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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bomefa B.V. 10-07-2018 
 1

Bomefa B.V. is statutair gevestigd te Kampen en houdt kantoor aldaar aan de 
(6263 AA) Kraanvogelweg 2. Het KvK nummer is: 05020827.

10-07-2018 
 1

Het vervaardigen, im- en export van en de groothandel in meubilair of 
onderdelen daarvan voor berging en display van informatiedragers m.n. ten 
behoeve van bibliotheken en kantoren.

10-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 5.318.779,00 € -514.781,00 € 4.281.128,00

2016 € 8.600.299,00 € 995.168,00 € 5.487.659,00

2017 € 4.182.863,00 € -691.313,00 € 5.048.930,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 25-05-2020
Insolventienummer F.08/18/182
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000048521:F001
Datum uitspraak 22-05-2018

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr D. Meulenberg
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cijfers over 2015 en 2016 zijn ontleend aan de jaarrekeningen over de 
betreffende jaren. De cijfers met betrekking tot 2017 zijn ontleend aan de 
interne administratie.

10-07-2018 
 1

34 10-07-2018 
 1

€ 21.500,00 10-07-2018 
 1

€ 24.647,56 11-10-2018 
 2

€ 417.932,15 10-01-2019 
 3

€ 252.499,65 11-04-2019 
 4

€ 252.519,00 11-07-2019 
 5

€ 234.265,79 10-10-2019 
 6

€ 232.530,29 28-01-2020 
 7

€ 232.534,17 25-05-2020
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
22-5-2018

t/m 
10-7-2018

10-07-2018 
 1

van 
11-7-2018

t/m 
10-10-2018

11-10-2018 
 2

van 
11-10-2018

t/m 
10-1-2019

10-01-2019 
 3

van 
11-1-2019

t/m 
10-4-2019

11-04-2019 
 4

van 
11-4-2019

t/m 
10-7-2019

11-07-2019 
 5

van 
11-7-2019

t/m 
10-10-2019

10-10-2019 
 6

van 
11-10-2019

t/m 
28-1-2020

28-01-2020 
 7

van 
29-1-2020

t/m 
25-5-2020

25-05-2020
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 18 min

2 77 uur 3 min

3 26 uur 9 min

4 3 uur 15 min

5 4 uur 0 min

6 362 uur 40 min

7 9 uur 30 min

8 17 uur 55 min

totaal 518 uur 50 min

Het hierboven vermelde aantal uren betreft de uren besteed aan het 
faillissement van Bomefa B.V.. Daarnaast zijn uren geboekt die niet specifiek 
zijn toe te rekenen aan Bomefa B.V. of aan één van de andere gelieerde 
vennootschappen. Deze 'algemene uren' zijn hieronder weergegeven:

Bestede algemene uren verslagperiode 1: 216:52 uur
Totaal aantal algemene uren t/m verslagperiode 1: 216:52 uur

Er is veel tijd besteed aan het inventariseren van de activiteiten en de activa 
van gefailleerde.

10-07-2018 
 1

Het hierboven vermelde aantal uren betreft de uren besteed aan het 
faillissement van Bomefa B.V.. Daarnaast zijn uren geboekt die niet specifiek 
zijn toe te rekenen aan Bomefa B.V. of aan één van de andere gelieerde 
vennootschappen. Deze 'algemene uren' zijn hieronder weergegeven:

Bestede algemene uren verslagperiode 2:   87:43 uur
Totaal aantal algemene uren t/m verslagperiode 2:  304:35 uur

11-10-2018 
 2

Het hierboven vermelde aantal uren betreft de uren besteed aan het 
faillissement van Bomefa B.V.. Daarnaast zijn uren geboekt die niet specifiek 
zijn toe te rekenen aan Bomefa B.V. of aan één van de andere gelieerde 
vennootschappen. Deze 'algemene uren' zijn hieronder weergegeven:

Bestede algemene uren verslagperiode 3:   29:15 uur
Totaal aantal algemene uren t/m verslagperiode 3:  333:50 uur

10-01-2019 
 3

Bestede algemene uren verslagperiode 4:  2:55 uur
Totaal aantal algemene uren t/m verslagperiode 4:  336:45 uur

11-04-2019 
 4

Verslag 6 - 10 oktober 2019: Voor verslagperiode 6 is bij bestede uren 362:40 
uur vermeld. Hiermee komt het totaal aantal uren besteed aan verslagperiode 
1 tot en met 6 op 491:25 uur, gebaseerd op de uren die specifiek zijn besteed 
aan Bomefa B.V. vermeerderd met de zogenaamde algemene uren die niet zijn 
toe te rekenen aan een specifiek faillissement. Op deze manier kan in het 
volgende verslag verder gerekend worden met het juiste totaal aantal uren. 

