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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

2 31-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 8.796,00

11-09-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 7.462,70

14-12-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 43.018,14

22-03-2019 
 4

Boedelsaldo
€ 43.021,40

22-07-2019
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van
24-4-2018

t/m
31-5-2018

31-05-2018 
 1

van
1-6-2018

t/m
11-9-2018

11-09-2018 
 2

van
12-9-2018

t/m
14-12-2018

14-12-2018 
 3

van
15-12-2018

t/m
22-3-2019

22-03-2019 
 4

van
23-3-2019

t/m
22-7-2019

22-07-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 27,60 uur

2 12,50 uur

3 7,20 uur

4 6,50 uur

5 2,40 uur

totaal 56,20 uur

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Op 30 december 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Borgvast Holding B.V. opgericht. 

Het geplaatst aandelenkapitaal is opgebouwd uit 50 aandelen van ieder € 1,--.  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corthine Vastgoed B.V. enig 
bestuurder van Borgvast Holding B.V. Uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel blijkt dat de heer F.P. De Jong gevolmachtigde is van Borgvast 
Holding B.V.

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Corthine 
Vastgoed B.V. en Beheermaatschappij Pasion B.V. waren op de datum van het 
uitspreken van het faillissement aandeelhouder (ieder voor 50%) van Borgvast 
Holding B.V.
De heer E.S. Kerkhoff is bestuurder en enig aandeelhouder van Corthine 
Vastgoed B.V. De heer G. De Jong is bestuurder en enig aandeelhouder van 
Beheermaatschappij Pasion B.V.

31-05-2018 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 31-05-2018 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Borgvast 
Holding B.V. een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder 
andere een aansprakelijkheidsverzekering. 

Gelet op het feit dat de werkzaamheden van Borgvast Holding B.V., na daartoe 
verkregen machtiging van de rechter-commissaris, na het uitspreken van het 
faillissement voorlopig zullen worden voortgezet (zie ook punt 6 van dit 
verslag), zijn de afgesloten verzekeringen nog niet door mij opgezegd. Dit zal 
ik pas doen, zodra Borgvast Holding B.V. haar werkzaamheden definitief heeft 
gestaakt. Op dat moment zal ik ook bekijken of er een recht bestaat op 
premierestitutie.

31-05-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden van Borgvast Holding 
B.V. definitief beëindigd. Gelet hierop heb ik dan ook aan de 
assurantietussenpersoon het verzoek gedaan om de door de gefailleerde 
vennootschap afgesloten verzekeringen te beëindigen. Het is mij gebleken dat 
aan dit verzoek is voldaan. Voorts is het mij gebleken dat er geen sprake is 
van premierestitutie.

11-09-2018 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het tijdens 
onze eerste bespreking doen voorkomen dat Borgvast Holding B.V. een 
bedrijfspand te Veenendaal huurt. Uit de administratie is mij echter al snel 
gebleken dat de huurovereenkomst met betrekking tot dit bedrijfspand niet is 
gesteld op naam van Borgvast Holding B.V. De huurovereenkomst is namelijk 
gesteld op naam van een dochtermaatschappij van Borgvast Holding B.V., te 
weten Borgvast B.V.

Gelet op het voorgaande is er voor mij geen aanleiding geweest om de 
huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand te Veenendaal op te 
zeggen.

31-05-2018 
 1

Borgvast Holding B.V. had, in verband met de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, twee werknemers in dienst. Vanwege liquiditeitsproblemen 
was Borgvast Holding B.V. vanaf september 2017 financieel echter niet meer in 
staat om het salaris van haar werknemers te betalen. 

Aangezien de werknemers, ondanks verzoeken en sommaties daartoe, het 
achterstallige salaris niet betaald kregen, heeft één werknemer uiteindelijk 
geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van 
Borgvast Holding B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 10 april 
2018 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 24 april 2018 
behandeld in de raadkamer van bovengenoemde rechtbank. Tijdens deze 
zitting is de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap 
verschenen.

In haar vonnis van 24 april 2018 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Borgvast Holding B.V. Hoewel de middellijk bestuurder is 
gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen het 
vonnis tot faillietverklaring, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt.

