
 

 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG 

 

Faillissementsverslag nummer 10 d.d. 24 augustus 2017 

 

Gegevens onderneming : HCD Consultancy B.V. ("HCD") 

Faillissementsnummer : 10/14/184 

Datum uitspraak : 4 maart 2014 

Curator : mr. M. Windt 

Rechter-commissaris : mr. A. Lablans 

Activiteiten onderneming : Het detacheren, uitzenden en de werving en selectie   

 van  medisch personeel. 

Omzetgegevens : 2012: €  11.090.524 

  2013: €    2.072.216 

  2014: €   54.883 (t/m 4 maart) 

Personeel, gemiddeld aantal : 20 

Verslagperiode : 23 mei 2017 tot en met 24 augustus 2017 

Bestede uren in verslagperiode :      9,10 uren  

Bestede uren - totaal : ± 377,00 uren  
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0. Opmerking vooraf 

0.1 De curator (de “curator”) benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financi-

ele informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later sta-

dium kan blijken dat deze informatie moet worden aangevuld. Omtrent de volle-

digheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog 

geen uitspraak worden gedaan.  

1. Inventarisatie 

1.1. Directie en organisatie 

HCD is onderdeel van de HighCare groep waarvan High Care Holding B.V. aan 

het hoofd staat. Laatstgenoemde vennootschap is ook enig bestuurder en aan-

deelhouder van HCD. De kernactiviteiten van de High Care groep bestaan uit het 

detacheren, uitzenden en opleiden van (hoogwaardig) medisch personeel. De 

HighCare groep is de afgelopen jaren door acquisities en veranderde marktom-

standigheden zowel qua samenstelling als qua omvang meermaals gewijzigd. 

Ook de samenstelstelling van de feitelijke directie van de groep is de laatste jaren 

meermaals aangepast. Zo hebben in een tijdsbestek van twee kalenderjaren drie 

personen de rol van algemeen directeur van de groep vervuld. 

1.2. Winst en verlies 

2012: -/- €   1.415.827 

2013: -/- €   1.202.788 

2014: -/- €      108.149 (t/m 4 maart 2014) 

1.3. Balanstotaal 

2012: €   2.133.829 

2013: €      435.277 

2014: €      421.971 (per 5 maart 2014) 

1.4. Lopende procedures 

De curator is bekend met drie lopende procedures. Er is een juridische procedure 

die wordt gevoerd door een groep werknemers ondersteund door de vakbonden 

in verband met een eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van de 

werknemers in 2012. Ook de tweede procedure heeft betrekking op dit arbeids-

geschil. De derde procedure betreft een huurgeschil met de verhuurder van het 

pand waar de onderneming kantoor houdt. De curator heeft de processtukken van 

de verschillende procedures inmiddels ontvangen en zal deze beoordelen (zie ook 

H.9). 
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Verslag 2 

De curator heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om de (gevoegde) procedures 

tussen de verschillende (oud-)werknemers en HCD te schorsen op grond van art. 

29 Fw, om deze alleen dan voort te zetten indien bij een daarvoor bestemde ver-

gadering de verificatie van de vordering(en) wordt betwist. De andere twee pro-

cedures bevonden zich op datum faillissement reeds in staat van wijzen, waardoor 

op grond van art. 30 Fw beide uitspraken gelijk worden gesteld met een vóór de 

faillietverklaring gegeven uitspraak. Beide vonnissen hebben dus rechtskracht te-

gen de boedel. De curator heeft geen hoger beroep ingesteld tegen één van beide 

vonnissen. 

1.5. Verzekeringen 

De verzekeringen van de vennootschap worden geregeld door de assurantietus-

senpersoon, Kröller Boom. De curator heeft de dekking van de verschillende 

(werknemers)verzekeringen na datum faillissement voor (een gedeelte van) de 

werknemers gecontinueerd in afwachting van een eventuele (beperkte) doorstart. 

De dekking zal worden beëindigd zodra alle werkzaamheden zijn afgerond. 

 

Verslag 2 

De curator heeft alle lopende verzekeringen inmiddels opgezegd. 

