
Algemeen

Gegevens onderneming

B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht

Activiteiten onderneming

Voorheen: verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) en exploitatie en beheer van 
aan het Hotel Paal Acht gerelateerde activiteiten.
Thans: de vennootschap oefent geen activiteiten meer uit.

Omzetgegevens

Netto omzet 2008: € 1.631.243,00
Netto omzet 2009: € 772.990,00
Netto omzet 2010: € 0,00
Netto omzet 2011: € 0,00

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 5.488,57

€ 5.494,89

€ 12.807,16

€ 13.295,98

€ 13.311,06

€ 17.298,02

€ 18.933,91

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000250:F001

18-10-2011

mr. H.H. Kielman

Curator: mr. R.H. Knegtering

Insolventienummer: F.17/11/212
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Verslagperiode

9 februari t/m 8 mei 2015

9 mei t/m 8 augustus 2015

9 augustus t/m 8 november 2015

9 november 2015 t/m 8 februari 2016

9 februari t/m 8 mei 2016

9 mei t/m 8 augustus 2016

9 augustus t/m 8 november 2016

9 november 2016 tot en met 8 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

27 uren en 45 minuten

11 uren en 15 minuten

17 uren en 45 minuten

13 uren en 5 minuten

2 uren en 50 minuten

46 uren

1 uur en 45 minuten

17 uren en 35 minuten

Bestede uren totaal

155 uren en 55 minuten
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167 uren en 10 minuten

In dit verslag wordt vet en cursief gedrukt aangegeven wat de aanvullingen of wijzigingen ten 
opzichte van het verslag van de voorliggende periode zijn.

184 uren en 55 minuten

197 uren en 55 minuten

200 uren en 45 minuten

246 uren en 45 minuten

248 uren en 30 minuten

271 uren en 5 minuten

Toelichting

De gefailleerde vennootschap, B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht, is op 4 maart 2005 
opgericht door Mecol Management B.V. te Bilthoven en Beldancha Management B.V. te Baarn 
die ieder voor 50% in het geplaatste aandelenkapitaal participeren. Voor zover ik thans kan 
nagaan zijn zowel de exploitatie van het hotel en de appartementen als het registergoed 
(hotel, appartementen, erf) ondergebracht in de gefailleerde vennootschap. Vervolgens zijn het 
hotelgedeelte en de appartementen gesplitst. De appartementen zijn individueel verkocht aan 
derden die tezamen optreden als vereniging van eigenaren, geheten: de Vereniging van 
Eigenaars Paal Acht Hotel aan Zee. Het hotelgedeelte met inbegrip van de hotelkamers is 
ondergebracht in de Vereniging van Eigenaars hotelsuites en appartementen in Paal 8 aan 
Zee. Op 1 juli 2009 is een reorganisatie doorgevoerd uit hoofde waarvan zowel de exploitatie 
als het registergoed zijn overgedragen aan Hotel Paal Acht B.V. Vervolgens is het 
registergoed overgedragen aan Hotel Paal Acht OG B.V. Enig aandeelhouder van 
laatstgenoemde is de Stichting Administratiekantoor Hotel Paal Acht, waarvan het bestuur 
bestaat uit de heren J. Stellingwerf en J.O.A. Schuttevaer. Het management van de exploitatie 
in Hotel Paal Acht B.V. is uitbesteed aan Sandton Hotelmanagement International B.V. te 
Deventer. Naar de exacte gang van zaken stel ik momenteel een onderzoek in. Mogelijk dat 
daardoor de voorgaande beschrijving zal worden bijgesteld. 

Met de aanvragers van het faillissement en hun advocaat, mr. P. van der Sluis te Leeuwarden, 
heb ik uitgebreid gesproken. Ik bestudeer thans de vele stukken die mij ter hand zijn gesteld 
om tot een correcte beschrijving te komen van de huidige situatie en, voor zover nodig, van de 
situatie van voor de reorganisatie van 1 juli 2009.

De stukken die mij ter hand gesteld zijn door Sandton Hotelmanagement B.V. heb ik eveneens 
bestudeerd. Dit alles heeft een aantal vragen opgeroepen. Ik heb die voorgelegd aan de 
aanvragers van het faillissement. Die hebben hierop schriftelijk geantwoord. Een nadere 
bespreking heeft plaatsgevonden.