31-05-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
2

31-05-2018 
 1

Personeelsleden
2

31-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-4-2018 2

totaal 2

De gegevens van de werknemers zijn doorgegeven aan het UWV. Het is mij 
bekend dat de werknemers vervolgens door het UWV zijn uitgenodigd voor 
een intakegesprek. Dit in verband met hun loonaanspraken. 

Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot de werknemers vooralsnog 
geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

31-05-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

N.v.t. 31-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen, die aan de gefailleerde
vennootschap in eigendom toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aandelen in dochtermaatschappijen. € 30.000,00

totaal € 30.000,00 € 0,00

De gefailleerde vennootschap is bestuurder en enig aandeelhouder van drie 
dochtermaatschappijen. Het betreft hier: 

- Borgvast B.V.;
- Borgvast Projectontw ikkeling B.V.;
- Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.

In het kader van de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten houden zowel 
Borgvast B.V. als Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. zich bezig met 
(de ontw ikkeling van) vastgoedprojecten. 

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het inventariseren van 
de mogelijkheden met betrekking tot hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen. Het is mijn verwachting dat hieromtrent in de komende 
verslagperiode meer duidelijkheid zal komen.

31-05-2018 
 1

Borgvast B.V.:
Uit de administratie van Borgvast B.V blijkt dat zij nog betrokken is bij een 
vastgoedproject te Haalderen. Vanwege het ontbreken van de benodigde 
financiering bevindt dit project zich nog steeds in de voorbereidende fase. Om 
het project te Haalderen daadwerkelijk te kunnen laten starten, moet er een 
derde worden gevonden, die bereid is om de benodigde financiering ter 
beschikking te stellen. Hoewel de mogelijkheden voor een financiering zijn 
onderzocht, zijn er geen partijen gevonden die ook daadwerkelijk een 
toezegging voor een financiering w ilde doen. 

Gelet op de stand van zaken van het project te Haalderen was het op enig 
moment duidelijk dat het nog wel enige tijd zou gaan duren alvorens Borgvast 
B.V. met voornoemd project omzet zou gaan genereren. Daar stond echter 
tegenover dat Borgvast B.V., gelet op haar financiële situatie, niet meer in 
staat was om aan haar verplichtingen te voldoen. Gelet op dit alles heb ik 
uiteindelijk de conclusie getrokken, dat Borgvast B.V. eveneens in de toestand 
verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Na daartoe verkregen 
toestemming door de rechter-commissaris heb ik, in mijn hoedanigheid van 
curator in het faillissement van Borgvast Holding B.V., dan ook een 
aandeelhoudersbesluit genomen, waarin is besloten om het faillissement van 
Borgvast B.V aan te vragen.

In haar vonnis van 24 juli 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht het faillissement van Borgvast B.V. uitgesproken, zulks met benoeming 
van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris. In het faillissement van Borgvast B.V. 
ben ik eveneens tot curator benoemd. 

Voor wat betreft Borgvast B.V. verw ijs ik voor het overige naar hetgeen ik in 
mijn verslagen in dat faillissement meld (F 16/18/322).

Borgvast Projectontw ikkeling B.V.:
Uit haar administratie blijkt dat Borgvast Projectontw ikkeling B.V. in het geheel 

11-09-2018 
 2



geen activiteiten verricht, dan wel heeft verricht. Op naam van deze 
vennootschap zijn ook geen duurovereenkomsten gesteld. Bovendien is er 
binnen Borgvast Projectontw ikkeling B.V. ook geen sprake van (potentiële) 
baten.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat tot op heden geen 
enkele partij interesse heeft getoond in de aandelen, is het thans de meest 
aangewezen weg om Borgvast Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden door 
middel van een zogenaamde turboliquidatie. Aan de rechter-commissaris zal 
toestemming worden gevraagd om op grond van artikel 2:19 lid 1 BW een 
aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt besloten om Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden en hiervan vervolgens op grond van 
artikel 2:19 lid 4 BW een opgave te doen bij de Kamer van Koophandel.

Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.
Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. is betrokken bij diverse 
vastgoedprojecten. Het betreft hier voornamelijk projecten in de regio Arnhem-
Nijmegen. Deze projecten bevinden zich allemaal nog in de voorbereidende 
fase. Om voornoemde vastgoedprojecten daadwerkelijk in gang te kunnen 
zetten, is het van belang dat er een derde bereid wordt gevonden om de 
benodigde financiering te verstrekken.

