
Algemeen

Gegevens onderneming

Formathuis B.V.
Waagstraat 17
9101 LC  DOKKUM

Activiteiten onderneming

Exploitatie juwelierszaak

Omzetgegevens

2010: € 171.421,00
2011: € 316.339,00
2012: niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

3

Saldo einde verslagperiode

5.361,29

€ 5.365,34

€ 5.371,43

€ 6.383,93

Verslagperiode

29 augustus 2015 t/m 28 november 2015

29 november 2015 t/m 28 februari 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000732:F001

29-01-2013

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/13/40
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29 februari t/m 28 mei 2016

29 mei t/m 28 november 2016

Bestede uren in verslagperiode

30

In de vorige verslagperiode zijn niet 30 uren, maar 30 minuten gewerkt.

40 minuten

30 minuten

1 uur en 10 minuten

Bestede uren totaal

128 uur en 30 minuten

129 uren en 10 minuten

129 uren en 40 minuten

130 uren en 50 minuten

Toelichting

Hierbij worden de ontwikkelingen in de verslagperiode 29 augustus 2015 tot en met 
28 november 2015 weergegeven. Hierbij is het vorige faillissementsverslag (nummer 11) als 
uitgangspunt genomen. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Formathuis B.V. is opgericht op 23 april 1998. De huidige bestuurder, de heer N. Stielstra is 
sinds 14 mei 2004 enige aandeelhouder en bestuurder.

De onderneming betreft een juwelierszaak, handelend onder de naam: Laurens Bits. De 
juwelierszaak Laurens Bits bestaat al sinds 1929. Jarenlang werd de onderneming gedreven 
vanuit de Hoogstraat te Dokkum. In 2011 is de onderneming naar verhuisd naar de 
Waagstraat te Dokkum.
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1.2 Winst en verlies

2010: -/- € 9.279,00;
2011: -/- € 61.536,00;
2012: -/- € 72.407,73.

1.3 Balanstotaal

2010: € 283.043,00;
2011: € 291.383,00;
2012: € 485.105,38.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen.

1.6 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot de Waagstraat is door middel van een 
vaststellingsovereenkomst per 31 januari 2013 geëindigd. In verband met de achterstallige 
huur, is de borg door verhuurder ingenomen.

1.7 Oorzaak faillissement

De teruglopende omzet in verband met de economische crisis is door de bestuurder 
opgegeven als oorzaak van het faillissement. Inmiddels heeft de curator ook de overtuiging 
gekregen dat niet alleen tegenvallende omzetten, maar ook persoonlijke problematiek van 
bestuurder en het ontbreken van de benodigde capaciteiten als ondernemer, het faillissement 
van Formathuis B.V. hebben veroorzaakt. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er twee (parttime) personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Twee.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met machtiging van de Rechter-commissaris zijn op 30 januari 2013 de 
arbeidsovereenkomsten van beide werknemers opgezegd.
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2.4 Werkzaamheden

- contact werknemers;
- contact UWV;
- aanzegging ontslag;
- correspondentie Rechter-commissaris.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De failliete vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de gebruikelijke bedrijfsinventaris benodigd voor de exploitatie 
van een juwelierszaak. Men moet daarbij denken aan de inrichting van een (kleine) winkel en 
een werkbank met gereedschappen ten behoeve van de kleine reparaties. Enige 
bedrijfsmiddelen, zoals een rolgordijn, de alarminstallatie en de vitrinekast bevinden zich nog 
in het pand.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsinventaris zal (net als de voorraad) op korte termijn worden geveild. 

Inmiddels is de bedrijfsinventaris geveild door Proveiling. De verkoopopbrengst van de 
bodemzaken bedraagt € 3.847,61 (onder voorbehoud correctie).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Op de bedrijfsmiddelen rust een pandrecht van de Rabobank Damwoude. De Rabobank heeft 
aangegeven tot parate executie over te gaan.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op de bedrijfsmiddelen rust een bodemvoorrecht van de fiscus. De opbrengst van de 
bedrijfsmiddelen zal dan ook worden gestort op de faillissementsrekening van de failliete 
vennootschap, ten behoeve van de Belastingsdienst.