10-10-2019 
 6



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1. Inventarisatie

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Bomefa B.V. (verder: Bomefa of Gefailleerde), is bij vonnis van de rechtbank 
Overijssel d.d. 22 mei 2018 in staat van faillissement verklaard met benoeming 
van mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris. Er is een afkoelingsperiode 
bevolen van twee maanden, ingaande op 23 mei 2018.

Bomefa  handelt onder de naam Bomefa B.V. en is gevestigd aan de 
Kraanvogelweg 2 te Kampen. Bestuurder van Bomefa is H.F. Grendel Beheer 
B.V. , op haar beurt bestuurd door de heer Hendrik Frederik Grendel. Enig 
aandeelhouder van Bomefa is Bomefa Holding B.V..

Bomefa is onderdeel van een groep van vennootschappen waarvan Bomefa 
Beheer B.V. aan het hoofd staat. De groep bestaat uit zes vennootschappen. 
Een organogram wordt als BIJLAGE 1 aangehecht. 

De onderneming van Bomefa globaal gezegd uit het ontwerpen, produceren en 
verkopen van kantoormeubilair, bibliotheek-, archief- en museuminrichtingen 
alsmede pick up points met kluisjes en inrichtingen van bedrijfswagens voor 
bezorging van pakketten en boodschappen. Ook werden complete inrichtingen 
van bibliotheken en archieven gerealiseerd.

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen. Deze 
gegevens zijn niet gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en 
omstandigheden zijn tot heden niet gecontroleerd. Nader onderzoek kan 
derhalve tot andere feiten en omstandigheden leiden.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018:
De verzekeringen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering zijn beëindigd 
omdat de exploitatie van de onderneming van Bomefa gestaakt is. De 
verzekeringen met betrekking tot de activa zijn gecontinueerd (brand; 
diefstal). Met de pandhouder is afgesproken dat de premie met betrekking tot 
deze verzekeringen wordt verdeeld tussen de boedel en de pandhouder naar 
rato van de opbrengst die elk van beiden toekomt. De pandhouder heeft deze 
premie voorgeschoten omdat de boedel niet over liquiditeiten beschikt. 

Omdat de premies voor het jaar 2018 niet betaald waren zal van restitutie 
zeer waarschijnlijk geen sprake zijn. Van de door de bank voorgeschoten 
premie zal een deel terugkomen. Dit restitutiedeel komt de bank toe.

10-07-2018 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1 - 10 juli 2018:
De onroerende zaken waarin de onderneming van Bomefa werd gedreven zijn 
eigendom van Bomefa Holding B.V., een gelieerde vennootschap. Niet gebleken 
is dat huur in rekening werd gebracht aan Bomefa.

Bomefa huurde een bedrijfsruimte in Denkendorf in Duitsland. Deze 
huurovereenkomst is in overeenstemming met de contractuele bepalingen 
opgezegd. 

Bomefa huurde te Kampen een stuk weg. Getracht wordt om een praktische 
oplossing te vinden met de gemeente zodanig dat er geen of zeer beperkte 
boedelschulden zijn.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Bomefa huurde een weg van de gemeente Kampen. Deze huurovereenkomst is 
opgezegd door de curator.

11-10-2018 
 2

Verslag 1- 10 juli 2018:
Bomefa maakt zoals gezegd onderdeel uit van een groep van zes 
vennootschappen. Door de kredietcrisis hebben Bomefa en de gelieerde 
vennootschappen destijds verliezen geleden. In 2017 is de omzet van de 
groep gehalveerd ten opzichte van 2016. De bank wenste de kredietfaciliteiten 
niet te continueren en heeft kort voor de faillissementen van Bomefa en de met 
haar gelieerde vennootschappen het krediet aan alle tot de groep behorende 
vennootschappen opgezegd. Daardoor konden geen betalingen meer gedaan 
worden en konden aldus de opeisbare schulden niet meer betaald worden en 
verkeerde Bomefa in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

10-07-2018 
 1

2. Personeel

Personeelsleden 
34

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Bij Gefailleerde zijn 34 personen in dienst. Salarissen zijn betaald tot en met 
april 2018.

10-07-2018 
 1

Personeelsleden 
34

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
In het jaar voor het faillissement werkten er eveneens 34 personen.

