknemers hebben tijdens een bespreking op het kantoor van de curator
eveneens een toelichting verstrekt over de oorzaken en achtergronden van
het faillissement.
De curator onderzoekt de oorzaken en achtergronden van het faillissement.
De curator heeft nadere vragen aan het bestuur gesteld over de oorzaken en
achtergronden van het faillissement.

07-11-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft in dit kader een bespreking
plaatsgevonden met het bestuur.

07-02-2022
3

In de afgelopen verslagperiode zijn nadere stukken ontvangen van de
bestuurder die zien op de mogelijke oorzaken van het faillissement. De curator
heeft de stukken in onderzoek.

05-05-2022
4

Het onderzoek is afgerond. In dit kader w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van
dit verslag.

05-08-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

06-08-2021
1

1
Toelichting
Per datum faillissement w as er nog één w erknemer in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

06-08-2021
1

2
Toelichting
Eén w erknemer bereikte reeds voor faillissement de pensioengerechtigde
leeftijd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-7-2021

1

De curator heeft de w erknemer met machtiging van de rechtercommissaris daartoe ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact gehad met het UW V. Het UW V heeft zorg gedragen
voor een intake. In de afgelopen verslagperiode heeft ook een bespreking
plaatsgevonden met de voormalig w erknemers op het kantoor van de curator.
De w erkzaamheden zijn voor (vooralsnog) afgerond.

06-08-2021
1

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

06-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 5.510,34

totaal

€ 5.510,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement beschikte gefailleerde nog over tw ee spuitcabines van
20 en 50 jaren oud, een autobrug, enkele blikken verf en circa 700 liter
opgeslagen olie. De curator heeft de zaken aan de hand van foto's laten
w aarderen.

06-08-2021
1

De curator heeft vervolgens een tiental partijen benaderd en hen verzocht een
bieding uit te brengen aan de hand van de foto's ofw el een bezichtiging op de
voormalige bedrijfslocatie. Er vond één bezichtiging plaats.
Uiteindelijk zijn de bedrijfsmiddelen (en de geringe voorraad) verkocht aan De
Tickert B.V. voor een koopsom van € 4.554,- exclusief btw , aldus 5.510,34 incl.
btw . De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

06-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht, de koopsom is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

06-08-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Enkele blikken verf
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement w aren er nog enkele blikken verf in voorraad
aanw ezig. De voorraden zijn tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht (zie
3.3).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad verkocht. De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-08-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld
Restitutie advocaatkosten

€ 3.334,00
€ 4,84

Restitutie Creemers Compressors

€ 741,03

Restitutie Eneco

€ 426,94

Restitutie RVO

€ 300,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 4.806,81

€ 0,00

Toelichting andere activa
De onder 3.8 genoemde bedragen zijn bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

06-08-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is nog een restitutie van € 300,- bijgeschreven
op de faillissementsrekening.

05-05-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft het kasgeld afgestort en gecorrespondeerd met de partijen
w aarvan nog een restitutie kon w orden verw acht. De w erkzaamheden zijn
afgerond.

06-08-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Voormalig opdrachtgever

€ 968,00

€ 968,00

totaal

€ 968,00

€ 968,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Eén debiteur diende nog een vordering te voldoen uit hoofde van door
gefailleerde geleverde diensten. De factuur is voldaan.

06-08-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-08-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 19,06

06-08-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven en hen verzocht om
eventuele rechtsverhoudingen kenbaar te maken.
Gefailleerde hield een rekening aan bij de ING Bank N.V. (hierna: "de bank").
De bank heeft een vordering van € 19,06 ingediend. Er w aren geen
financieringen of zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement w aren er geen leaseovereenkomsten.

06-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt.

06-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Hiervan is geen sprake.

06-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Per datum faillissement hebben zich verschillende partijen gemeld met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. Het betroffen onder meer enkele
gasflessen.

06-08-2021
1

De curator heeft deze beroepen beoordeeld en uiteindelijk erkend. De zaken
zijn na deze erkenning de bestuurder retour gegeven. De w erkzaamheden op
dit punt zijn daarmee afgerond.
In de afgelopen verslagperiode is nog één roerende zaak in eigendom van een
derde retour gegeven.