De opbrengst van €3.847,61  is inmiddels gestort op de faillissementsrekening.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- diverse malen bezichtiging onderneming;
- overleg met pandhouder;
- overleg met taxateur;
- overleg met verhuurder.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Een kleine hoeveelheid sieraden en juwelen en uurwerken. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraad is verpand aan de Rabobank Damwoude. De Rabobank heeft aangegeven tot 
parate executie over te gaan. De voorraad zal op korte termijn worden geveild.
De verkoopopbrengst van de voorraad is nog niet bekend. De opbrengst hiervan gaat 
rechtstreeks naar de Rabobank Damwoude en wordt in mindering gebracht op diens 
vordering. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- diverse malen bezichtiging onderneming;
- overleg met pandhouder;
- overleg met taxateur;
- overleg met verhuurder.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Daags na faillissement was er een kas ten bedrage van € 165,00.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 165,00

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- opmaken kas;
- overmaken naar faillissementsrekening.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteuren bestaan uit de nog niet door klanten opgehaalde reparaties. Inmiddels is een 
deel van de reparaties retour gegaan naar de klant, onder betaling van de daarvoor 
verschuldigde vergoeding. De opbrengst bedraagt tot nu toe € 497,50. De reparaties die zich 
nog bij de curator in de kluis bevinden, vertegenwoordigen een waarde van naar schatting € 
335,00. Waarschijnlijk zal een groot deel van de klanten deze ter reparatie gebrachte 
goederen niet meer ophalen.

Inmiddels hebben nog enkele klanten een gerepareerd sieraad afgehaald. Niet alle klanten 
waren hiervoor nog een bedrag verschuldigd, omdat een (aanzienlijk) deel van de sieraden 
niet door de failliet was gerepareerd. De totale opbrengsten van de reparatie van sieraden 
bedraagt tot nu toe € 510,00. De afgelopen weken hebben zich geen klanten meer gemeld. 
Verwacht wordt dat er geen verdere inkomsten worden verkregen uit de reparaties.

Oostergo te Dokkum is een bedrag van € 111,38 verschuldigd wegens een bij de failliet 
ingewisselde horlogebon, waarvoor enige tijd geleden een horloge is geleverd. Inmiddels is er 
een factuur verzonden naar Oostergo. 

Oostergo te Dokkum heeft inmiddels het verschuldigde bedrag overgemaakt op de 
faillissementsrekening. 

Daarnaast is de bestuurder zelf als debiteur aan te merken voor een bedrag van € 33.909,49. 
Het betreft hier een vordering rekening-courant, ontstaan door “kasverschillen”. Feitelijk kwam 
het erop neer dat de bestuurder structureel ten behoeve van privézaken een greep uit de kas 
deed. De curator heeft dit bedrag inmiddels bij de bestuurder opgevorderd. 

De bestuurder ontkent het bedrag verschuldigd te zijn. Binnenkort vindt er een gesprek plaats 
tussen de curator en de bestuurder. 

Inmiddels heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft 
aangegeven dat voor zover hij enig bedrag verschuldigd is, hij niet in staat is dit te betalen en 
in de schuldsanering terecht zal komen (zie verder onder 7.5)

Nu de bestuurder inmiddels is toegetreden tot de schuldsanering, wordt deze regeling 
afgewacht (zie onder 7.5). De debiteuren zijn hiervan op de hoogte gebracht.

De schuldsaneringsregeling van de bestuurder loopt nog (zie onder 7.5). 

De schuldsaneringsregeling is op 6 september 2016 door de Rechtbank Noord-
Nederland, locatie Leeuwarden, voortijdig beëindigd (zie onder 7.5).

4.2 Opbrengst

Reparaties € 489,50;
Reparaties € 510,00.

Vordering rekening-courant bestuurder € 0,00.
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4.3 Boedelbijdrage

De debiteuren zijn niet verpand aan de Rabobank Damwoude. De opbrengst komt toe aan de 
boedel.

4.4 Werkzaamheden

- inventariseren reparaties;
- organiseren dagdeel waarop reparaties konden worden opgehaald;
- afhalen reparaties op kantoor;
- onderzoeken vordering rekening-courant bestuurder;
- aanschrijven bestuurder vordering rekening-courant.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank Damwoude bedraagt € 146.148,04.

Daarnaast is er een vordering van de ING Bank ter hoogte van € 10.972,86.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank Damwoude heeft ten behoeve van haar vordering een pandrecht op de 
bedrijfsinventaris en de voorraden.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank Damwoude is separatist.