Nader onderzoek heeft het volgende uitgewezen. Er hebben zich in de loop van de jaren 
wisselingen in het aandeelhouderschap van B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht 
voorgedaan. Op het moment dat de onderneming – niet de aandelen – van B.V. 
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Exploitatiemaatschappij Paal Acht werd geleverd aan Hotel Paal Acht B.V. op 16 oktober 2009
 was het aandelenbezit als volgt verdeeld: 
Beldancha Management B.V.: 50%
A.J. van Scheppingen: 20%
Utrechts Fundmanagement B.V.: 20%
Mecol Management B.V.: 10%.
Daarnaast beschikte en beschikt de Vereniging van Eigenaars Paal 8 Hotel aan Zee te West 
aan Zee – zie hierna - over één prioriteitsaandeel dat beoogt een versoepeling te geven bij de 
verkoop van aandelen door één van de aandeelhouders aan een derde. Als de 
prioriteitsaandeelhouder daarmee instemt, is de blokkeringsregeling in de statuten van B.V. 
Exploitatiemaatschappij Paal Acht niet van toepassing. De situatie op 16 oktober 2009 is 
weergegeven in bijgaand organogram (zie bijlage 1 bij verslag nr. 4).

De Vereniging van Eigenaars Hotelsuites en –appartementen in Paal 8 Hotel aan Zee te West-
Terschelling, is ontstaan uit een splitsing van de eigendom van het 
hotel/appartementencomplex met erf, welke registergoederen eigendom waren van Paal 8 
C.V. te Baarn. Er is sprake van een hoofdsplitsing en een ondersplitsing, zoals weergegeven 
in het bijgaand overzicht (zie bijlage 2 bij verslag nr. 4). De Vereniging van Eigenaars 
Hotelsuites en –appartementen in Paal 8 Hotel aan Zee is de vereniging van 
appartementseigenaren zoals genoemd onder index 2 t/m 80. Overigens is het bestuur van 
deze vereniging van eigenaars hetzelfde als van de Vereniging van Eigenaars in de 
hoofdsplitsing, geheten de Vereniging van Eigenaars Paal 8 Hotel aan Zee te West aan Zee, 
eveneens gevestigd te West aan Zee. 

De diverse betrokkenen bij de verenigingen van eigenaars waren door middel van 
overeenkomsten verbonden aan de failliet, B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht. Verwezen 
wordt naar het overzicht dat hierbij wordt gevoegd als bijlage 3 (bij verslag nr. 4).

In de zomer en het najaar van 2009 heeft zich een ingrijpende herstructurering voltrokken. Van 
de 56 appartementseigenaren hebben 50 eigenaren aandelen verworven in Hotel Paal Acht 
OG B.V. – niet te verwarren met Paal Acht Onroerend Goed B.V. – en die aandelen tegen 
afgifte van certificaten overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor Hotel Paal Acht. 
Deze stichting is derhalve volledig eigenaar van Hotel Paal Acht OG B.V., die op haar beurt 
volledig eigenaar is van de aandelen van Hotel Paal Acht B.V., de nieuwe 
exploitatiemaatschappij die op 5 augustus 2009 is opgericht. De nieuwe structuur wordt in 
bijgaand organogram weergegeven (zie bijlage 4 bij verslag nr. 4). Een zestal eigenaren van 
appartementsrechten heeft niet geparticipeerd in de aandelen Hotel Paal Acht OG B.V. – en 
derhalve ook geen certificaten verworven -. De houders van deze appartementsrechten zijn 
onder meer de aanvragers van het faillissement van B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht, te 
weten Bureau Landelijk Woningen Groningen B.V. te Groningen, de heer en mevrouw Keijzer 
te Westerland en de heer en mevrouw Sepp te Drachten. Desgewenst maken zij ter zake van 
de verhuur van hun appartement op individuele basis afspraken met de nieuwe 
exploitatiemaatschappij, Hotel Paal Acht B.V. Ook zijn er een tweetal appartementseigenaren 
die geen aandeelhouder/certificaathouder zijn, maar wel aan de 
standaardexploitatieovereenkomst, zoals gesloten tussen de certificaathouders en Hotel Paal 
Acht B.V., zijn gebonden.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie wordt gevoerd door Sandton Hotelmanagement International B.V. te Deventer.
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1.2 Winst en verlies

2008 : -/- € 442.223,00
2009 : € 1.119.008,00
2010 : € 7.188,00
Per 18-10-2011 (datum faillietverklaring): -/- € 8.601,00

1.3 Balanstotaal

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

Geen.