1.6. Huur 

HCD huurde een pand aan de Westersingel 103 te Rotterdam. De huurovereen-

komst is, in verband met het faillissement, door de verhuurder opgezegd. De cu-

rator streeft naar een zo spoedig mogelijke oplevering. 

 

Verslag 2 

De kantoorlocatie is in de tweede verslagperiode opgeleverd. 

1.7. Oorzaak faillissement 

De directie van de onderneming heeft aangegeven dat gewijzigde marktomstan-

digheden hebben geleid tot een sterke teruggang in de omzet en daarmee tot een 

(te) hoge druk op de marges en winst. Daarnaast heeft de kantonrechter te Rot-

terdam op 17 januari jl. een veroordelend vonnis gewezen inzake bovengenoemd 

arbeidsgeschil tussen HCD en diverse werknemers, waarna de directie naar eigen 

zeggen geen perspectieven meer zag voor de onderneming. De curator zal de 

uitspraken van de directie (nader) toetsen en heeft in onderzoek of er andere oor-

zaken aan te wijzen zijn. 
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Verslag 2 

Uit de boekhouding en jaarstukken kan worden opgemaakt dat de omzet en winst 

van HCD in 2013 sterk is gedaald. Verder lijkt het in 2012 en 2013 sterk inge-

krompen werknemersbestand te hebben geleid tot een verdere druk op de omzet 

en marge. Ook blijkt uit de financiële stukken dat de onderneming al enige tijd 

kampte met liquiditeitsproblemen; uit de stukken kan worden opgemaakt dat de 

onderneming anno februari 2014 niet over de benodigde liquiditeit te beschikte 

om de eventuele vorderingen van de (oud-)werknemers uit hoofde van de lopende 

procedure (zie hiervoor onder 1.4) te voldoen. De door de directie genoemde oor-

zaken voor het faillissement van HCD lijken dus steun te vinden in de financiële 

cijfers. 

2. Personeel 

2.1. Aantal ten tijde van faillissement 

20 

2.2. Aantal in jaar voor faillissement 

In 2012 en 2013 waren er respectievelijk 153 en 50 werknemers in dienst.  

2.3. Datum ontslagaanzegging  

6 maart 2014 

2.4. Overig 

Het UWV heeft recent nadere informatie gevraagd en verzocht op bepaalde pun-

ten inzicht in de administratie te krijgen. Thans wordt bekeken of de gevraagde 

informatie en administratie beschikbaar is. 

 

Verslag 7 

De curator heeft het UWV, voor zover beschikbaar, de gevraagde informatie ge-

geven. 

 

Werkzaamheden 

Geen 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1. Beschrijving onroerende zaken 

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom. 
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Werkzaamheden 

Geen 

Bedrijfsmiddelen 

3.2. Beschrijving bedrijfsmiddelen 

HCD heeft een kleine kantoorinventaris in eigendom, bestaande uit een aantal 

werkplekken met bureau, stoelen en computers. 

3.3. Verkoopopbrengst 

Nog onbekend 

 

Verslag 3 

De inventaris van HCD is verkocht voor een bedrag ad € 600,- (inclusief BTW). 

Voor de aanwezige server is een bedrag ad € 150,- (inclusief BTW) betaald. 

3.4. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing 

3.5. Bodemvoorrecht fiscus 

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. 

 

Werkzaamheden 

Verkoop inventaris voor de  fiscus. 

 

Verslag 2 

De (bescheiden) kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag van in totaal €  

600,-. Dit bedrag valt in de boedel en komt in geval van een uitdeling op grond 

van haar bodemvoorrecht ten goede aan de fiscus. 

 

Verslag 3 

Geen verdere werkzaamheden. 

Voorraden / onderhanden werk 

3.6. Beschrijving voorraden/onderhanden werk 

Er liepen enige detacheringsopdrachten. Deze zijn onder voorwaarden tijdelijk 

verlengd. Uit de opbrengst wordt het salaris van het personeel over de desbetref-

fende periode vergoed. Zie 6.1. 
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3.7. Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing 

3.8. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing 

 

Werkzaamheden 

Niet van toepassing 

 

Andere activa 

3.9. Beschrijving andere activa 

Op de bankrekening bij ING Bank was per datum faillissement een saldo van € 

285,68 aanwezig. 