De in het winkelpand van Formathuis aanwezige sierraden, zijn door de bank ter veiling aan 
geboden. Voor een deel van de sierraden is niet middels deze veiling een koper is gevonden. 
Inmiddels heeft zich een koper gemeld die de gehele voorraad overgebleven sierraden wenst 
te kopen voor een totaalbedrag van € 5.000,-. De curator heeft een verzoek onderhandse 
verkoop bij de Rechter Commissaris ingediend. 

5.5 Boedelbijdragen

De Rabobank Damwoude zal paraat executeren, zonder bemoeienis van de curator. 

Voor de werkzaamheden die verband houden met de onderhandse verkoop van de 
overgebleven sierraden, zal de curator een boedelbijdrage ontvangen van de Rabobank 
Damwoude, ter hoogte van € 500,-.
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn verschillende crediteuren die zich hebben beroepen op eigendomsvoorbehoud. Tot 
dusver hebben zich vijf sieradenleveranciers gemeld en een leverancier van de 
alarminstallatie. 
De diverse leveranciers van sieraden hebben aangetoond dat een eigendomsvoorbehoud is 
overeengekomen. Daarnaast hebben deze leveranciers de goederen gespecificeerd. De 
goederen van een van de sieradenleveranciers zijn reeds getraceerd, meegenomen naar ons 
kantoor en worden binnenkort afgehaald. Van de overige sieraden wordt onderzocht of deze te 
onderscheiden en nog aanwezig zijn. De leverancier van de alarminstallatie is verzocht de 
geleverde zaken te specificeren. 

De leverancier van de alarminstallatie heeft op 20 maart jl. de geleverde alarminstallatie 
gedemonteerd en meegenomen. E.e.a. heeft in goed overleg met de verhuurder van het 
winkelpand plaatsgevonden, waarbij gezorgd is dat schade aan het pand beperkt c.q. 
weggewerkt is.

Een van de crediteuren die zich aanvankelijk beriep op een eigendomsvoorbehoud heeft laten 
weten hiervan af te zien. Daarnaast zijn er vier crediteuren die zich weliswaar hebben gemeld 
met hun eigendomsvoorbehoud, maar waarvan geen sieraden zijn aangetroffen.  

Van vijf sieradenleveranciers zijn er goederen aangetroffen waar een eigendomsvoorbehoud 
op rust. Eén van de crediteuren heeft de sieraden reeds afgehaald. Een van de leveranciers 
heeft aangegeven dat de aangetroffen goederen (twee horloges) een dusdanig lage 
inkoopwaarde hebben, dat de kosten van het versturen of ophalen maken dat zij geen belang 
hebben bij een terugname van de sieraden. Met de overige crediteuren worden binnenkort 
afspraken gemaakt over het ophalen of toesturen van de sieraden. Ook dient van een van de 
crediteuren nog te worden onderzocht of een sieraad nog aanwezig is.  Er zijn nog geen 
boedelbijdragen geïncasseerd.

De vier crediteuren waarvan sieraden aanwezig waren waar een eigendomsvoorbehoud op 
rustte, hebben inmiddels de sieraden retour ontvangen. Deze vier crediteuren hebben een 
boedelbijdrage betaald, variërend van € 50,00 tot € 75,00. In totaal is een bedrag van € 240,00
 aan boedelbijdragen vanwege de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden ontvangen.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

- inventariseren eigendomsvoorbehoud;
- correspondentie met crediteuren met betrekking tot eigendomsvoorbehouden;
- crediteuren met eigendomsvoorbehoudgoederen laten ophalen.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De winkel is direct na faillissement gesloten. Van voortzetten van de onderneming is geen 
sprake geweest.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de pandhouder zijn zekerheden direct wilde uitwinnen door middel van parate 
executie, kon van een doorstart geen sprake zijn. Overigens was daar ook beperkte 
belangstelling voor. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding van de failliet werd bijgehouden door een administratiekantoor. Aan de 
boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de grootte van de onderneming is geen goedkeuringsverklaring van de accountant 
vereist. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn destijds volgestort in geld. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder lijkt kort voor het faillissement selectief betalingen te hebben verricht, 
verschillende grepen uit de kas te hebben gedaan en vermoedelijk al het goud voor het 
faillissement vanuit de voorraad omgewisseld te hebben in geld. Naar mening van de curator 
is er zeker sprake van onbehoorlijk bestuur.

