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

4
27-12-2021
F.16/21/67
NL:TZ:0000181376:F001
02-03-2021

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.D. van Dalen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brink Vervoer B.V.

01-04-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brink Vervoer B.V.,
statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te (3439 LB) Nieuw egein aan
De Liesbosch 35 A, unit 9167, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK
onder nummer 71724303.

01-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Verhuur per taxi. Verhuur van personenauto’s en lichte
bedrijfsauto’s (geen operational lease).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 298.863,00

€ -140.901,00

€ 330.059,00

2021

€ 30.800,00

€ -8.859,00

€ 340.352,00

2019

€ 888.985,00

€ 4.622,00

€ 277.632,00

2018

€ 589.244,00

€ -20.728,00

€ 165.969,00

Toelichting financiële gegevens

01-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn van de bestuurder verkregen.

01-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

01-04-2021
1

Toelichting
Volgens opgaaf van de bestuurder 19.

Boedelsaldo
€ 34.052,98

01-04-2021
1

€ 67.562,41

29-06-2021
2

€ 67.562,41

28-09-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 67.562,41

27-12-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd.

Verslagperiode
van
2-3-2021

01-04-2021
1

t/m
28-3-2021
van
29-3-2021

29-06-2021
2

t/m
27-6-2021
van
28-6-2021

28-09-2021
3

t/m
26-9-2021
van
27-9-2021
t/m
26-12-2021

Bestede uren

27-12-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 42 min

2

34 uur 33 min

3

11 uur 36 min

4

4 uur 36 min

totaal

122 uur 27 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

01-04-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Brink Vervoer B.V., hierna: “gefailleerde”, is op 24 mei 2018 opgericht. Enig
bestuurder en aandeelhouder is mevrouw Van den Brink – Van Dalum.

01-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. De curator maakt
w aar mogelijk aanspraak op premierestitutie.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Van een recht op premierestitutie is vooralsnog niet gebleken.

29-06-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een garagebox te Nieuw egein. De curator heeft de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd, met machtiging daartoe van de
Rechter-Commissaris.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Van de verhuurder is nog een restitutie ad € 239,09 ontvangen.

29-06-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft terzake het volgende verklaard.
Gefailleerde is op 24 mei 2018 opgericht. Het is een doorstart van de
onderneming Brink Vervoerdiensten B.V. die op 1 mei 2018 in staat van
faillissement is verklaard. Gefailleerde leverde taxidiensten aan zakelijke
klanten en particulieren. Als gevolg van de coronacrisis daalde haar omzet
enorm: er w aren veel minder zakelijke taxiritten (ondermeer van en naar
Schiphol), terw ijl ook particulieren veel minder taxiritten aanvroegen. Door
deze crisis kon gefailleerde niet meer voldoen aan haar
belastingverplichtingen. De belastingdienst heeft – ondanks het in beginsel
terughoudende invorderingsbeleid – het faillissement aangevraagd, omdat aan
de echtgenoot van de bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod zou zijn
opgelegd.

01-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

01-04-2021
1

Toelichting
Aldus opgaaf van de bestuurder. Een aantal medew erkers w as in dienst op
basis van 0-uren contracten. Zij w erden in verband met de coronacrisis al
geruime tijd (vrijw el) niet meer ingezet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

01-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2021

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met het personeel en het UW V.

01-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is geen sprake.

01-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vervoermiddelen

€ 15.250,00

totaal

€ 15.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor
verkoop. Er is een beperkte doorstart gerealiseerd, w aarbij de
bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Zie onderdeel “Doorstart” onder hoofdstuk 6.

01-04-2021
1

Er resteren nog enkele inventariszaken. Getracht w ordt deze te verkopen via
een verzamelveiling.
Situatie per 29 juni 2021:
De resterende zaken zijn geveild. De opbrengst bedroeg netto € 336,86.

29-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gezien het feit dat er geen pandrechten zouden zijn verleend ten aanzien van
inventaris, lijkt dit niet relevant.