 

Verder beschikt de onderneming over diverse andere (immateriële) activa, zoals 

goodwill, know how, intellectuele eigendomsrechten, gegevensbestanden, lo-

pende projecten en raamovereenkomsten. De curator is nog in onderhandeling 

met één partij over de eventuele overname van voornoemde activa (zie ook hierna 

onder 6). 

3.10. Verkoopopbrengst 

Nog niet bekend 

 

Werkzaamheden 

Het afronden van de onderhandelingen en eventueel, afhankelijk van het verdere 

verloop van het verkoopproces, de effectuering van de overdracht van voor-

noemde (immateriële) activa. 

 

Verslag 2 

De curator heeft een vaststellingsovereenkomst getekend met High Care Holding 

B.V. Als onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst zijn de immateriële activa 

van HCD aan High Care Holding B.V. overgedragen. Zie verder 6.3 t/m 6.6. 

4. Debiteuren 

4.1. Omvang debiteuren 

Per datum faillissement bedroeg de debiteurenportefeuille € 161.755 waarvan een 

bedrag van € 46.041 vorderingen op groepsmaatschappijen betreft. 
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4.2. Opbrengst 

Rabobank heeft een pandrecht op de debiteurenportefeuille van HCD. De curator 

onderzoekt of inning van de debiteurenportefeuille tegen een boedelbijdrage inte-

ressant is voor de boedel en heeft hiertoe een voorstel bij Rabobank neergelegd.  

4.3. Boedelbijdrage 

Nog niet bekend 

 

Werkzaamheden 

Afhankelijk van de reactie van Rabobank. 

 

Verslag 2 

Rabobank heeft de debiteurenincasso zelf ter hand genomen. Er zal in dit verband 

dus geen boedelbijdrage volgen.  

5. Bank / Zekerheden 

5.1. Vordering van bank(en)  

Rabobank heeft een vordering van € 373.389,37 bij de curator ingediend. 

 

Verslag 3 

De vordering van Rabobank is conform afspraken met High Care Holding B.V. (zie 

3.10) verlaagd naar Nihil. 

5.2. Leasecontracten 

Er was een leaseovereenkomst met Alphabet betreffende diverse auto's. Alle 

auto’s, behalve één auto, zijn inmiddels ingeleverd. De overeenkomst betreffende 

de laatste auto is tijdelijk voortgezet en wordt gebruikt door een werknemer die 

nog werkzaamheden bij één van de opdrachtgevers verricht. 

5.3. Beschrijving zekerheden  

De vordering van Rabobank is gesecureerd door een pandrecht op onder meer 

de inventaris en de vorderingen van de vennootschap.  

5.4. Separatistenpositie 

De positie van pandhouder Rabobank is hiervoor omschreven. Vooralsnog is de 

curator niet op de hoogte van andere separatisten. 

5.5. Boedelbijdragen 

Nog niet bekend 
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5.6. Eigendomsvoorbehoud 

Er is geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. 

5.7. Reclamerechten 

Er is geen reclamerecht ingeroepen. 

5.8. Retentierechten 

Er is geen beroep op een retentierecht gedaan. 

Werkzaamheden 

De laatste lease auto zal komende verslagperiode ingeleverd worden. Daarnaast 

zal worden overlegd met Rabobank over de debiteurenincasso en de hiermee sa-

menhangende boedelbijdrage. 

 

Verslag 2 

De laatste lease auto's zijn gedurende de tweede verslagperiode ingeleverd en 

het overleg met Rabobank over de debiteurenincasso is afgerond (zie ook hier-

voor). Geen verdere werkzaamheden. 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1. Beschrijving 

Na datum faillissement is een beperkt gedeelte van de activiteiten van de onder-

neming voortgezet. De voornaamste activiteit van HCD bestond uit de inzet van 

medisch personeel in ziekenhuizen en andere zorginstellingen en deze inzet 

wordt momenteel, in afwachting van een eventuele (beperkte) doorstart, han-

gende de opzegtermijn van het personeel voor een aantal specifieke zorginstel-

lingen voorlopig voortgezet.  