07-11-2021
2

5.6 Retentierechten
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

06-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen rechten van reclame bekend.

06-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-08-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact gehad met de bank en de verschillende crediteuren
met een eigendomsvoorbehoud. De w erkzaamheden zijn (vooralsnog)
afgerond.

06-08-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-11-2021
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten w aren reeds voor faillissement gestaakt. Er is niet
voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

06-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-08-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bedrijfslocatie is reeds in eigendom van een derde partij. Deze partij w enst
hierin geen autospuitbedrijf meer te (laten) exploiteren. Een doorstart bleek
aldus niet tot de mogelijkheden te behoren. Hiervoor bleek evenmin interesse
te bestaan.

06-08-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

06-08-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-08-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft w el onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden kon
behoren, maar dat bleek niet het geval. De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-08-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is ontvangen. De curator onderzoekt of deze boekhouding
voldoet aan de eisen die de w et hieraan stelt.

06-08-2021
1

De curator heeft de boekhouding bestudeerd. De boekhouding ziet er in
beginsel ordentelijk uit. Naar aanleiding van de ontvangen stukken heeft de
curator nadere vragen gesteld aan het bestuur.

07-11-2021
2

De curator heeft onderzocht of aan de administratieplicht is voldaan. De
curator heeft geen redenen om aan te nemen dat de boekhouding niet zou
voldoen aan de eisen die de w et hieraan stelt.

03-11-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt het volgende over
de deponering van de jaarrekeningen:
de jaarrekening
2020;
de jaarrekening
2019;
de jaarrekening
2018;
de jaarrekening

06-08-2021
1

over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 21 december
over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 27 december
over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 19 december
over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 19 maart 2018.

Aan de deponeringsverplichting is voldaan.

03-11-2022
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde w as gezien de omvang van de onderneming niet verplicht om een
goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.

06-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering ter zake hiervan zou zijn verjaard.

06-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-08-2021
1

Het onderzoek loopt.

Toelichting

07-11-2021
2

De w erkzaamheden op dit punt w orden in de komende verslagperiode
voortgezet.

Nee
Toelichting
De curator heeft het handelen van het bestuur onderzocht. Van kennelijk
onbehoorlijk bestuur is naar het standpunt van de curator geen sprake.

7.6 Paulianeus handelen

03-11-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-08-2021
1

Toelichting
Het onderzoek loopt.

Toelichting

07-11-2021
2

Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Ja
Toelichting
In dit kader is één - naar het standpunt van de curator paulianeuze betaling (gedeeltelijk) terugbetaald aan de boedel. De curator heeft het onderzoek
afgerond. Van verdere paulianeuze rechtshandelingen is geen sprake.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-11-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten lopen en w orden in
de komende verslagperiode voortgezet.

06-08-2021
1

De curator heeft naar aanleiding van de onderzoeken naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten per brief nadere vragen gesteld aan het bestuur. Na
beantw oording hiervan w orden de w erkzaamheden voortgezet.

07-11-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden genoemd
in dit hoofdstuk voortgezet. Concreet speelden er tw ee zaken:

07-02-2022
3

1. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat enkele
betalingen/verrekende bedragen kort voor faillissement aan/met een
door gefailleerde ingeschakelde partij retour moesten w orden betaald
aan de boedel op grond van artikel 47 Fw cq. 42 Fw danw el op grond van
artikel 6:162 BW . Het betrof een bedrag van totaal € 3.854,-. De curator
heeft gecorrespondeerd met deze partij. Uiteindelijk is - om een
procedure te voorkomen - een regeling getroffen met goedkeuring van
de rechter-commissaris daartoe. Een bedrag van € 2.250,- is aan de
boedel terugbetaald. Daarmee is deze kw estie afgerond.
2. De curator had nadere vragen aan het bestuur gesteld per brief. Naar
aanleiding van de reactie hierop door het bestuur, heeft een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurder en haar adviseur op het kantoor van
de curator. De bestuurder zegde tijdens deze bespreking toe nadere
stukken toe te zullen zenden. De curator ontving de stukken nog niet. Na
ontvangst, w orden de onderzoeken afgerond.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog gecorrespondeerd met
het bestuur. Er zijn ook nadere stukken ontvangen. Het onderzoek w ordt aan
de hand hiervan in de komende verslagperiode voortgezet.

