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Algemene gegevens
Naam onderneming
Becupro-Beesemer Custom Products B.V.

11-05-2021
1

Gegevens onderneming
Becupro-Beesemer Custom Products B.V. w as gevestigd aan de OudLoosdrechtsedijk 114c te 1231 ND Loosdrecht.

11-05-2021
1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte BecuproBeesemer Custom Products B.V. ook gebruik van de handelsnaam: Scussi.

Activiteiten onderneming
11-05-2021
1

financiële holdings;
houdster- en managementactiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 255.791,00

€ 497.981,00

€ 706.151,00

2019

€ 61.892,00

€ -708.343,00

€ 120.972,00

2018

€ 70.026,00

€ -288.560,00

€ 867.406,00

2016

€ 204.131,00

€ 9.926,00

€ 731.186,00

Jaar
2017

Omzet
€ 38.454,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -13.827,00

€ 613.068,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

11-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 31,29

11-05-2021
1

€ 23,04

10-11-2021
3

€ 20,24

20-05-2022
5

Verslagperiode
van
13-4-2021

11-05-2021
1

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

10-08-2021
2

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

10-11-2021
3

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

24-02-2022
4

t/m
24-2-2022
van
25-2-2022
t/m
20-5-2022

Bestede uren

20-05-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 12 min

2

4 uur 0 min

3

2 uur 36 min

4

1 uur 18 min

5

2 uur 54 min

totaal

23 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 14 november 1997 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Becupro-Beesemer Custom Products B.V. opgericht.

11-05-2021
1

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van
Becupro-Beesemer Custom Products B.V. € 18.151,21.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de heer E.
Beesemer bestuurder en enig aandeelhouder van Becupro-Beesemer Custom
Products B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

11-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen die Becupro-Beesemer Custom Products B.V., in het kader
van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, had afgesloten, w aren, voor
zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het
faillissement reeds feitelijk beëindigd.

11-05-2021
1

1.4 Huur
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde BecuproBeesemer Custom Products B.V. geen bedrijfspand. Becupro-Beesemer Custom
Products B.V. verrichtte haar bedrijfsactiviteiten vanuit het door haar
dochtermaatschappij, Design Development & Productions B.V., gehuurde
bedrijfspand te Loosdrecht.

1.5 Oorzaak faillissement

11-05-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
In haar vonnis van 24 november 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de dochtermaatschappij van
Becupro-Beesemer Custom Products B.V. Het betreft hier Design Development
& Productions B.V.
Uit hoofde van een rekening-courantverhouding dient Becupro-Beesemer
Custom Products B.V., zo blijkt uit de administratie, aan Design Development &
Productions B.V. een bedrag te voldoen van ten minste € 485.520,73. BecuproBeesemer Custom Products B.V. is financieel echter niet in staat om deze
rekening-courantschuld aan haar dochtermaatschappij te voldoen. BecuproBeesemer Custom Products B.V. is voor haar inkomsten (managementfee)
namelijk volledig afhankelijk van Design Development & Productions B.V.. Deze
vennootschap is, vanw ege haar faillissement, echter niet meer in staat om nog
een managementfee aan Becupro-Beesemer Custom Products B.V. te voldoen.
Het voorgaande, alsmede het feit dat Becupro-Beesemer Custom Products B.V.
meerdere schulden onbetaald laat, zorgde ervoor dat de bestuurder
uiteindelijk geen andere mogelijkheid heeft gezien dan het aanvragen van het
faillissement van voornoemde vennootschap. Het daartoe strekkende
verzoekschrift is op 9 april 2021 ingediend bij de rechtbank Amsterdam.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is tijdens de zitting van 13 april 2021
behandeld door de rechtbank. In haar vonnis van voornoemde datum heeft de
rechtbank Amsterdam vervolgens ook daadw erkelijk het faillissement
uitgesproken van Becupro-Beesemer Custom Products B.V.
De rechtbank Amsterdam heeft de verdere behandeling van het faillissement
van Becupro-Beesemer Custom Products B.V. overgedragen aan de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Lelystad.

11-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

11-05-2021
1

Toelichting
Het betreft hier de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

11-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet
w erkzaam w as op basis van een arbeidsovereenkomst zijn er ter zake van de
w erknemers geen w erkzaamheden door mij te verrichten.

11-05-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

11-05-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is geen sprake van bedrijfsmiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

11-05-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

11-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

11-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
Er is door mij geen voorraad aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

11-05-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

11-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
N.v.t.

11-05-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

11-05-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Geldlening.

€ 80.000,00

totaal

€ 80.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de aan mij ter beschikking staande administratie blijkt dat de gefailleerde
vennootschap, uit hoofde van een geldlening, een vordering op haar
bestuurder zou hebben van in totaal € 80.000,--. In de komende
verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar deze vordering op de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede trachten deze
vordering te incasseren.