6.2. Werkzaamheden 

Op het moment van verslaggeving wordt door een kleine groep medewerkers nog 

werkzaamheden verricht, waarvoor de klanten op uurbasis gefactureerd worden. 

Komende verslagperiode zullen deze werkzaamheden worden afgerond. 

 

Verslag 2 

De activiteiten zijn in week 16 definitief beëindigd. Eén van de opdrachtgevers 

heeft nog niet alle facturen ter zake van de voortgezette werkzaamheden voldaan. 

De curator zal de incasso van deze facturen komende verslagperiode voortzetten. 

Vervolgens kan er dan bepaald worden wat de netto opbrengst voor de boedel 

bedraagt met betrekking tot de voortzetting van de activiteiten na aftrek van de 
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salariskosten van de betrokken personeelsleden en overige direct gerelateerde 

boedelkosten. 

 

Verslag 3 

Eén van de opdrachtgevers lijkt een beroep te willen doen op verrekening met 

een door deze opdrachtgever verstrekt voorschot aan de werknemer. Dit voor-

schot zou betrekking hebben op het salaris van de werknemer van ná faillisse-

ment. De curator zal in overleg treden met deze opdrachtgever en dit uitzoeken. 

 

Verslag 4 

Idem 

 

Verslag 5 

De curator heeft lange tijd geen contact kunnen krijgen met de laatste opdracht-

gever. Gebleken is nu dat de contactpersoon niet meer werkzaam is bij de op-

drachtgever. Thans heeft de curator contact met de persoon die de werkzaamhe-

den heeft overgenomen. De curator verwacht op korte termijn overeenstemming 

te bereiken over de verrekening, waarbij hij verwacht ongeveer € 2.000,- op de 

boedelrekening te ontvangen. 

 

Verslag 6 

De opdrachtgever heeft het totale door de curator gefactureerde bedrag ad € 

5.244,22 op de boedelrekening ontvangen. 

 

Doorstart 

6.3. Beschrijving 

In de periode direct na het faillissement bleek er enige interesse te bestaan in de 

markt voor een doorstart c.q. overneming van bepaalde activa en/of activiteiten 

van HCD. De curator heeft daarom met ondersteuning van R&P Finance een be-

perkt verkoopproces ingericht.  

6.4. Verantwoording 

Na bestudering van de beschikbare informatie heeft uiteindelijk alleen de voorma-

lig moedermaatschappij van HCD een bieding uitgebracht. Op dit moment is de 

curator nog in onderhandeling met deze partij. 

 

Verslag 2 

De onderhandelingen met High Care Holding B.V., de moedermaatschappij van 

HCD, zijn gedurende de tweede verslagperiode afgerond en hebben geleid tot 

een getekende vaststellingsovereenkomst.  
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In de kern komen de afspraken tussen de curator en High Care Holding B.V. neer 

op het volgende. De curator (i) heeft het (zeer beperkte) (im)materiële actief van 

de onderneming aan High Care Holding B.V. verkocht en, (ii) heeft kwijting ver-

leend aan de (indirect) aandeelhouder c.q. bestuurder van HCD voor bepaalde, 

aan de curator bekende, handelingen (waaronder de verrekening van dividenden 

in de rekening-courantverhouding in 2013) in het verleden (zie ook onder 7). Hier-

tegenover staat dat (i) High Care Holding B.V. circa de helft van de totale schul-

denlast (€ 1,5 miljoen van de € 3 miljoen, waarvan circa € 1 miljoen aan preferente 

crediteuren, zie ook het financieel verslag voor een nadere toelichting) van HCD 

heeft overgenomen, (ii) de boedel een vaste bijdrage ter grootte van € 50.000,- 

van High Care Holding B.V. ontvangt, en (iii) de boedel in 2015 en 2016 recht 

heeft op een percentage van de eventuele overwinsten van de HighCare Groep.  

6.5. Opbrengst 

Onbekend 

 

Verslag 2 

Zie hiervoor onder 6.4. 