10-07-2018 
 1



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Datum Aantal Toelichting

25-5-2018 34

totaal 34

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Er heeft op 25 mei 2018 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de 
medewerkers van Gefailleerde zijn toegesproken door de curator. Alle aldaar 
aanwezige werknemers is mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per 
brief bevestigd aan alle werknemers. Deze brieven zijn aan het eind van de 
bijeenkomst aan de aanwezige werknemers uitgereikt nadat zij voor 
ontvangst getekend hadden. Aan de niet aanwezige werknemers is de 
ontslagbrief per post verzonden.

Door de curator zijn vele vragen van werknemers beantwoord tijdens de 
bijeenkomst.

Een bijeenkomst met het UWV heeft plaatsgevonden op 31 mei 2018. Tijdens 
deze bijeenkomst is voorlichting gegeven en assistentie geboden bij het 
invullen van de nodige formulieren teneinde de rechten van de werknemers op 
grond van de Werkloosheidswet veilig te stellen.

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het ontslag. De 
werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de rechter-commissaris en de termijn waarbinnen dat dient te 
geschieden.

Omdat het gaat om een ontslag in de zin van de Wet Melding Collectief 
Ontslag, is het voornemen tot ontslag van de werknemers gemeld bij de 
relevante vakbonden.

Er waren twee Duitse werknemers in dienst. Deze zijn eveneens ontslagen, 
zowel naar Nederlands als voor zover nodig naar Duits recht.

10-07-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Bomefa exploiteerde haar onderneming in de bedrijfsruimten die toebehoren 
aan Bomefa Holding B.V., een gelieerde vennootschap.

10-07-2018 
 1

Niet van toepassing. 10-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is een omvangrijke hoeveelheid
bedrijfsmiddelen

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen zijn in kaart gebracht en getaxeerd. Getracht is de 
bedrijfsmiddelen te verkopen in het kader van een doorstart, maar dat is niet 
gelukt (zie verder 6.1)

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De bedrijfsmiddelen zijn door middel van een online veiling geveild door 
Troostw ijk in opdracht van de boedel. De voorlopige opbrengst is ongeveer € 
400.000,-. Dit is een bruto opbrengst. Daarop komen nog diverse in verband 
met de veiling gemaakte kosten in mindering. In het volgende verslag zullen 
naar verwachting exactere bedragen genoemd kunnen worden.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
De veiling van de bodemzaken heeft na aftrek van commissie van Troostw ijk en 
kosten € 405.306,64 opgebracht. Daarop zijn de kosten van taxatie ad € 
14.066,25 door Troostw ijk in mindering gebracht. Op de boedelrekening is 
aldus € 391.240,39 bijgeschreven.  

10-01-2019 
 3

De opbrengst van de bodemzaken zal gereserveerd worden ten behoeve van 
de fiscus op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet en art. 21 
Invorderingswet. Er zijn aanzienlijke vorderingen van de fiscus.

10-07-2018 
 1

De bedrijfsmiddelen zijn in kaart gebracht en getaxeerd. 10-07-2018 
 1



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn aanzienlijke voorraden, zowel onbewerkte
als bewerkte voorraden.

totaal € 0,00 € 0,00

Er zijn aanzienlijke voorraden, zowel onbewerkte als bewerkte voorraden. De 
bewerkte voorraden zijn gemaakt voor bepaalde reeds geboekte orders. 
Getracht is om de totale voorraden te verkopen. Er kon evenwel geen 
acceptabele prijs bedongen worden. Vervolgens is getracht om de reeds 
bewerkte en voor bepaalde orders bestemde voorraden te verkopen. Deze 
voorraden zijn op verzoek van de pandhouder in kaart gebracht en getaxeerd. 
Er is een redelijke bieding op deze bewerkte voorraden ontvangen. De 
pandhouder wenste evenwel niet aan verkoop mee te werken en wenste haar 
pandrecht niet vrij te geven.

Er was onderhanden werk in die zin dat er lopende orders waren tot levering 
van onder meer meubilair, stellingen en pick up points. Als onderdeel van de 
verkoop van de goodwill is met koper VDB Holding B.V. (verder: VDB) 
afgesproken dat aan deze orders geen uitvoering gegeven zal worden zodat 
VDB met deze opdrachtgevers nieuwe overeenkomsten kan sluiten met 
betrekking tot dezelfde projecten.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De voorraden zijn op verzoek van de Rabobank als pandhouder geveild. De 
voorlopige opbrengst is ongeveer € 90.000,-. Ook dit bedrag is een bruto 
opbrengst waarop nog kosten van veiling in mindering komen.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
De opbrengst van de veiling van de voorraden is € 96.171,- bruto. Deze 
opbrengst komt (na aftrek van kosten) de bank als pandhouder aangaande de 
voorraden toe.