11-05-2021
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Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as er, zo blijkt uit de
administratie, geen sprake van debiteuren- en/of rekeningcourantvorderingen.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap,
uit hoofde van een geldlening, een vordering op haar bestuurder. Het betreft
hier een vordering van € 80.000,--. Deze vordering van de gefailleerde
vennootschap w ordt, zo is in de afgelopen verslagperiode duidelijk gew orden,
ook niet betw ist door de bestuurder.

10-08-2021
2

Ik ben thans in overleg met de bestuurder, zulks om te bekijken of en zo ja, op
w elke w ijze hij de vordering van de gefailleerde vennootschap kan gaan
voldoen. In de komende verslagperiode zal ik dit overleg voortzetten.
In mijn vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat ik, ter zake van een vordering
uit hoofde van een verstrekte geldlening, in overleg ben met de bestuurder
van de gefailleerde vennootschap. In de afgelopen verslagperiode heb ik het
overleg met de bestuurder over de voldoening van zijn schuld aan de
gefailleerde vennootschap voortgezet. Hoew el dit overleg nog niet heeft geleid
tot een betaling van enig bedrag aan de faillissementsboedel, is het mij w el
duidelijk dat de bestuurder tot een oplossing w enst te komen. Het is mijn
streven om deze oplossing in de komende verslagperiode bereikt te hebben.
In verband met de vordering die de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van
een geldlening, op haar bestuurder heeft, heb ik in de afgelopen

10-11-2021
3

verslagperiode bij een derde nadere (verhaals)informatie opgevraagd. Deze
derde heeft mij de verzochte informatie verstrekt.
Zoals ik reeds in de vorige verslagen heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap, uit hoofde van een geldlening, een vordering op haar
bestuurder. Ter zake van deze vordering heb ik in de afgelopen verslagperiode
een (online) bespreking gehad met de bestuurder en zijn advocaat. Tijdens
deze bespreking heeft de bestuurder nogmaals toegezegd, dat hij zijn
mogelijkheden tot het (gedeeltelijk) terugbetalen van de geldlening nog eens
nader zal gaan onderzoeken. Mede gelet op deze toezegging is het mijn
verw achting dat de discussie ter zake van de vordering uit hoofde van de
geldlening in de komende verslagperiode kan w orden afgerond.

24-02-2022
4

In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van de vordering van de
gefailleerde vennootschap uit hoofde van een overeenkomst van geldlening
het overleg met de bestuurder en zijn advocaat voortgezet. Dit overleg heeft
ertoe geleid, dat de bestuurder ter zake van voornoemde vordering een
voorstel voor een minnelijke regeling heeft gedaan. Dit voorstel komt er, kort
gezegd, op neer, dat er ter zake van de vordering uit hoofde van de
overeenkomst van geldlening door de bestuurder, tegen finale kw ijting, een
bedrag van € 8.000,-- aan de faillissementsboedel zal w orden voldaan. De
rechter-commissaris heeft inmiddels toestemming verleend voor het aangaan
van voornoemde minnelijke regeling. Aan deze toestemming is echter w el de
voorw aarde verbonden, dat het te betalen bedrag van € 8.000,-- uiterlijk op
31 mei 2022 zal zijn voldaan. De bestuurder heeft met deze voorw aarde
ingestemd.

20-05-2022
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De afspraken ter zake van de minnelijke regeling zijn inmiddels in een
concept vaststellingsovereenkomst opgenomen. Het laat zich aanzien, dat
spoedig tot ondertekening van de definitieve overeenkomst kan w orden
overgegaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
nader onderzoek doen naar de vordering op de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, alsmede trachten deze vordering
geïncasseerd te krijgen.

ter zake van de vordering uit hoofde van een geldlening (en de incasso
van deze vordering) nader overleg voeren met de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap.

trachten ter zake van de vordering van de gefailleerde vennootschap op
haar bestuurder tot een oplossing te komen.

ter zake van de vordering uit hoofde van een geldlening het overleg met
de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn advocaat
voortzetten.

er zorg voor dragen dat de vaststellingsovereenkomst ter zake van de
minnelijke regeling spoedig w ordt ondertekend, alsmede erop toezien
dat de bestuurder het overeengekomen bedrag van € 8.000,-- tijdig
aan de faillissementsboedel zal voldoen.

11-05-2021
1

10-08-2021
2

10-11-2021
3

24-02-2022
4

20-05-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 31,29

11-05-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op
deze rekening € 31,29 credit. De Rabobank heeft dit creditsaldo inmiddels
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een leaseovereenkomst gesloten met Mobility Car Lease
B.V. Het betreft hier een operational leaseovereenkomst, w elke overeenkomst
betrekking heeft op een BMW M6. De leasemaatschappij heeft mij bevestigd,
dat zij voornoemde leaseauto inmiddels heeft ingenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden

11-05-2021
1

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

11-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
11-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur zich ter zake van een set
autobanden beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Het is mij uit de
algemene voorw aarden gebleken dat deze crediteur zich terecht op een
eigendomsvoorbehoud beroept. Ik heb voornoemde crediteur geadviseerd om
ter zake van de set autobanden contact op te nemen met de
leasemaatschappij.