1.6 Huur

Geen.

1.7 Oorzaak faillissement

Zoals hiervoor onder Algemeen is aangegeven, heeft er een reorganisatie plaatsgevonden met 
als gevolg dat de activiteiten in de gefailleerde vennootschap beëindigd zijn. Dat wil niet 
zeggen dat er geen financiële transacties meer hebben plaatsgevonden. Deze worden thans 
door mij onderzocht. Ook hebben een aantal appartementseigenaren niet ingestemd met de 
reorganisatie en met de exploitatie zoals die ten aanzien van hun appartementen heeft 
plaatsgevonden. Een drietal van de voornoemde appartementseigenaren heeft het 
faillissement aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Op de rekening-courant stond ten tijde van de faillietverklaring een bedrag van € 5.132,87. Het 
verzoek tot faillietverklaring is ingediend op 1 september 2011, zodat in ieder geval de 
betalingen na die datum nauwkeurig onderzocht zullen worden. Voorshands is toegezegd dat 
in ieder geval een bedrag van € 3.368,94 naar de faillissementsrekening zal worden 
overgeboekt. Het actuele saldo op de faillissementsrekening beloopt € 13.539,96. De toename 
van het saldo is toe te schrijven aan een voorwaardelijke storting van een bedrag van € 
10.860,00 door de aanvragers van het faillissement, die met mij duidelijkheid wensen over de 
gang van zaken voor de overdracht van de onderneming van B.V. Exploitatiemaatschappij 
Paal Acht op 1 juli 2009. Per 8 mei 2015 is het saldo € 5.488,57.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Geen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Er zal een nauwkeurige controle op het betalingsverkeer van de failliet gedurende de periode 
na de reorganisatie per 1 juli 2009 plaatsvinden.
Die controle heeft geleid tot vragen bij de curator. Deze worden meegenomen in het 
onderzoek, zoals genoemd onder 8.3.
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8.3 is thans 7.3.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Nihil.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Nihil.

5.2 Leasecontracten

Geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Geen

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden

Zoals hiervoor onder 4.17 al is aangegeven, zal een nauwkeurig onderzoek naar het 
betalingsverkeer vanaf de datum van de reorganisatie plaatsvinden. Dit is afgerond.

4.17 is thans 3.17.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is sprake van een bijgehouden boekhouding.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant
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Over de jaarcijfers 2009 is een samenstellingsverklaring gegeven door het accountantskantoor 
KroeseWevers Accountants B.V. te Doetinchem. Datzelfde kantoor heeft over het boekjaar 
2010 de concept-jaarrekening samengesteld. Deze is nog niet vastgesteld.
Voor mijn onderzoek (zie hiervoor onder 0. Algemeen) heb ik de beschikking nodig over de 
jaarrekeningen vanaf 2005. Er hebben in het verleden bij de failliet enige 
accountantswisselingen plaatsgevonden. Ik beschik inmiddels over de jaarrekeningen vanaf 
2007. Ik verwacht dat ik in de komende verslagperiode ook over de jaarrekeningen 2005 en 
2006 zal kunnen beschikken. Dat is inmiddels geschied. Mij is gebleken dat 2005 t/m 2008 
steeds verlies geleden is. In het jaar van de overdracht van de exploitatie, namelijk op 1 juli 
2009, is daarentegen winst gemaakt. Alleen al dit gegeven vraagt om nader onderzoek. Meer 
in het bijzonder heb ik mij geconcentreerd op de notariële akte van 16 oktober 2009, waarbij 
de onderneming van de failliet door middel van een activa/passiva-transactie is overgedragen 
aan de thans werkzame exploitatiemaatschappij, geheten Hotel Paal Acht B.V. Als datum van 
overdracht wordt genoemd 1 juli 2009. Uit een bijgevoegde overnamebalans blijkt van een 
waarde van de onderneming van € 514.479,06 (zie bijlage 1 bij verslag nr. 5). In de akte zelf 
wordt evenwel de onderneming overgedragen voor de som van € 1,00. Ik heb informatie 
opgevraagd bij de notaris en de bestuurder van B.V. Exploitatiemaatschappij Paal Acht, zoals 
genoemd in de akte, te weten Sandton Hotelmanagement B.V., die zowel voor de verkopende 
als de kopende partij als bestuurder optrad. De antwoorden die ik vervolgens ontving, geven 
geen uitsluitsel. Ik heb daarom nader onderzoek ingesteld, dat thans nog lopende is. De door 
mij benaderde deskundige is begonnen met zijn onderzoek. Met hem heb ik het nodige 
overleg gepleegd. 
Met hem heb ik overleg gepleegd. Inmiddels zijn de eerste vragen gesteld aan de bestuurder 
van de failliet. De vragen zijn ten dele beantwoord. De deskundige heeft aangedrongen op 
beantwoording van de overige vragen, tot op heden, 8 november 2013, tevergeefs. De druk 
zal worden opgevoerd. De antwoorden op de vragen schieten in de ogen van de voor mij 
werkende registeraccountant nog steeds tekort. Ik heb binnenkort overleg met de deskundige 
over het vervolg. Naar aanleiding van dit overleg zijn nieuwe vragen gesteld aan Sandton 
Hotelmanagement International B.V., die tot op heden, ondanks aanmaning, nog niet 
beantwoord zijn. De vragen zijn uiteindelijk op 15 augustus 2014 beantwoord. Ik heb de 
deskundige gevraagd om zijn voorlopige bevindingen aan mij te rapporteren. Ik zal die 
vervolgens bespreken met de Rechter-Commissaris. Het rapport van de deskundigen heb ik 
op 16 september 2014 ontvangen. Ik heb vervolgens de betrokken bestuurders en de notaris 
die de akte van 16 oktober 2009 – waarbij, kort gezegd, de onderneming van B.V. 
Exploitatiemaatschappij Paal Acht voor € 1,00 is verkocht aan de nieuwe 
exploitatiemaatschappij, Hotel Paal Acht B.V. – geschreven en aangegeven hoe ik hun 
juridische positie beoordeel. Hierover heb ik op 3 december 2014 een gesprek met een 
delegatie van de betrokkenen.