10-01-2019 
 3

Er is veel tijd besteed aan de verkoop van de goodwill waar het afzien van de 
lopende orders een onderdeel van is.

10-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill en IE rechten € 40.000,00

totaal € 40.000,00 € 0,00

De goodwill en industriële eigendomsrechten (IE rechten) van Bomefa zijn 
verkocht en overgedragen aan VDB voornoemd. De koopprijs voor de goodwill 
bedraagt € 20.000,-, die voor de IE rechten eveneens € 20.000,-. 

10-07-2018 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

De koopprijs van de goodwill ad € 20.000,- is op de boedelrekening 
bijgeschreven. 

De Rabobank en H.F. Grendel Beheer B.V. (verder: Grendel Beheer) 
pretenderen pandrechten te hebben op de IE rechten. Deze rechten worden 
door de curator vooralsnog niet ten aanzien van alle IE rechten erkend. De 
koopprijs voor de IE rechten is in verband met de discussie over de 
pandrechten gestort op de derdenrekening van de curator, zulks ter nadere 
verdeling tussen Grendel Beheer, de Rabobank en de boedel.

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De curator heeft zijn standpunt met betrekking tot de door Grendel Beheer B.V. 
gepretendeerde rechten aangaande de IE rechten per brief bekend gemaakt. 
De reactie daarop wordt afgewacht.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Tot heden is er geen inhoudelijke reactie van H.F. Grendel Beheer B.V. 
ontvangen aangaande het standpunt van de curator. Grendel Beheer zal 
gerappelleerd worden.

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
Ook nu is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van H.F. Grendel Beheer 
B.V. op het standpunt van de curator. De heer Grendel van H.F. Grendel Beheer 
B.V. zal (nogmaals) gevraagd worden om een reactie dan wel zal een termijn 
gesteld worden.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
De afgelopen verslagperiode is geen inhoudelijke reactie van H.F. Grendel 
Beheer B.V. ontvangen. De heer Grendel zal verzocht worden alsnog te 
reageren.

11-07-2019 
 5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Op 16 juli 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer Grendel en 
zijn advocaat in het kader van het boekenonderzoek (zie 7.1). In die 
bespreking is aangedrongen op een inhoudelijk standpunt aangaande de door 
H.F. Grendel Beheer B.V. gepretendeerde pandrechten op de IE rechten van 
gefailleerde. Recent is een uitgebreide schriftelijke inhoudelijke reactie 
ontvangen van de advocaat van H.F. Grendel Beheer B.V.. Deze reactie moet 
nog bestudeerd worden.

10-10-2019 
 6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
De Rabobank heeft haar rechten aangaande de opbrengst van de IE rechten 
laten varen. 
Op de schriftelijke reactie van de advocaat van H.F. Grendel Beheer B.V. is 
gereageerd. Aangedrongen is op een spoedige reactie van de zijde van H.F. 
Grendel Beheer B.V..

28-01-2020 
 7

Verslag 8 - 25 mei 2020
Er is een korte inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van H.F. 
Grendel Beheer B.V.. Daar is van de zijde van de boedel uitgebreid op 
gereageerd. De advocaat van H.F. Grendel Beheer B.V. heeft voorgesteld in 
een bespreking te trachten tot overeenstemming te komen. Door de corona 
crisis heeft de bespreking tot heden niet plaatsgevonden.

25-05-2020
 8



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de IE rechten en de 
verkoop van deze rechten samen met de goodwill.

10-07-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op handelsdebiteuren € 487.000,00 € 105.000,00 € 500,00

totaal € 487.000,00 € 105.000,00 € 500,00

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Per faillissementsdatum stond voor een bedrag van ongeveer € 487.000,- aan 
vorderingen op debiteuren open. 

De Rabobank zal als pandhouder de vorderingen op debiteuren incasseren. 
Aan de bank zijn de debiteurenlijsten ter beschikking gesteld. Vanwege de 
daarmee gemoeide kosten zal de bank een bijdrage van € 500,- vermeerderd 
met btw betalen aan de boedel van Bomefa.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De Rabobank is nog doende de vorderingen op debiteuren te incasseren.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
De Rabobank heeft de vorderingen op debiteuren op grond van haar 
pandrecht geveild. De vorderingen zijn op de veiling gekocht voor € 105.000,- 
door Mirus International B.V.. Mirus International B.V. was reeds doende met 
de incasso van de vorderingen. 