01-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop en de daadw erkelijke
verkoop.

01-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde zou niet beschikken over voorraden. Aangezien de taxiritten voor
zakelijke klanten op w eekbasis w erden gefactureerd, w as er voorts bijna geen
onderhanden w erk meer. Voor zover er nog ritten uitgefactureerd dienden te
w orden, is dat inmiddels gebeurd.

01-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 7.250,00

totaal

€ 7.250,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

01-04-2021
1

Toelichting andere activa
De goodw ill is verkocht voor € 7.250,00 in het kader van een doorstart.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Er is nog voor € 21.057,19 aan TVL-bijdragen ontvangen.

29-06-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijkheden voor de verkoop van de goodw ill en de
daadw erkelijke verkoop.

01-04-2021
1

Gefailleerde beschikte nog over kasgeld ter hoogte van € 1.371,00. Dit kasgeld
is ingenomen.
Situatie per 29 juni 2021:
Er w ordt onderzoek gedaan naar de eventuele rechten en verplichtingen in het
kader van de noodsteun-regelingen van de overheid. W ordt vervolgd.

29-06-2021
2

Situatie per 28 september 2021:
In de achterliggende periode is hierover met de RvO en het UW V
gecorrespondeerd. Voorts zijn de eerste opgaven voor definitieve vaststelling
van de hoogte van de subsidies ingediend. Met goedkeuring van de RechterCommissaris is een extern bureau ingeschakeld voor de
vaststellingsaanvragen ten aanzien van de NOW -subsidies; dit bureau zal in
de komende periode ook de aanvragen indienen voor de vaststelling van de
NOW -steun over de resterende perioden.

28-09-2021
3

Situatie per 27 december 2021:
De eerste subsidie is definitief vastgesteld; daaruit is geen aanvullende
vordering op het UW V gebleken. Het bureau is bezig met de indiening van de
nadere aanvragen.

27-12-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vorderingen op derden

€ 8.050,86

€ 8.050,86

totaal

€ 8.050,86

€ 8.050,86

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde beschikt over vorderingen op derden. Het totaalbedrag beloopt €
8.050,86. Dit bedrag is inclusief de taxiritten die na datum faillissement nog zijn
uitgefactureerd. Op de vordering op derden zou geen pandrecht zijn
gevestigd. De curator zal zorg dragen voor de incasso van de vorderingen. Tot
op heden is reeds € 6.738,72 betaald.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
In de achterliggende periode hebben de resterende debiteuren voor zover de
curator kan nagaan, allemaal betaald. Hiermee is de incasso afgerond.

29-06-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Uitfacturatie resterende onderhanden w erk en incasso debiteuren.

01-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

01-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had een rekening-courantovereenkomst met de Rabobank, w elke
per datum faillissement een creditsaldo toonde van circa € 10.000,00.
Gefailleerde zou geen bancaire lening hebben verkregen.
De Rabobank heeft het creditsaldo per datum faillissement evenw el niet
vrijgegeven, omdat zij naar eigen zeggen op grond van een
verrekeningsovereenkomst de (eventueel resterende) vordering van Rabo
Lease – een groepsmaatschappij van de Rabobank – met dit creditsaldo mag
verrekenen. Hierover w ordt met de Rabobank gecorrespondeerd. W ordt
vervolgd.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 29 juni 2021:
De curator heeft het saldo per datum faillissement ontvangen. Dit onderdeel is
hiermee afgerond.

29-06-2021
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had bij verschillende maatschappijen auto’s geleased, doorgaans
op basis van financial lease. De leasemaatschappijen hebben de auto’s
opgehaald en zullen deze verkopen; voor zover sprake zou zijn van
overw aarde, w ordt daarop aanspraak gemaakt.

01-04-2021
1

Één van de leasemaatschappijen betreft Rabo Lease; zij maakt aanspraak op
het creditsaldo dat gefailleerde bij de Rabobank aanhoudt, voor zover Rabo
Lease na uitw inning van de auto’s nog een vordering zou hebben. Zie verder
onderdeel 5.1.
Situatie per 29 juni 2021:
De leasemaatschappijen hebben de auto's ingenomen. Van overw aarde is niet
gebleken.