In de afgelopen verslagperiode heb ik, samen met haar middellijk bestuurder, 
gekeken naar de mogelijkheden ter zake van de vastgoedprojecten van 
Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. Het is van belang dat hieromtrent 
spoedig duidelijkheid komt, aangezien de verdere voorbereiding van deze 
projecten, en dus ook de bedrijfsactiviteiten, van Borgvast projectmanagement 
en Advies B.V. thans stil liggen. 

Op 10 september 2018 heb ik een bespreking gehad met een derde die 
geïnteresseerd is in een overname van de aandelen van de gefailleerde 
vennootschap in Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. Voornoemde 
derde heeft met de aandelentransactie tot doel om, vanuit haar eigen 
financiële middelen, de projecten en de activiteiten van Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. voort te zetten.

Bovengenoemde derde heeft mij toegezegd binnen twee weken na onze 
bespreking met een concreet voorstel te komen voor een overname van de 
aandelen van de gefailleerde vennootschap in Borgvast Projectmanagement 
en Advies B.V.

Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik op 10 september 2018 
een bespreking gehad met een derde, die mogelijk geïnteresseerd is in een 
overname van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn gesprekken met bovengenoemde 
derde over een mogelijke aandelentransactie voortgezet. Deze gesprekken 
hebben er uiteindelijk toegeleid, dat de potentiële koper een bod op de 
aandelen in Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. heeft uitgebracht. 
Deze bieding zal spoedig ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden 
voorgelegd. Indien de rechter-commissaris de verzochte toestemming voor de 
aandelenoverdracht verleent, is het streven om deze overdracht nog in 2018 
af te ronden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de vastgoedprojecten in de 
orderportefeuille van Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. op korte 
termijn weer kunnen worden voortgezet.

14-12-2018 
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft een potentiële koper 
een bod uitgebracht op de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. Het uitgebrachte bod op de 
aandelen bedraagt in totaal € 30.000,--. In de afgelopen verslagperiode heeft 
de rechter-commissaris toestemming verleend om de aandelen in Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. voor voornoemd bedrag aan de potentiële 
koper over te dragen. 

De notariële levering van de aandelen heeft uiteindelijk op 20 december 2018 
plaatsgevonden. De koopprijs van de aandelen is enkele dagen later 
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Gelet hierop is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de aandelen van de gefailleerde vennootschap 
in Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. een einde gekomen.

Borgvast Projectontw ikkeling B.V.:
In mijn vorige verslagen heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap ook 
enig aandeelhouder is van Borgvast Projectontw ikkeling B.V. Hoewel een 
ontbinding van deze vennootschap onafwendbaar lijkt, heb ik in de afgelopen 
verslagperiode toch nog een poging gedaan om de aandelen in deze 
vennootschap aan een derde in eigendom over te dragen. In het kader van 
mijn pogingen hieromtrent is het mij duidelijk geworden, dat echt geen enkele 
partij interesse heeft in deze aandelen.

Gelet op het voorgaande zal ik aan de rechter-commissaris thans dan ook 
spoedig toestemming gaan vragen om de benodigde stappen te mogen zetten 
om te komen tot een ontbinding van Borgvast Projectontw ikkeling B.V.

22-03-2019 
 4

Borgvast Projectontw ikkeling B.V.:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, is er ter zake van Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V. geen andere optie dan te komen tot een 
turboliquidatie van deze vennootschap. Ik heb op 22 juli 2019 aan de 
rechter-commissaris toestemming gevraagd om de benodigde stappen te 
mogen zetten om te komen tot een turboliquidatie van Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V. 

Zodra de rechter-commissaris de verzochte toestemming heeft verleend, zal 
ik zo spoedig mogelijk nadien de benodigde stappen gaan zetten om 
daadwerkelijk te komen tot een turboliquidatie van Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V. 

22-07-2019
 5



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

- een beslissing nemen over hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen.

31-05-2018 
 1

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 
2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt 
besloten om Borgvast Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden en hiervan 
vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW een opgave te doen bij de 
Kamer van Koophandel;
- verder onderhandelen over een verkoop van de aandelen van de gefailleerde 
vennootschap in Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.

11-09-2018 
 2

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 
2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt 
besloten om Borgvast Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden en hiervan 
vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW opgave te doen bij de Kamer van 
Koophandel;
- de bieding op de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. ter goedkeuring aan de rechter-
commissaris voorleggen.