10-01-2019 
 3

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Omdat de bank de vorderingen op debiteuren zal incasseren, zijn de 
werkzaamheden tot heden beperkt geweest.

10-07-2018 
 1

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Omdat de bank de vorderingen heeft geveild zullen er voor de boedel geen 
incasso werkzaamheden meer zijn.

10-01-2019 
 3

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

€ 4.874.160,87

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
De Rabobank pretendeert een vordering op Gefailleerde en de met haar 
gelieerde vennootschappen te hebben van € 4.874.160,87. De zes 
vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is voor zover thans bekend ten aanzien van één machine een leasecontract 
gesloten. Onderzocht wordt of hier sprake is van financial dan wel operational 
lease. Er zijn kort voor het indienen van dit verslag op grond van een tweetal 
leasecontracten rechten ingeroepen. Ook omtrent deze leasecontracten moet 
nog nagegaan worden of sprake is operational of financial lease.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Het leasecontract met betrekking tot de ene machine betreft financial lease. De 
opbrengst van de machine is zodanig dat er geen overwaarde voor de boedel 
is.

11-10-2018 
 2

Verslag 1 - 10 juli 2018: De Rabobank pretendeert de volgende zekerheden te 
hebben verworven:

- drie hypothecaire inschrijvingen op de onroerende zaken te Kampen aan de 
Kraanvogelweg 2 ten bedrage van respectievelijk € 2.650.000,-, € 1.350.000,- 
en € 2.000.000,-;
- pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen op derden;
- verpanding huurpenningen;
- pandrecht op aandelen;
- vermogensverklaringen afgegeven door Bomefa Beheer B.V. en Bomefa 
Holding B.V.
- achterstelling van en pandrecht op diverse vorderingen van Wadinko N.V. en 
H.F. Grendel Beheer B.V.. 
- vermogensverklaring van Wadinko N.V. en H.F. Grendel Beheer B.V.

Wadinko N.V. is enige jaren geleden uitgetreden als aandeelhouder. Haar 
positie bestond op de faillissementsdatum niet meer.

Grendel Beheer pretendeert pandrechten te hebben aangaande de IE rechten 
van Bomefa.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Indien de pandrechten van de Rabobank kloppen, heeft de Rabobank een 
separatistpositie.

10-07-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is door vele derden (43 in totaal) een beroep gedaan op 
eigendomsvoorbehoud. Allereerst is nagegaan of de zaken ten aanzien 
waarvan rechten ingeroepen worden nog aanwezig zijn. Als dit het geval is 
worden vervolgens de gepretendeerde rechten onderzocht.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De eigendomsvoorbehouden zijn allen afgehandeld, mede met het oog op de 
veiling die heeft plaatsgevonden. Er zijn 47 eigendomsvoorbehouden 
ingeroepen. Daarvan zijn er 9 gehonoreerd. De overige zijn niet gehonoreerd 
omdat deze of niet rechtsgeldig waren of de zaken waarop het voorbehoud 
zag niet meer aanwezig waren. 

Daarnaast zijn er 9 gewone eigendomsrechten ingeroepen (onder andere in 
verband met in bewerking gegeven zaken), waarvan er zes erkend zijn.

Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

11-10-2018 
 2

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is door één schuldeiser een beroep gedaan op retentierecht. De 
gepretendeerde rechten worden onderzocht.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Er is door één schuldeiser een beroep gedaan op het retentierecht. Met deze 
retentor is een regeling getroffen aldus dat deze € 2.500,- aan de boedel 
betaalt waartegenover de curator de aanspraken van de boedel laat varen. 
Het genoemde bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

10-01-2019 
 3

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Tot heden is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

10-07-2018 
 1

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

10-01-2019 
 3



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

€ 0,00

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Tot heden zijn geen activa verkocht waarop een zekerheidsrecht rust, 
behoudens mogelijk een pandrecht van Grendel Beheer en/of de Rabobank op 
de IE rechten (zie 3.8). Zolang de pandrechten niet duidelijk zijn en dus niet 
duidelijk is of een deel van de opbrengst ad 
€ 20.000,- naar de pandhouders gaat, is een boedelbijdrage niet aan de orde.

10-07-2018 
 1

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Over eventuele boedelbijdragen heeft overleg plaatsgevonden met de 
pandhouder. Gelet op het feit dat de voorraden geveild zijn en de opbrengst 
van de bedrijfsmiddelen door de curator gereserveerd wordt, ligt een 
boedelbijdrage niet voor de hand.