11-05-2021
1

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

11-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
11-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn door mij geen
verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

11-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar w erkzaamheden reeds
feitelijk had gestaakt en er ook geen financiële middelen aanw ezig w aren,
w aren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Financiële verslaglegging

11-05-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

11-05-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar w erkzaamheden reeds
feitelijk had gestaakt en er ook geen financiële middelen aanw ezig w aren,
w aren er geen, althans onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van
een doorstart.

11-05-2021
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-05-2021
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-05-2021
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

11-05-2021
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De bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter
hand gesteld. Het betreft hier onder andere grootboekkaarten en de
jaarrekeningen over de periode 2015 t/m 2019. De Rabobank heeft mij de
afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap
toegestuurd.

11-05-2021
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In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de
administratie van de gefailleerde vennootschap.
Mijn eerste indruk is dat de administratie van de gefailleerde vennootschap
behoorlijk is bijgehouden.
In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde
vennootschap, onder andere de bankafschriften en de jaarrekeningen, nader
bestudeerd. Voor zover dit vragen heeft opgeleverd, zijn deze vragen, in het
kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek, voorgelegd aan de bestuurder van
de gefailleerde vennootschap (zie ook punt 7.5 van dit verslag).

10-08-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde
vennootschap, hoew el niet altijd tijdig, de jaarrekeningen over de periode t/m
2018 heeft gedeponeerd.

11-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
11-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 14 november 1997; een
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-05-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-05-2021
1

Toelichting
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen.

Toelichting

10-08-2021
2

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in
de afgelopen verslagperiode een aantal vragen gesteld aan de bestuurder van
de gefailleerde vennootschap. Deze vragen zijn inmiddels ook door de
bestuurder beantw oord. Onder andere op basis van de door de bestuurder
gegeven antw oorden zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten (en trachten af te ronden).

Nee
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur afgerond. De eindconclusie van dit onderzoek is dat mij
niet is gebleken van een onbehoorlijke taakvervulling. Het is mij duidelijk dat
andere feiten en/of omstandigheden, dan een onbehoorlijke taakvervulling,
aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen.
Gelet op het voorgaande is aan mijn onderzoek naar een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling dan ook een einde gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

10-11-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-05-2021
1

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

In onderzoek

10-08-2021
2

Toelichting
In de administratie van de gefailleerde vennootschap ben ik tot op heden nog
geen punten tegengekomen, die w ijzen op mogelijk paulianeus handelen. In
de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en
afronden.

Nee

10-11-2021
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Toelichting
Er is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op
(mogelijk) paulianeus handelen. Hiermee is aan mijn onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen dan ook een einde gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

11-05-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
verder gaan met het bestuderen van de administratie;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.
Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, is aan mijn w erkzaamheden ter zake
van de rechtmatigheid een einde gekomen.

11-05-2021
1

10-08-2021
2

10-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting

11-05-2021
1

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.848,00

11-05-2021
1

€ 6.463,00

10-08-2021
2

€ 16.979,00

10-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-05-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-05-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-05-2021
1

4

10-08-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.171,28

11-05-2021
1

€ 307.440,24

10-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
Op basis van de aan mij ter beschikking informatie moet ik het er vooralsnog
voor houden, dat alle crediteuren hun vordering op de gefailleerde
vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot de
crediteuren zijn vooralsnog door mij dan ook geen verdere w erkzaamheden
meer te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn, zodra er w ordt begonnen
met de afw ikkeling van het faillissement.

11-05-2021
1
10-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

11-05-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-05-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nader onderzoek doen naar de vordering op de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, alsmede trachten deze vordering
geïncasseerd te krijgen;
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.

11-05-2021
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ter zake van de vordering uit hoofde van een geldlening (en de incasso
van deze vordering) nader overleg voeren met de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

trachten ter zake van de vordering van de gefailleerde vennootschap op
haar bestuurder tot een oplossing te komen.

ter zake van de vordering uit hoofde van een geldlening het overleg met
de bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn advocaat
voortzetten.

er zorg voor dragen dat de vaststellingsovereenkomst ter zake van de
minnelijke regeling spoedig w ordt ondertekend, alsmede erop toezien
dat de bestuurder het overeengekomen bedrag van € 8.000,-- tijdig
aan de faillissementsboedel zal voldoen.

10-08-2021
2

10-11-2021
3

24-02-2022
4

20-05-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-05-2021
1

Naar het zich laat aanzien binnen zes maanden.

20-05-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2022

20-05-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

11-05-2021
1

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

10-08-2021
2

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

10-11-2021
3

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

24-02-2022
4

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

20-05-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