14-12-2018 
 3

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de benodigde stappen 
te mogen zetten om te komen tot een ontbinding van Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V.

22-03-2019 
 4

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om te 
mogen komen tot een turboliquidatie van Borgvast Projectontw ikkeling B.V.

22-07-2019
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Rekening-courantvorderingen € 45.522,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 45.522,00 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie blijkt dat er geen sprake is van debiteurenvorderingen op 
opdrachtgevers. 

De gefailleerde vennootschap heeft, uit hoofde van een rekening-
courantverhouding, mogelijk wel een vordering op haar moedermaatschappij, 
Corthine Vastgoed B.V., en één van haar dochtermaatschappijen, Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. 

Uit de jaarrekening over 2016 blijkt dat de vordering op Corthine Vastgoed B.V. 
per 31 december 2016 € 45.377,-- bedroeg. Op laatstgenoemde datum 
bedroeg de vordering op Borgvast Projectmanagement en Advies B.V., zo blijkt 

31-05-2018 
 1



uit de jaarrekening over 2016, € 145,--. Ik heb zowel de middellijk bestuurder 
als de accountant verzocht om mij stukken te doen toekomen, waaruit de 
rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op de datum van 
het uitspreken van het faillissement blijkt.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap per 31 
december 2016, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een 
vordering had op haar moedermaatschappij, Corthine Vastgoed B.V. Uit de 
grootboekadministratie over 2018 blijkt dat de vordering van de gefailleerde 
vennootschap op haar moedermaatschappij uit hoofde van de rekening-
courantverhouding per 24 april 2018, zijnde de datum van het uitspreken van 
het faillissement, € 70.358,63 bedroeg.

In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de vordering uit hoofde van 
de rekening-courantverhouding gecorrespondeerd met de bestuurder van 
Corthine Vastgoed B.V. Deze bestuurder heeft de rekening-courantvordering 
betw ist. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft haar bestuurder gesteld 
dat Corthine Vastgoed B.V. ter zake van onbetaald gebleven 
managementvergoedingen ook nog een vordering op de gefailleerde 
vennootschap zou hebben, welke vordering hoger is dan de vordering van de 
gefailleerde vennootschap.

In de komende verslagperiode zal ik het standpunt van de bestuurder (en de 
bijbehorende bewijsstukken) ter zake van de vordering van Corthine Vastgoed 
B.V. nader gaan bestuderen.

11-09-2018 
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Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, is mij uit de administratie gebleken 
dat de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van een rekening-
courantverhouding, mogelijk een vordering heeft op haar moedermaatschappij, 
Corthine Vastgoed B.V. De bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. heeft deze 
rekening-courantvordering betw ist. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft 
voornoemde bestuurder mij een aantal bew ijsstukken toegestuurd.

In de afgelopen verslagperiode heb ik bovengenoemde bewijsstukken nader 
bestudeerd. Uit deze bewijsstukken heb ik nog niet direct kunnen afleiden dat 
het standpunt van de bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. juist is. Reden 
waarom ik aan deze bestuurder opnieuw vragen heb gesteld. Deze vragen zijn 
inmiddels beantwoord. Hierbij heeft de bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. 
mij ook aanvullende bewijsstukken toegestuurd. 

De informatie die ik van de bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. heb mogen 
ontvangen, zal ik in de komende verslagperiode gaan bestuderen. Ik streef 
ernaar om de discussie omtrent de vorderingen die de gefailleerde 
vennootschap en Corthine Vastgoed B.V. op elkaar stellen te hebben in de 
komende verslagperiode af te ronden.

14-12-2018 
 3

De informatie die de bestuurder mij ter zake van de mogelijke rekening-
courantvordering op Corthine Vastgoed B.V. heeft gestuurd, is inmiddels nader 
door mij bestudeerd. Naar aanleiding van de bestudering van deze 
(aanvullende) stukken heb ik met betrekking tot de rekening-courantvordering 
nog een aantal vragen voor de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap. Deze vragen zal ik spoedig aan de middellijk bestuurder gaan 
voorleggen.