29-06-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De lease-overeenkomst met Rabo Lease betreft formeel een zogeheten
‘pandlease’; Rabo Lease had pandrechten op de voertuigen. Zij w int de
voertuigen zelfstandig uit.

01-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Rabo Lease heeft te gelden als separatist.

01-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is één eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld. Voor het overige is de curator
niet bekend met eigendomsvoorbehouden.

01-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

01-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de afgelopen periode is gecommuniceerd met de bank en met de
leasemaatschappijen.

01-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na datum faillissement vrijw el direct gestaakt, in verband
met de verzekeringsdekking en het feit dat er bijna geen omzet meer zou
w orden gerealiseerd.

01-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor
een doorstart. In dat kader is aan verschillende partijen onder geheimhouding
een bidbook verstrekt.

01-04-2021
1

Na onderhandeling is met Taxi Boute B.V. te Amersfoort overeenstemming
bereikt over een doorstart, met toestemming van de rechter-commissaris. Zij
heeft de volgende activa gekocht:
Vervoermiddelen € 15.250,00
Goodw ill € 7.250,00
Totaal € 22.500,00
Bedragen excl. BTW .
De debiteuren van gefailleerde w orden niet overgekocht; de curator gaat over
tot inning (zie onderdeel “debiteuren”).
Voorts heeft Taxi Boute B.V. met diverse personeelsleden gesproken over een
eventuele indiensttreding. Er zou tenminste één persoon inmiddels in dienst
zijn getreden bij Taxi Boute B.V.
De overnamesom is ontvangen. Hiermee is de doorstart afgerond.

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4.

01-04-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 22.500,00

01-04-2021
1

Toelichting
Zie hiervoor onder 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van de onderneming en de
daadw erkelijke verkoop.

01-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is veilig gesteld. Een extern bureau doet daarnaar onderzoek.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Het onderzoek loopt. Vooralsnog is niet gebleken de administratie niet zou
voldoen aan de w ettelijke vereisten.

29-06-2021
2

Situatie per 28 september 2021:
Het onderzoek is afgerond. Van onregelmatigheden is niet gebleken.

28-09-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2020 is nog niet gedeponeerd.
De jaarrekening van 2019 is op 16 februari 2021 gedeponeerd, derhalve te
laat.
De jaarrekening van 2018 is op 8 november 2019 gedeponeerd, derhalve
tijdig.

01-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,20. De aandelen zijn niet volgestort. Gelet
op het beperkte bedrag laat de curator dit verder rusten.

01-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende
periode van start. Vaststaat reeds dat de jaarrekening over 2019 te laat is
gedeponeerd, hetgeen op grond van art. 2:248 lid 2 BW met zich brengt dat er
sprake is gew eest van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator zal
onderzoeken of er nog andere vormen van onbehoorlijk bestuur aan te w ijzen
zouden zijn.

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
Gebleken is dat de omzet door de coronacrisis fors is gedaald. Dat strookt met
de verklaring van de bestuurder. Het voornoemde w ettelijk vermoeden is
hiermee w eerlegd. De curator zet zijn onderzoek voort.
Nee

01-04-2021
1

29-06-2021
2

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
Het onderzoek is afgerond. Van overige vormen van kennelijk onbehoorlijk
bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-04-2021
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komende
periode van start.
In onderzoek

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
Het onderzoek loopt. Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.
Nee

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende periode w orden
voortgezet.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Het onderzoek loopt.

29-06-2021
2

Situatie per 28 september 2021:
Het onderzoek is afgerond.

28-09-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de administratie. Aanvang van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-04-2021
1

Situatie per 29 juni 2021:
Het onderzoek is in volle gang.

29-06-2021
2

Situatie per 28 september 2021:
Het onderzoek is afgerond.