11-10-2018 
 2

Verslag 1 - 10 juli 2018:
De door de Rabobank en Grendel Beheer gepretendeerde zekerheidsrechten 
zijn onderzocht. Het onderzoek van door derden ingeroepen rechten heeft veel 
tijd gekost.

10-07-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Getracht is de onderneming van Bomefa samen met de ondernemingen van de 
gelieerde tevens gefailleerde vennootschappen te continueren tijdens 
faillissement omdat afnemers daar op aandrongen. Zij hadden belang bij 
uitlevering van de bestelde producten. Gebleken is dat voor continuering een 
bedrag van minimaal € 150.000,- nodig zou zijn. De afnemers waren niet 
bereid dit voor te financieren, hoewel een overschot voor de boedel zou 
resulteren en dus ook het voor te financieren bedrag terug betaald kon 
worden.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is veel tijd besteed aan de pogingen om een kostendekkende exploitatie op 
te zetten en de daarvoor noodzakelijke financiering te verkrijgen.

10-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Getracht is een doorstart te realiseren door een koper te vinden die alle activa 
zou kopen en de ondernemingen van gefailleerden ter plaatse zou 
continueren. Dat zou zowel voor de opbrengst van de activa als de 
werkgelegenheid het beste zijn geweest. Hoewel er aanvankelijk zeer veel 
belangstelling was, met name uit de branche, zijn de diverse gegadigden allen 
afgehaakt. De reden daarvan was dat er te weinig omzet was om een 
kostendekkende exploitatie te realiseren. De omzet was van € 11.300.000,- in 
2016 gedaald tot € 6.500.000,- in 2017. De kosten van huisvesting en het 
machinepark zouden voor een koper te zwaar op de exploitatie drukken.

Wel zijn de goodwill en IE rechten verkocht en overgedragen aan VDB (zie 
3.8).

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
In het kader van het nog te entameren boekenonderzoek zal gekeken worden 
naar de sterke omzetdaling in 2017.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is in de afgelopen verslagperiode ingezet en loopt nog. 
De resultaten daarvan worden afgewacht.

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de heer Grendel - de 
bestuurder - zijn de nodige vragen gesteld. De heer Grendel is uitgenodigd 
voor een bespreking teneinde de gestelde vragen te beantwoorden.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Op 16 juli 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer Grendel en 
zijn advocaat. De heer Grendel heeft een verklaring gegeven voor de sterke 
omzetdaling in 2017. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar 7.1.

10-10-2019 
 6

verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

€ 0,00

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is veel tijd besteed aan de pogingen om een doorstart te realiseren. Er zijn 
voorwaarden voor onderhandelingen gestuurd naar de vele geïnteresseerden. 
Die voorwaarden bevatten een geheimhoudingsverklaring. Na ondertekening 
van die verklaring is een informatiepakket gezonden aan de geïnteresseerden. 
Naar aanleiding daarvan is met vele geïnteresseerden gesproken.

Er is één bieding ontvangen op alle activa van alle gefailleerden, maar de 
geboden prijzen waren veel te laag in verhouding tot de getaxeerde waarden.

10-07-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Of aan de boekhoudplicht is voldaan moet nog onderzocht worden.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De komende verslagperiode zal gestart worden met het boekenonderzoek, 
waarin ook het nakomen van de boekhoudplicht zal worden meegenomen.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten 
daarvan worden afgewacht. 

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn 
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te 
beantwoorden.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Op 16 juli 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer Grendel en 
zijn advocaat. De heer Grendel heeft een verklaring gegeven voor de sterke 
omzetdaling in 2017. De omzet over 2017 is laag in verhouding tot die van 
2016 omdat de omzet over 2016 uitzonderlijk hoog was. Die hoge omzet in 
2016 werd veroorzaakt door de oplevering van een aantal zeer grote 
projecten (waaronder één project van € 1.500.000,-). Deze grote projecten 
eisten veel liquiditeit. In verband daarmee ontstond liquiditeitskrapte en 
werden materialen voor projecten zo laat mogelijk ingekocht. Daardoor werden 
projecten te laat opgeleverd. Die te late opleveringen leidden tot frustratie bij 
de verkopers. Twee verkopers zijn in 2016 vertrokken, met als gevolg dat de 
verkopen en dus de omzet in 2017 inzakten. Door de te laten opleveringen van 
projecten werden andere potentiële opdrachtgevers huiverig om opdrachten 
bij gefailleerde te plaatsen, hetgeen de omzetdaling in 2017 versterkte. 