Gelet op de uitdrukkelijke betw isting door de middellijk bestuurder van de 
gestelde rekening-courantvordering neemt de discussie hieromtrent iets meer 
tijd in beslag, dan ik op voorhand had verwacht. Mijn streven is thans om in de 
komende verslagperiode alsnog een oplossing te bereiken ter zake van de 

22-03-2019 
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

rekening-courantvordering op Corthine Vastgoed B.V.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van de gestelde 
rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op Corthine 
Vastgoed B.V. een aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap. Deze vragen heeft de middellijk bestuurder 
inmiddels beantwoord. Uit zijn antwoorden blijkt dat de middellijk bestuurder 
zich op het standpunt stelt, dat er van een rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Corthine Vastgoed B.V. geen sprake is. 

Volgens de middellijk bestuurder is het weliswaar zo dat er in de 
grootboekadministratie een rekening-courantvordering is opgenomen, maar 
bij deze vordering zou, zo stelt althans de middellijk bestuurder, nog geen 
rekening zijn gehouden met de managementvergoeding die de gefailleerde 
vennootschap aan Corthine Vastgoed B.V. verschuldigd is. 

Naar aanleiding van zijn antwoorden heb ik de (grootboek)administratie nog 
eens nader bestudeerd. Na deze bestudering lijkt het er inderdaad op dat er 
in de grootboekadministratie geen rekening is gehouden met de 
verschuldigde managementvergoeding. Indien dit wel zou zijn gedaan, dan is 
er inderdaad geen sprake van een rekening-courantvordering. 

Gelet op het voorgaande moet ik het er thans dan ook voor houden dat de 
gefailleerde vennootschap, hoewel uit de grootboekadministratie anders 
blijkt, geen rekening-courantvordering heeft op haar moedermaatschappij. 
Alvorens de discussie hieromtrent definitief af te ronden, wens ik in de 
komende verslagperiode ter zake van één en ander nog een kort overleg te 
hebben met een derde. Ik ga er vanuit dat de discussie over de  rekening-
courantverhouding in de komende verslagperiode daadwerkelijk kan worden 
afgerond.

22-07-2019
 5

- duidelijkheid verkrijgen over de rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Corthine Vastgoed B.V. en Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. op de datum van het uitspreken van het 
faillissement. Indien mocht blijken dat de gefailleerde vennootschap op haar 
moeder- en dochtermaatschappij een vordering heeft, dan zal getracht worden 
om deze vordering te incasseren.

31-05-2018 
 1

- het standpunt van de bestuurder (en de bijbehorende bewijsstukken) ter 
zake van de vordering van Corthine Vastgoed B.V. op de gefailleerde 
vennootschap gaan bestuderen.

11-09-2018 
 2

- de stukken bestuderen die de bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. mij 
heeft toegestuurd ter zake van de door deze vennootschap gestelde vordering 
op de gefailleerde vennootschap.

14-12-2018 
 3

- mijn vragen over de aanvullende stukken met betrekking tot de gestelde 
rekening-courantvordering op Corthine Vastgoed B.V. aan de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorleggen.

22-03-2019 
 4

- mijn standpunt over de rekening-courantverhouding tussen de gefailleerde 
vennootschap en haar moedermaatschappij met een derde bespreken. 

22-07-2019
 5



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5. Bank/Zekerheden

€ 41,62

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. 
Uit een bankafschrift blijkt dat het saldo op deze betaalrekening op de datum 
van het uitspreken van het faillissement € 41,62 bedroeg. 

Aan de Rabobank heb ik het verzoek gedaan om bovengenoemd saldo over te 
maken naar de faillissementsrekening. Het is mijn verwachting dat de 
Rabobank spoedig aan dit verzoek zal voldoen.

31-05-2018 
 1

€ 46,16

In de afgelopen verslagperiode heb ik aan de Rabobank nogmaals het verzoek 
gedaan om het saldo op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap 
over te maken naar de faillissementsrekening. Op 30 augustus 2018 heeft de 
Rabobank mij bevestigd dat zij aan mijn verzoek zal gaan voldoen en dat het 
saldo op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap thans € 46,16 
bedraagt.

Tot op heden heeft de Rabobank bovengenoemd saldo nog niet naar de 
faillissementsrekening overgemaakt. Ik zal erop toezien, dat zij dit alsnog op 
korte termijn zal doen.