In het kader van de terugvordering van de schuld in rekening-courant vindt binnenkort een 
gesprek plaats tussen de curator en de bestuurder. Hierbij zal ook het onderwerp onbehoorlijk 
bestuur aan de orde komen. 

In het kader van de hoog opgelopen rekening-courantschuld van de bestuurder hebben er 
diverse gesprekken plaatsgevonden. Daarbij kwam aan de orde dat de bestuurder een 
verzoek bij de rechtbank heeft ingediend om toegelaten te worden tot de 
schuldsaneringsregeling. De curator heeft over dit verzoek negatief geadviseerd omdat er 
twijfels zijn of de rekening-courantvordering te goeder trouw is ontstaan.

Het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling is op 10 september 2013 toegewezen. 
De heer Van der Schaaf van Bureau Benedictus treedt sindsdien op als uitvoerend 
bewindvoerder van de bestuurder. De heer Van der Schaaf heeft de curator te kennen 
gegeven van de Rechtbank de opdracht te hebben gekregen het ontstaan van de schulden te 
onderzoeken. De curator heeft de (uitvoerend) bewindvoerder te kennen gegeven dat het er 
alle schijn van heeft dat de schuld uit de rekening-courant niet te goeder trouw is ontstaan. 

De curator heeft contact gehad met de heer Van der Schaaf. De heer Van der Schaaf heeft de 
curator meegedeeld nog geen concrete aanknopingspunten te hebben gevonden om te 
concluderen dat de schuld niet te goeder trouw is ontstaan. De heer Van der Schaaf heeft 
aangegeven een gesprek met de curator op prijs te stellen. De curator heeft hiermee 
ingestemd. Dit gesprek zal 10 maart 2013 plaatsvinden. 

De curator heeft een bespreking gehad met heer Van der Schaaf, bewindvoerder van de 
bestuurder. De curator heeft bovengenoemde twijfels geuit en nadien een aantal stukken aan 
de heer Van der Schaaf ter beschikking gesteld. De curator heeft na het gesprek met de 
bewindvoerder geen inhoudelijke reactie van de bewindvoerder ontvangen. De curator is dan 
ook niet op de hoogte van het huidige standpunt van de bewindvoerder. Mogelijk voert ook de 
bewindvoerder een onderzoek uit. De curator zal contact houden met de bewindvoerder 
hierover. 

De curator heeft onlangs bij de bewindvoerder geïnformeerd naar de stand van zaken. De 
bewindvoerder heeft aangegeven dat het onderzoek nog niet is afgerond. De curator heeft 
informatie verstrekt aan de bewindvoerder waar de bewindvoerder mee aan de slag is 
gegaan/gaat. 

De heer Van der Schaaf, de bewindvoerder van Stielstra, heeft in augustus/september 2014 
nog enkele onderzoekshandelingen verricht ten aanzien van de goede trouw van Stielstra, 
waarna hij zijn bevindingen op schrift heeft gesteld en deze bevindingen bij separaat schrijven 
tezamen met het vervolgverslag van de schuldsanering bij de rechter-commissaris heeft 
ingediend, zo heeft de curator begrepen van de heer Van der Schaaf. De curator heeft de 
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bevindingen op 11 september jl. van de heer Van der Schaaf ontvangen. 

De heer Van der Schaaf concludeert, kort samenvattend, als volgt. De heer Stielstra heeft 
ongewenst gedrag vertoond ten aanzien van zijn financieel handelen als ondernemer. Echter 
brengt dit niet mee dat er bij voorbaat te kwader trouw is gehandeld. Een rekening-
courantverhouding met de failliete vennootschap levert niet bij voorbaat een schuld ter kwader 
trouw op. De heer Van der Schaaf heeft niet kunnen vaststellen of er sprake is geweest van 
een verslaving. Als er sprake was van een verslaving, heeft de heer Van der Schaaf de indruk 
dat deze verslaving inmiddels verdwenen is of deze geen invloed heeft op het gedrag van de 
heer Stielstra ten aanzien van de WSNP. De heer Stielstra is voor de duur van een jaar in 
dienst getreden bij een werkgever. Het jaarcontract van de heer Stielstra werd niet verlengd. 
De heer Stielstra is er in geslaagd om aansluitend een nieuwe baan te verkrijgen. Er wordt 
gespaard voor de boedel, zo geeft de heer Van der Schaaf aan. 