05-05-2022
4

In de komende verslagperiode vindt een verhoor plaats bij de rechtercommissaris teneinde nadere inlichtingen te verkrijgen van de voormalig
w erknemers en de bestuurder.

05-08-2022
5

Het verhoor heeft plaatsgevonden, de betrokkenen w aren hierbij aanw ezig.

03-11-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden w orden voortgezet.

06-08-2021
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

07-11-2021
2

De curator correspondeert met het bestuur. Na ontvangst van de laatste
informatie, w orden de onderzoeken - indien mogelijk - afgerond.

07-02-2022
3

De w erkzaamheden lopen en w orden in de volgende verslagperiode
voortgezet.

05-05-2022
4

In de komende verslagperiode vindt een verhoor plaats bij de rechtbank
Midden-Nederland. De w erkzaamheden w orden mede naar aanleiding hiervan
voortgezet.

05-08-2022
5

De w erkzaamheden zijn afgerond. De curator trof geen onregelmatigheden
die - in het belang van de boedel - nader onderzoek vergen.

03-11-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.684,30

05-05-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.308,00

06-08-2021
1

Toelichting
De preferente vordering van de Belastingdienst ziet op verschuldigde
loonbelasting.

€ 3.376,00

07-11-2021
2

€ 3.354,00

07-02-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-08-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht w el een
vordering van het UW V.

Toelichting

07-02-2022
3

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator heeft het UW V actief
verzocht een eventuele vordering kenbaar te maken.

€ 14.065,34

05-05-2022
4

€ 14.056,34

05-08-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

06-08-2021
1

Vooralsnog niet van toepassing.

€ 3.550,00

07-02-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

06-08-2021
1

Toelichting
Een zestal partijen heeft een concurrente vordering ingediend.

5

07-11-2021
2

4

07-02-2022
3

5

05-05-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft nog een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.506,85

06-08-2021
1

€ 28.093,35

07-11-2021
2

Toelichting
Eén crediteur heeft kenbaar gemaakt dat de vordering alsnog betaald is.
Daardoor is de concurrente crediteurenlast gedaald.

€ 27.921,65

07-02-2022
3

€ 35.405,65

05-05-2022
4

€ 43.436,65

03-11-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is het eerste verslag w aardoor hierover nog niets kan w orden vermeld.

06-08-2021
1

Het boedelsaldo is niet toereikend genoeg om toe te kunnen komen aan een
uitdeling aan de crediteuren. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing bij een gebrek
aan baten.

03-11-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurencommunicatie en -administratie.

06-08-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-08-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

06-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden met name de hierna genoemde
w erkzaamheden voortgezet:

06-08-2021
1

de diverse onderzoeken zoals genoemd in hoofdstuk 7 (rechtmatigheid)
van dit verslag;
crediteurencommunicatie en -administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de
w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

07-11-2021
2

De curator tracht in de komende verslagperiode de diverse onderzoeken die
zien op de rechtmatigheidsaspecten af te ronden.

07-02-2022
3

De w erkzaamheden genoemd in hoofdstuk 7 w orden voortgezet.

05-05-2022
4

In de komende verslagperiode vindt een verhoor plaats bij de rechtbank
Midden-Nederland. De w erkzaamheden w orden mede naar aanleiding hiervan
voortgezet.

05-08-2022
5

De w erkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken om het faillissement te mogen afw ikkelen ex artikel 16 Fw .

03-11-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan nog niets w orden vermeld.

06-08-2021
1

Dit is het tw eede verslag, hierover kan nog niets w orden vermeld.

07-11-2021
2

Dit is het laatste verslag. Het faillissement zal op korte termijn w orden
afgew ikkeld.

03-11-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Om herhaling te voorkomen, w ordt op dit punt verw ezen naar 10.1.

06-08-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

03-11-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