11-09-2018 
 2

€ 5.566,95

Ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe heeft de Rabobank het in de vorige 
verslagen genoemde creditsaldo van € 46,16 nog steeds niet overgemaakt 
naar de faillissementsrekening. De Rabobank heeft mij in de afgelopen 
verslagperiode nog wel bericht dat het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap inmiddels € 5.566,95 credit bedraagt. Eén en ander 
houdt verband met een bijschrijving van ABN Amro, welke bijschrijving 
voortkomt uit een pensioenuitkering.

Ik heb aan de Rabobank het verzoek gedaan om het creditsaldo op de 
bankrekening van de gefailleerde vennootschap over te maken naar de 
faillissementsrekening. Ik ga er vanuit dat de Rabobank thans wel spoedig aan 
mijn verzoek zal voldoen.

14-12-2018 
 3

€ 5.566,95

In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank, vanwege een creditsaldo 
op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap, naar de 
faillissementsrekening een bedrag overgemaakt van in totaal € 5.566,95. Na 
deze betaling heeft de Rabobank, in overleg met mij, de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap opgeheven.

22-03-2019 
 4



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De gefailleerde vennootschap maakt weliswaar gebruik van leaseauto's, maar 
de leaseovereenkomsten zijn afgesloten door een dochtermaatschappij, te 
weten Borgvast B.V.

31-05-2018 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap 
geen zekerheden gesteld.

31-05-2018 
 1

*** 31-05-2018 
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud.

31-05-2018 
 1

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een retentierecht.

31-05-2018 
 1

*** 31-05-2018 
 1

€ 0,00

N.v.t.

31-05-2018 
 1

- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening.

31-05-2018 
 1

- erop blijven toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening.

11-09-2018 
 2

- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap, van in totaal € 5.566,95, spoedig overmaakt naar 
de faillissementsrekening.

14-12-2018 
 3

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

22-03-2019 
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

In verband met de uitvoering van de activiteiten door één van haar 
dochtermaatschappijen heeft de gefailleerde vennootschap aan deze 
maatschappij één werknemer ter beschikking gesteld. Na daartoe verkregen 
machtiging door de rechter-commissaris zal deze werknemer gedurende 
maximaal zes weken, gerekend vanaf de datum van het uitspreken van het 
faillissement, ter beschikking gesteld blijven aan de dochtermaatschappij. 
Hiervoor betaalt de dochtermaatschappij aan de faillissementsboedel een 
bedrag van € 5.800,--, incl. btw per maand.

31-05-2018 
 1

Voor het voortzetten van de werkzaamheden ontvangt de faillissementsboedel 
van de dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap een vergoeding 
van € 5.800,--, incl. btw per maand.

31-05-2018 
 1

In verband met het ter beschikking stellen van een werknemer heeft een 
dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, conform de gemaakte 
afspraken, in de afgelopen verslagperiode een vergoeding betaald van in 
totaal € 8.100,--. Met deze betaling heeft de dochtermaatschappij aan haar 
verplichtingen voldoen. 

Aangezien de werknemer van de gefailleerde vennootschap zijn 
werkzaamheden inmiddels geruime tijd geleden heeft gestaakt, is er uit dien 
hoofde van de dochtermaatschappij geen aanvullende betaling meer te 
verwachten.

11-09-2018 
 2

- erop toezien dat de dochtermaatschappij de overeengekomen vergoeding 
aan de faillissementsboedel betaalt.

31-05-2018 
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 6.2 heb gemeld, is aan mijn werkzaamheden 
met betrekking tot het voortzetten van de exploitatie een einde gekomen.

11-09-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Ondanks onderzoek daartoe lijken er vooralsnog geen mogelijkheden voor een 
doorstart van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode zal 
ik verder gaan beoordelen of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

31-05-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode is het duidelijk geworden dat een doorstart 
niet tot de mogelijkheden behoort.

11-09-2018 
 2



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t. 31-05-2018 
 1

€ 0,00 31-05-2018 
 1

€ 0,00 31-05-2018 
 1

- trachten alsnog een doorstart te realiseren. 31-05-2018 
 1

Met betrekking tot een eventuele doorstart zijn door mij geen werkzaamheden 
meer te verrichten.

11-09-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder en de boekhouder hebben mij (een deel van) de bij 
hen in bezit administratie overhandigd. Het betreft hier onder andere de 
bankafschriften, de jaarrekeningen en de inkoopfacturen. Tevens heb ik met de 
boekhouder afspraken gemaakt over de toegang tot de digitale administratie 
van de gefailleerde vennootschap.