In dit gesprek met de (indirecte) bestuurders van de failliet en een vertegenwoordiger van de 
Vereniging van Eigenaars heb ik mijn standpunt nader toegelicht en vragen beantwoord. Van 
dit gesprek heeft mr. M.Ph. Dol van het kantoor van de curator verslag gemaakt, waarop de 
gesprekspartners van 3 december 2014 hebben gereageerd. Conform hun toezegging hebben 
zij inhoudelijk gereageerd bij e-mail van 30 januari 2015, waarin elke aansprakelijkheid wordt 
afgewezen. Deze reactie is mede opgesteld met instemming van het notariskantoor waar de 
akte van 16 oktober 2009 is gepasseerd. De curator heeft de reactie van 30 januari 2015 met 
zijn commentaar daarop, voorgelegd aan de Rechter-Commissaris. In overleg met hem zal 
thans bepaald worden wat de vervolgstappen van de curator zijn.

Het overleg heeft plaatsgevonden op 10 maart 2015 en heeft geleid tot de toestemming van 
de Rechter-Commissaris om over te gaan tot dagvaarding met als voorwaarde dat nog een 
laatste keer geprobeerd wordt om tot een schikking te komen. De curator heeft daarop de 
concept-dagvaarding klaargemaakt, deze toegezonden aan de betrokken gedaagden en hun 
voorgesteld om tot een regeling te komen. Daarop hebben de betrokken gedaagden 
aangegeven dat zij overleg willen plegen met hun advocaat.
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Vervolgens hebben zij bij monde van hun advocaat of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 
mij laten weten dat zij zich niet konden vinden in de vordering, zoals opgenomen in de 
dagvaarding. Daarop is de curator overgegaan tot dagvaarding. Gebleken is dat een van de 
voormalig indirecte bestuurders van Sandton Hotelmanagement International B.V. vertrokken 
is van zijn woonadres zonder een nieuw adres achter te laten. Dit betekent dat er openbaar 
gedagvaard is. De zaak zal thans voor het eerst dienen op 28 oktober 2015.

Enige dagen voor de 28e oktober ontving ik van de gedaagde partijen een schriftelijke reactie 
waarin voor het eerst ten dele wordt ingegaan op de stellingen in de dagvaarding. Ook heeft 
één van de partijen aangeboden om te schikken. Mede gelet op de contacten met gedaagden 
tot dusverre heb ik besloten de zaak normaal aan te brengen, hetgeen ook geschied is. Ik heb 
vervolgens om een aanhouding gevraagd om de gedaagde partijen de gelegenheid te geven 
met een schikkingsvoorstel te komen, dat rechtdoet aan de zaak. Ik heb toegezegd de zaak in 
ieder geval aan te houden tot 6 januari 2016.