 

Verslag 8 
Uit de geconsolideerde jaarrekening van 2015 blijkt nu dat er een negatief resultaat 
is van EUR 249.000. Er is derhalve geen recht op nabetaling van een overwinst. 
 
Verslag 10 
Uit de ontvangen jaarstukken van 2016 van de High Care Groep is gebleken dat het 
resultaat van de High Care Groep zodanig laag was dat de curator geen recht heeft 
op een percentage van de overwinst van de HighCare Groep.  

6.6. Boedelbijdrage 

Onbekend 

Werkzaamheden 

De komende verslagperiode zal duidelijk worden of er een (beperkte) doorstart 

van HCD kan worden gerealiseerd. Hiertoe zullen de onderhandelingen met de 

moedermaatschappij worden voortgezet. 

 

Verslag 2 

De onderhandelingen met High Care Holding B.V. hebben geleid tot een vaststel-

lingsovereenkomst. Een van de onderdelen van de overeenkomst betreft een 

earn-out regeling, uit hoofde waarvan de boedel recht heeft op een nabetaling in 



 

 11/15 

 

 

 

 

2015 en 2016 indien de gehele HighCare Groep een bepaalde overwinst reali-

seert. De curator zal de komende boekjaren zorg dragen voor een correcte afwik-

keling van deze regeling.  

 

Verslag 8 

Verder afwikkelen van de earn-out regeling zodra de jaarstukken 2016 gereed 

zijn. 

 

Verslag 9 

De curator gaat na of de resultaten over 2016 aanspraak geven op een afdracht 

aan de boedel. 

 

Verslag 10 

Geen.  

7. Rechtmatigheid 

7.1. Boekhoudplicht 

De curator heeft, in verband met de (vroegere) omvang en complexiteit van de 

administratie van de onderneming, R&P Finance ingeschakeld voor het veilig stel-

len van en het onderzoek naar de administratie. Op dit moment kan nog niet be-

oordeeld worden of aan de boekhoudplicht is voldaan. 

 

Verslag 2 

Zie 6.4. 

7.2. Depot jaarrekeningen 

De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn op tijd gedeponeerd. 

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant 

Dit is thans in onderzoek. 

 

Verslag 2 

De jaarrekening 2012 is op 14 juni 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophan-

del. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende verklaring van de accountant ge-

voegd. 

7.4. Stortingsverplichting aandelen 

Dit is thans in onderzoek. 
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Verslag 2 

Gelet op de datum van oprichting van HCD (6 augustus 2003) is een eventuele 

vordering tot volstorting van de aandelen reeds verjaard. 

7.5. Onbehoorlijk bestuur 

Dit is thans in onderzoek. 

 

Verslag 2 

Zie 6.4. 

7.6. Paulianeus handelen 

Dit is thans in onderzoek. 

 

Verslag 2 

De resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek geven geen aanleiding om aan 

te nemen dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. 

Werkzaamheden 

Het uitvoeren van onderzoek naar de administratie alsmede het verrichten van 

verder rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslag 2 

De curator heeft naar aanleiding van zijn voorlopige bevindingen de bestuurder 

van HCD, mede in het licht van de onderhandelingen over de vaststellingsover-

eenkomst, uitgenodigd om een aantal punten te bespreken en een nadere toe-

lichting te geven. De kwesties die de curator nader heeft onderzocht en aan de 

bestuurder heeft voorgelegd, betreffen de verrekening van dividenden in de reke-

ning-courantverhouding met de moedermaatschappij in 2013 en de allocatie van 

omzet binnen de HighCare groep. 