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het bestuderen van de 
administratie van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode 
zal ik hiermee verder gaan.

31-05-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van 
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Hieronder dient ook te 
worden begrepen de administratie van de gefailleerde vennootschap, die is 
opgeslagen in de cloud. Met behulp van de accountant heb ik toegang 
gekregen tot deze digitale administratie.

Het bestuderen van de administratie heeft voornamelijk vragen opgeleverd 
met betrekking tot de rekening-courantverhouding tussen de gefailleerde 
vennootschap en haar moedermaatschappij. Zoals hiervoor onder punt 4 van 
dit verslag reeds bleek, ben ik met de bestuurder van de moedermaatschappij 
aan het corresponderen over deze rekening-courantverhouding.

11-09-2018 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekening over 2015 tijdig is gedeponeerd. De jaarrekening over 2016 is 
echter niet gedeponeerd.

31-05-2018 
 1

*** 31-05-2018 
 1

Het is mij gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. 31-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op (mogelijk) 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

31-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die 
w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik 
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

11-09-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur voortgezet. Op basis van de ter beschikking staande 
gegevens is mij vooralsnog niet gebleken van een onbehoorlijke taakvervulling 
door het bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
voortzetten en trachten af te ronden.

14-12-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Na onderzoek hieromtrent is mij niet gebleken van feiten en/ of 
omstandigheden, die erop w ijzen dat het faillissement te w ijten is aan een 
onbehoorlijke taakvervulling. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar 
mogelijk onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

22-03-2019 
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik 
het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

31-05-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Op basis van de tot op heden door mij bestuurde administratie kom ik 
vooralsnog tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van paulianeus. In 
de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en 
trachten af te ronden.

11-09-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ik in de afgelopen 
verslagperiode voortgezet en afgerond. Het is mij na dit onderzoek niet 
gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk paulianeus 
handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek een einde gekomen.

14-12-2018 
 3

*** 31-05-2018 
 1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen voortzetten.

31-05-2018 
 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

11-09-2018 
 2

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af 
te ronden.

14-12-2018 
 3

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, zijn er ter zake van de 
rechtmatigheid geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

22-03-2019 
 4

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er dient echter wel rekening 

31-05-2018 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV.

€ 52.651,00 31-05-2018 
 1

€ 53.016,00 11-09-2018 
 2

€ 53.381,00 14-12-2018 
 3

€ 0,00 31-05-2018 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00 31-05-2018 
 1

€ 0,00

Een voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap heeft in de 
afgelopen verslagperiode zijn (preferente) vordering ter verificatie ingediend. 
Deze vordering zal door mij beoordeeld gaan worden.

11-09-2018 
 2

€ 0,00

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft een voormalig werknemer van 
de gefailleerde vennootschap een preferente vordering ter verificatie 
ingediend. Na het bestuderen van deze vordering heb ik de werknemer 
verzocht om mij nog een aantal bew ijsstukken te doen toekomen. Deze 
stukken heb ik zeer recent mogen ontvangen. Ervan uitgaande dat deze 
aanvullende bewijsstukken geen vragen meer opleveren, zal spoedig duidelijk 
worden welk bedrag de werknemer op de crediteurenlijst moet worden 
opgenomen.

14-12-2018 
 3

€ 0,00

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, ter zake van zijn vordering, 
aan de voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap het verzoek 
gedaan om mij nadere bewijsstukken te doen toekomen. In reactie hierop 
heeft de werknemer aangegeven, dat hij deze stukken nog niet direct aan mij 
ter hand kon stellen. Echter, tot op heden heb ik de verzochte nadere 
bewijsstukken nog steeds niet van de voormalige werknemer mogen 
ontvangen. Ik zal hem nogmaals verzoeken om mij deze stukken te doen 
toekomen.

22-03-2019 
 4

€ 0,00

De voormalige werknemer heeft mij nog steeds niet de nadere bewijsstukken 
toegestuurd. Aangezien deze werknemer bekend is met het feit dat ik nadere 
stukken wens te ontvangen, zal ik, mede gelet op het saldo op de 
faillissementsrekening en de vordering van de belastingdienst, hieromtrent 
(vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer verrichten.