28-09-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 949,82

01-04-2021
1

Toelichting
Er is een boedelvordering genoteerd van Claimsagent B.V. in verband met de
kosten voor de crediteurenadministratie tijdens faillissement.
Daarnaast heeft verhuurder een boedelvordering ingediend voor de
afw ikkeling van de huur van de garagebox.
€ 121,00

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
Claimsagent € 121,00
De boedelvordering van de verhuurder is komen te vervallen.
€ 58.058,80

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
- Claimsagent B.V. € 124,03;
- UW V € 57.934,77.
€ 58.064,85
Toelichting
Situatie per 27 december 2021:
- Claimsagent B.V. € 130,08;
- UW V € 57.934,77 (ongew ijzigd).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-12-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 265.821,17

01-04-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad €
265.821,17.
€ 279.082,44

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 279.082,44.
€ 248.082,44

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
De vordering van de Belastingdienst is bijgesteld naar € 248.082,44.
Daarnaast is tegen de naheffingsaanslag OB februari 2021 ad € 6.763,00
bezw aar gemaakt.
€ 248.082,44

27-12-2021
4

Toelichting
Situatie per 27 december 2021:
- € 248.082,44 ingediend en - voorlopig - erkend (ongew ijzigd);
- € 14.556,00 ingediend en betw ist.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-04-2021
1

Toelichting
Vooralsnog heeft het UW V nog geen vorderingen ingediend. Die w orden w el
verw acht.
€ 0,00

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
Vooralsnog onbekend.
€ 5.475,77

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
UW V heeft vorderingen ingediend ad in totaal € 5.475,77.
€ 5.475,77
Toelichting
Situatie per 27 december 2021:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

27-12-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 71.793,60

01-04-2021
1

Toelichting
Het betreft een tw eetal vorderingen van verschillende leasemaatschappijen.
€ 6.860,00

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
€ 6.860,00 terzake de de afw ikkeling van de lease van de Mercedes Benz.
Daarnaast heeft een w erknemer een PM-vordering ingediend terzake de
afw ikkeling van zijn dienstverband.
€ 6.860,00

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
Ongew ijzigd.
€ 6.860,00

27-12-2021
4

Toelichting
Situatie per 27 december 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

01-04-2021
1

Toelichting
Er hebben zich 7 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
11

29-06-2021
2

Toelichting
Situatie per 29 juni 2021:
Inmiddels hebben 11 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
11

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
Ongew ijzigd.
12
Toelichting
Situatie per 27 december 2021:
Tot op heden hebben 12 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

27-12-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 91.822,28

01-04-2021
1

€ 107.039,95

29-06-2021
2

€ 107.039,95

28-09-2021
3

Toelichting
Situatie per 28 september 2021:
Ongew ijzigd.
€ 122.600,95

27-12-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de w ijze
w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

01-04-2021
1

Situatie per 28 september 2021:
Gelet op de hoogte van de fiscale schulden, zal in dit faillissement geen
uitkering kunnen plaatsvinden aan concurrente crediteuren.

28-09-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

01-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder “w erkzaamheden” te noemen punten w orden opgepakt.

01-04-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
over w orden gedaan.

01-04-2021
1

Situatie per 28 september 2021:
In dit faillissement zullen de resterende w erkzaamheden gericht zijn op de
vaststelling van de hoogte van de noodsteun (o.a. NOW -subsidies). Voor het
overige zijn de w erkzaamheden afgerond.

28-09-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
27-3-2022

27-12-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek mogelijkheden resterende inventaris;
- Afw ikkeling met de leasemaatschappijen;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen;
- Crediteurencorrespondentie.

01-04-2021
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Situatie per 29 juni 2021:
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen;
- Crediteurencorrespondentie;
- Onderzoek naar eventuele rechten en verplichtingen i.v.m. noodmaatregelen
overheid.

29-06-2021
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Situatie per 28 september 2021:
- indiening resterende aanvragen voor vaststelling hoogte noodsteunsubdisies en correspondentie terzake;
- crediteurencorrespondentie.

28-09-2021
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Bijlagen
Bijlagen