 

De curator en de bestuurder zijn na een periode van onderhandelingen in nauw 

overleg met de rechter-commissaris tot een minnelijke regeling gekomen waarbij 

kwijting is verleend. Als contraprestatie voor deze kwijting (en de overdracht van 

de (immateriële) activa, zie 6.3), zijn partijen betaling van een vast bedrag aan de 

boedel, de schuldovername zoals genoemd onder 6.3 en een earn-out regeling 

overeengekomen.  
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8. Crediteuren  

8.1. Boedelvorderingen 

De curator heeft de volgende boedelvorderingen genoteerd: 

€   16.996,74 door de verhuurder van het pand aan de Westersingel 103 te Rot-

terdam 

€ 127.464,47 UWV 

8.2. Preferente vordering van de fiscus 

De fiscus heeft de volgende preferente vorderingen ingediend: 

€ 135.691,00 loonheffingen 

€ 667.160,00 omzetbelasting (fiscale eenheid) 

 

Verslag 10 

De fiscus heeft de volgende preferente vorderingen ingediend: 

€ 126.358,00 loonheffingen 

€ 667.160,00 omzetbelasting (fiscale eenheid) 

 

8.3. Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft een preferente vordering van in totaal € 230.882,07 ingediend. 

 

Verslag 7 

Het UWV heeft een preferente vordering van in totaal € 432.337,60 ingediend.  

8.4. Andere preferente crediteuren  

Er zijn diverse (oud-)werknemers die een preferente vordering ex art. 3:288 sub 

e BW hebben ingediend. De hoogte van deze indiening bedraagt momenteel € 

413.572,68 (+ PM). 

8.5. Aantal concurrente crediteuren 

20 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend. 

 

Verslag 7 

21 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend. 

8.6. Bedrag concurrente crediteuren 

Er is een totaalbedrag van € 345.201,33 ingediend. 

 

Verslag 7 

Er is een totaalbedrag van € 350.169,25 ingediend. 
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8.7. Verwachte wijze van afwikkeling 

Het is nog onbekend of er een uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden. 

 

Verslag 10 

Na gedeeltelijke betaling van de boedelvorderingen zal er geen uitkering aan de 

preferente en concurrente schuldeisers kunnen plaatsvinden. 

 

Werkzaamheden 

Geen 

9. Procedures 

9.1. Omschrijving 

De curator is bekend met de drie onder onderdeel 1.3 van dit verslag geschetste 

procedures.  

9.2. Plan van aanpak 

De curator heeft recent de processtukken van de bestuurder ontvangen en heeft 

deze nog niet voldoende kunnen beoordelen om een plan van aanpak vast te kun-

nen stellen. 

Werkzaamheden 

Het beoordelen van de processtukken, het inwinnen van (proces)advies en het 

opmaken van een plan van aanpak.  

 

Verslag 2 

Twee van de drie procedures bevonden zich op datum faillissement reeds in staat 

van wijzen. Op basis van het procesdossier en het ingewonnen advies, heeft de 

curator besloten geen hoger beroep in te stellen tegen één van beide vonnissen. 

De (gevoegde) procedure tussen de 8 werknemers en HCD is op verzoek van de 

curator ex art. 29 Fw vooralsnog geschorst. Zie ook onderdeel 1.3. 

10. Overig 

10.1. Termijn afwikkeling faillissement 

De termijn van afwikkeling is mede afhankelijk van het verdere plan van aanpak 

ten aanzien van de lopende procedures en het verdere verloop van het rechtma-

tigheidsonderzoek. 
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Verslag 2 

De termijn van afwikkeling zal ten minste tot en met eind 2016 duren in verband 

met de afwikkeling van de earn-out regeling (zie 6.4 en 6.5). De overige actiepun-

ten (zie hierna) zullen naar verwachting komende verslagperiode afgerond wor-

den. 

10.2. Plan van aanpak 

• Inventariseren en zover noodzakelijk verifiëren schuldenlast 

• Het bepalen van de geconsolideerde netto winst over 2016 van de ko-

per van bepaalde activa (zie 6.3); kan de boedel aanspraak maken op 

de helft van de winst van koper voor zover die boven de begroting van 

april 2014 uitgaat.   

 

 Verslag 10 

 Daar alle werkzaamheden zijn verricht, zal de curator de rechter-commissaris ver-

zoeken het faillissement bij haar rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens 

de toestand van de boedel. 

10.3. Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal over ongeveer zes maanden worden ingediend. 

 

Verslag 10 

 Niet van toepassing. 

 

 

Rotterdam, 24 augustus 2017, 

M. Windt 

 