22-07-2019
 5

0 31-05-2018 
 1

1 11-09-2018 
 2

€ 0,00 31-05-2018 
 1

€ 1.372,40 11-09-2018 
 2



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nog niet bekend. 31-05-2018 
 1

Indien de rechter-commissaris toestemming verleent voor de overdracht van 
de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. laat het zich aanzien dat er te zijner tijd 
een (beperkte) uitkering aan de crediteuren kan worden gedaan.

14-12-2018 
 3

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 31-05-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- de vordering van de voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap 
beoordelen.

11-09-2018 
 2

- de vordering van de voormalige werknemer beoordelen. 14-12-2018 
 3

- aan de voormalige werknemer nogmaals het verzoek doen om mij ter zake 
van de door hem gestelde vordering de (toegezegd) nadere bewijsstukken te 
doen toekomen.

22-03-2019 
 4

Met betrekking tot de crediteuren zijn (vooralsnog) geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, 
zodra er wordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

22-07-2019
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1

N.v.t. 31-05-2018 
 1

10. Overig

- een beslissing nemen over hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen;
- duidelijkheid verkrijgen over de rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Corthine Vastgoed B.V. en Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. op de datum van het uitspreken van het 
faillissement. Indien mocht blijken dat de gefailleerde vennootschap op haar 
moeder- en dochtermaatschappij een vordering heeft, dan zal getracht worden 
om deze vordering te incasseren;
- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- erop toezien dat de dochtermaatschappij de overeengekomen vergoeding 
van € 5.800,--, incl. btw per maand aan de faillissementsboedel betaalt;
- trachten alsnog een doorstart te realiseren;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

31-05-2018 
 1

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 
2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt 
besloten om Borgvast Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden en hiervan 
vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW een opgave te doen bij de 

11-09-2018 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

Kamer van Koophandel;
- verder onderhandelen over een verkoop van de aandelen van de gefailleerde 
vennootschap in Borgvast Projectmanagement en Advies B.V;
- het standpunt van de bestuurder (en de bijbehorende bewijsstukken) ter 
zake van de vordering van Corthine Vastgoed B.V. op de gefailleerde 
vennootschap gaan bestuderen;
- erop blijven toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- de vordering van de voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap 
beoordelen.

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om op grond van artikel 
2:19 lid 1 BW een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin wordt 
besloten om Borgvast Projectontw ikkeling B.V. te ontbinden en hiervan 
vervolgens op grond van artikel 2:19 lid 4 BW opgave te doen bij de Kamer van 
Koophandel;
- de bieding op de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. ter goedkeuring aan de rechter-
commissaris voorleggen;
- de stukken bestuderen die de bestuurder van Corthine Vastgoed B.V. mij 
heeft toegestuurd ter zake van de door deze vennootschap gestelde vordering 
op de gefailleerde vennootschap;
- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap, van in totaal € 5.566,95, spoedig overmaakt naar 
de faillissementsrekening;
- de vordering van de voormalige werknemer beoordelen.

14-12-2018 
 3

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de benodigde stappen 
te mogen zetten om te komen tot een ontbinding van Borgvast 
Projectontw ikkeling B.V.;
- mijn vragen over de aanvullende stukken met betrekking tot de gestelde 
rekening-courantvordering op Corthine Vastgoed B.V. aan de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorleggen;
- aan de voormalige werknemer nogmaals het verzoek doen om mij ter zake 
van de door hem gestelde vordering de (toegezegde nadere bewijsstukken te 
doen toekomen.

22-03-2019 
 4

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om te 
mogen komen tot een turboliquidatie van Borgvast Projectontw ikkeling B.V.
- mijn standpunt over de rekening-courantverhouding tussen de gefailleerde 
vennootschap en haar moedermaatschappij met een derde bespreken. 

22-07-2019
 5

Nog niet bekend. 31-05-2018 
 1

Het is mijn verwachting dat ik bij gelegenheid van het indienen van mijn 
volgende verslag ook kan gaan beginnen met de werkzaamheden om te 
komen tot een afw ikkeling van het faillissement.

22-07-2019
 5



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

22-10-2019 22-07-2019 
 5

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

31-05-2018 
 1

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

11-09-2018 
 2

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

14-12-2018 
 3

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-03-2019 
 4

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

22-07-2019
 5

Bijlagen
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