10-10-2019 
 6

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Onderzocht moet nog worden of de jaarrekeningen (tijdig) zijn gedeponeerd.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 16 november 2017. De jaarrekening 
2015 is gedeponeerd op 30 maart 2017. Dat is te laat. Daarmee staat vast dat 
het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt deze onbehoorlijke 
taakvervulling geacht een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

11-10-2018 
 2

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Nog niet is onderzocht of er een goedkeurende verklaring van de accountant is 
aangaande de jaarrekening en of een goedkeurende verklaring noodzakelijk 
is.

10-07-2018 
 1

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Onderzocht moet worden of voldaan is aan de verplichting tot volstorting.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Omdat een eventuele vordering tot volstorting verjaard zal zijn, zal geen 
verder onderzoek naar de volstorting plaatsvinden.

11-10-2018 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
Verslag 1 - 17 juli 2018: 
Onderzocht moet nog worden of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

10-07-2018 
 1

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
In het kader van het boekenonderzoek zal tevens bezien worden of sprake is 
van onbehoorlijk bestuur.

11-10-2018 
 2

Toelichting 
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten 
daarvan worden afgewacht. 

10-01-2019 
 3

Toelichting 
Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn 
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te 
beantwoorden.

11-04-2019 
 4

Toelichting 
Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5

Toelichting 
Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verwezen wordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

10-10-2019 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Onderzocht moet nog worden of sprake is van paulianeus handelen.

10-07-2018 
 1

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Dit onderdeel zal meegenomen worden in het boekenonderzoek.

11-10-2018 
 2

Toelichting 
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten 
daarvan worden afgewacht. 

10-01-2019 
 3

Toelichting 
Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn 
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te 
beantwoorden.

11-04-2019 
 4

Toelichting 
Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5

Toelichting 
Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verwezen wordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

10-10-2019 
 6



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Op dit onderdeel zijn tot heden geen werkzaamheden verricht.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De werkzaamheden op dit onderdeel zijn tot heden beperkt geweest.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het 
boekenonderzoek. Aan de ingeschakelde financieel deskundige zijn de vragen 
doorgegeven alsmede de onderdelen die nader onderzoek verdienen. 

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn 
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te 
beantwoorden.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verwezen wordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

10-10-2019 
 6

8. Crediteuren

€ 14.066,25

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
De taxatiekosten vormen een boedelschuld.

Naar verwachting zal het UWV een boedelvordering indienen in verband met 
overgenomen loonverplichtingen.

10-07-2018 
 1

€ 14.629,15

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018: In de afgelopen verslagperiode heeft de 
gemeente Kampen een boedelvordering ingediend in verband met de huur van 
een weg ter hoogte van € 562,90.

11-10-2018 
 2

€ 562,90

Toelichting 
Verslag 3 - 10 januari 2019: De in verslagperiode 1 genoemde taxatiekosten 
zijn inmiddels voldaan na ontvangst van de veilingopbrengst.

10-01-2019 
 3

€ 3.076,74 11-04-2019 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
Verslag 4 - 10 april 2019: Tijdens de vierde verslagperiode zijn twee 
boedelvorderingen ingediend ter zake huur van een meetinrichting en huur van 
een stuk grond ter hoogte van respectievelijk € 2.513,84 en € 562,90.

 4

€ 259.736,78

Toelichting 
Verslag 5 - 10 juli 2019: Door het UWV zijn boedelvorderingen ingediend 
wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 
256.660,04.

11-07-2019 
 5

€ 429.148,00

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Door de fiscus zijn vorderingen ingediend op Bomefa B.V. ter zake 
loonheffingen ad in totaal € 210.174,-. 
Daarnaast zijn vorderingen ingediend op de fiscale eenheid ter zake 
omzetbelasting ter hoogte van in totaal € 218.974,-. Deze vorderingen zijn 
eveneens genoteerd op de lijsten van preferente vorderingen in de 
faillissementen van de gelieerde vennootschappen. Alle gefailleerden zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor deze vorderingen.

10-07-2018 
 1

€ 743.352,00

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018: De totale preferente vordering van de fiscus op 
Bomefa B.V. bedraagt per 10 oktober 2018 € 209.298,-, zijnde hoofdzakelijk 
loonheffing. De totale preferente vordering van de fiscus op de fiscale eenheid 
ter zake BTW bedraagt € 534.054,-.