Te elfder ure is mij door een aantal van de gedaagde partijen een nieuw schikkingsvoorstel 
voorgelegd, dat evenwel nog minder aantrekkelijk was dan het vorige. Ook de toelichting 
waarom ik een verkeerde inschatting gemaakt zou hebben, overtuigde mij allerminst. Ter rolle 
van 6 januari 2016 hebben advocaten voor gedaagde partijen zich gesteld en om uitstel 
gevraagd. De zaak is daartoe aangehouden tot 17 februari 2016.

Op de rolzitting van 30 maart 2016 hebben de gedaagde partijen geantwoord op de 
dagvaarding. De rechtbank heeft daarop besloten om niet (onmiddellijk) een comparitie van 
partijen te gelasten, maar de curator de gelegenheid te geven om te repliceren. De zaak staat 
weer op de rol van de rechtbank van 1 juni.

Op die dag heeft de curator gerepliceerd, gevolgd door de dupliek van de gedaagden ter rolle 
van 13 juli 2016. De zaak staat thans voor vonnis op 7 september 2016.

De zaak is nader aangehouden tot 16 november 2016.

Op 16 november 2016 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De vordering van de curator 
is afgewezen. Naar de mening van de curator zijn enkele stellingen niet behandeld. Na 
overleg met de rechter-commissaris is hoger beroep ingesteld. Nadat de hoger 
beroepdagvaarding is uitgebracht, hebben de gedaagde partijen op grond van artikel 69 
Fw een verzoek bij de rechter-commissaris ingediend. Verzocht is dat de rechter-
commissaris een aanwijzing aan de curator geeft om het hoger beroep in te trekken. Bij 
beschikking van 6 april 2017 zijn die verzoeken afgewezen. De eerstdiendende dag is 9 
mei 2017. Er vindt nog overleg plaats over een minnelijke regeling.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld (zie hiervoor onder 8.3).

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld (zie hiervoor onder thans 7.3).
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7.6 Paulianeus handelen

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld (zie hiervoor onder 8.3).

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld (zie hiervoor onder thans 7.3).

7.7 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 8.3 is aangegeven.

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder thans 7.3 is aangegeven.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen vorderingen bij mij ingediend.

€ 9.194,-

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Er is nog geen vordering bij mij ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Er is bij mij nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.695,37. 
Overigens heeft de bestuurder mij een bedrag van € 14.875,00 opgegeven, maar in die 
opgave is geen rekening gehouden met de vorderingen van de aanvragers van het 
faillissement, die tezamen € 53.575,09 te vorderen hebben.
Van Sandton Hotelmanagement International B.V. en Hotel Paal Acht B.V. heb ik vorderingen 
ontvangen, die ik voorshands nog niet voorlopig als concurrent heb erkend. Nader onderzoek 
is nodig.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit hangt af van de resultaten van het onderzoek door mij als curator.

8.8 Werkzaamheden

Ik zal bij bekende crediteuren informatie opvragen over de hoogte van hun vordering. Dit is 
gebeurd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Deze is thans onbekend.

Bijgevoegd wordt het financieel verslag over de verslagperiode (bijlage 1).

10.2 Plan van aanpak

Nader onderzoek naar de financiële gang van zaken vanaf de datum van de reorganisatie op 1 
juli 2009. Zonodig zal dit onderzoek over de periode daarvoor worden uitgebreid. Het 
onderzoek is uitgebreid tot de gang van zaken vanaf de oprichting van de vennootschap op 4 
maart 2005 tot op heden. Binnenkort heb ik nader overleg met diverse betrokkenen over de 
gang van zaken vanaf het moment van oprichting van de vennootschap tot die van de verkoop 
van activiteiten op 1 juli 2009. Ik verwijs naar hetgeen hiervoor onder 8.3 is opgemerkt.

8.3 is thans 7.3.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 augustus 2015.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 november 2015.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 februari 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 mei 2016.
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Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 augustus 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 8 november 2016.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen ca. twee weken na 8 februari 2017.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen ca. twee weken na 9 augustus 2017.

10.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar het plan van aanpak onder 11.2.

11.2 is thans 10.2.
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