De curator heeft een vordering ingediend bij de heer Van der Schaaf, te weten de 
rekeningcourant schuld. Nu er in de schuldsanering voor de boedel gespaard wordt, zal de 
curator de WSNP-periode afwachten, alvorens tot afwikkeling van het faillissement over te 
gaan.

De WSNP is nog niet ten einde. Met de afwikkeling van het faillissement wordt derhalve 
gewacht.

De schuldsaneringsregeling is op 6 september 2016 door de Rechtbank Noord-
Nederland, locatie Leeuwarden, beëindigd. Er is een slotuitdelingslijst opgemaakt, 
waarna er een uitkering heeft plaatsgevonden. De boedel heeft op 17 november 2016 
een bedrag van € 998,99 ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

Gelet op de hiervoor vermelde selectieve betalingen, onderzoekt de curator thans of er sprake 
is van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

- onderzoek administratie;
- onderzoek jaarrekeningen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 3.375,98 (loonvordering + premie werkgeversdeel SV ex artikel 66 lid 1 WW)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.480,00 (omzetbelasting 2012,  loonheffing 2012 en omzetbelasting 2013)

Pagina 11 van 
14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

01-02-2017Datum:Nummer: 4



8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 7.016,14

8.4 Andere pref. crediteuren

Stichting Achmea Rechtsbijstand € 2.248,77

8.5 Aantal concurrente crediteuren

90

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 563.232,05  (inclusief vordering banken)

Opmerking: De hoogte van de concurrente crediteuren is in het derde kwartaal sterk gestegen 
doordat de ouders van de bestuurder zich bij de curator hebben gemeld met hun vordering. 
Deze vordering bestaat uit een geldlening aan Formathuis B.V. en daarnaast 
zekerheidsstellingen ten behoeve van Formathuis die heden door de bank (zullen) worden 
opgeëist. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kan nog geen duidelijkheid worden gegeven. 

Afgewacht wordt of de bestuurder het wsnp-traject zal voltooien. 

8.8 Werkzaamheden

- correspondentie crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen duidelijkheid worden 
gegeven.

De curator zal de Rechter-Commissaris verzoeken om tot opheffing van het 
faillissement wegens gebrek aan baten over te mogen gaan.

10.2 Plan van aanpak

Voortzetten onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Daarnaast 
moeten de debiteuren geïncasseerd worden en de bedrijfsmiddelen en de voorraad nog 
worden verkocht.

Voortzetten terugvordering rekening-courant en bestuurdersaansprakelijkheid, incasso 
debiteuren en afwikkeling eigendomsvoorbehouden.

Afwachten uitspraak rechtbank over toelating van de bestuurder tot de 
schuldsaneringsregeling. 

Afwachten reactie bewindvoerder inzake het ontstaan van de schulden van de bestuurder in 
het kader van het WSNP-traject. 

Afwachten reactie bewindvoerder inzake het ontstaan van de schulden van de bestuurder in 
het kader van het WSNP-traject.

Nu het schuldsaneringstraject van de bestuurder is beëindigd en het er niet naar uitziet 
dat de bestuurder verhaal biedt, zal de curator de Rechter-Commissaris verzoeken om 
tot afwikkeling en opheffing van het faillissement te mogen overgaan.

10.3 Indiening volgend verslag

Het kwartaalverslag met betrekking tot de periode 29 november 2015 tot en met 
28 februari 2016 wordt binnen enkele weken na afloop van deze termijn ingediend. 

Het volgende verslag over de periode 29 februari t/m 28 mei 2016 zal binnen enkele weken na 
afloop van deze termijn worden ingediend.

Het volgende verslag over de periode 29 mei t/m 28 augustus 2016 zal binnen enkele weken 
na afloop van deze termijn worden ingediend.

Het volgende verslag over de periode 29 november 2016 t/m 28 februari 2017 zal binnen 
enkele weken na afloop van deze termijn worden ingediend, tenzij eerder een 
eindverslag kan worden ingediend.
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10.4 Werkzaamheden

Opstellen kwartaalverslag.

Opstellen kwartaalverslag.
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