11-10-2018 
 2

€ 738.409,00 28-01-2020 
 7

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. Niet uitgesloten is dat het 
UWV vorderingen zal indienen wegens overgenomen loonverplichtingen.

10-07-2018 
 1

€ 162.483,86

Toelichting 
Verslag 5 - 10 juli 2019: Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend 
wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 
162.483,86.

11-07-2019 
 5



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.204,55

Toelichting 
Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Door andere preferente crediteuren zijn 4 vorderingen ingediend.

10-07-2018 
 1

€ 19.237,46

Toelichting 
Verslag 2 - 10 oktober 2018: Door andere preferente crediteuren zijn 6 
vorderingen ingediend.

11-10-2018 
 2

€ 22.318,21

Toelichting 
Verslag 4 - 10 april 2019: Door andere preferente crediteuren zijn inmiddels 7 
vorderingen ingediend.

11-04-2019 
 4

122 10-07-2018 
 1

152 11-10-2018 
 2

154 10-01-2019 
 3

157 11-04-2019 
 4

160 11-07-2019 
 5

161 10-10-2019 
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 6.029.430,95 10-07-2018 
 1

€ 6.086.548,06 11-10-2018 
 2

€ 6.089.401,94 10-01-2019 
 3

€ 6.100.917,90 11-04-2019 
 4

€ 6.219.771,82 11-07-2019 
 5

€ 6.220.808,92 10-10-2019 
 6

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Over de w ijze van afw ikkeling kunnen op dit moment nog geen uitspraken 
gedaan worden.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018: Verwezen wordt naar het vorige verslag. 11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
Naar verwachting zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers niet 
mogelijk zijn.

11-07-2019 
 5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Naar verwachting zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers niet 
mogelijk zijn.

10-10-2019 
 6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
Naar verwachting zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers niet 
mogelijk zijn.

28-01-2020 
 7

Verslag 8 - 25 mei 2020
Naar verwachting zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers niet 
mogelijk zijn.

25-05-2020
 8



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
De secretaresse van de curator heeft veel werk met het ordenen van de 
ingediende vorderingen en gepretendeerde rechten.

10-07-2018 
 1

9. Procedures

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Niet van toepassing.

10-07-2018 
 1

10. Overig

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
De bedrijfsmiddelen en voorraden van Bomefa zullen samen met de eventuele 
bedrijfsmiddelen en voorraden van de gelieerde vennootschappen geveild 
worden. De Rabobank is doende met het incasseren van de vorderingen op 
debiteuren. De in hoofdstuk 7 vermelde onderwerpen moeten nog onderzocht 
worden.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De exacte opbrengsten van de veiling moeten bepaald worden. De Rabobank 
is nog steeds doende met het incasseren van de vorderingen op debiteuren. 
Het boekenonderzoek zal beginnen.

11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek moet voortgezet worden.

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De antwoorden van de heer Grendel op de gestelde vragen worden 
afgewacht. 

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat 
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde 
vragen te bespreken. 

11-07-2019 
 5



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verwezen wordt naar 7.1 (verslag nummer 6). Zo mogelijk zal de verklaring 
van de heer Grendel aangaande de omzetdaling in 2017 nog geverifieerd 
worden. Daarnaast moet de reactie van de heer Grendel met betrekking tot de 
door H.F. Grendel Beheer B.V. gepretendeerde pandrechten nog bestudeerd 
worden.

10-10-2019 
 6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
De verklaring van de heer Grendel aangaande het grote verschil in omzet 
tussen 2016 en 2017 wordt bevestigd door een extern financieel adviseur van 
Gefailleerde. Getracht zal worden de discussie met H.F. Grendel Beheer B.V. 
met betrekking tot de opbrengst van de IE rechten de komende verslagperiode 
af te ronden.

28-01-2020 
 7

Verslag 8 - 25 mei 2020:
Getracht zal worden de discussie met H.F. Grendel Beheer B.V. in de komende 
verslagperiode af te ronden.

25-05-2020
 8

Verslag 1 - 10 juli 2018: 
Over de termijn van afw ikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan worden.

10-07-2018 
 1

Verslag 2 - 10 oktober 2018: Verwezen wordt naar het vorige verslag. 11-10-2018 
 2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

10-01-2019 
 3

Verslag 4 - 10 april 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

11-04-2019 
 4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

11-07-2019 
 5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

10-10-2019 
 6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

28-01-2020 
 7

Verslag 8 - 25 mei 2020:
Verwezen wordt naar verslag nummer 1.

25-05-2020
 8

25-8-2020 25-05-2020
 8



Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1 10-01-2019 
 3
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