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Datum verslag
Insolventienummer
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R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr S.J.M. Masselink

Algemene gegevens
Naam onderneming
SBM Beuningen Holding B.V.

10-05-2021
1

Gegevens onderneming
SBM Beuningen Holding B.V.,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58552871,
gevestigd en kantoorhoudende te (7588 PS) Beuningen, Volterdijk 8.

10-05-2021
1

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld: Beheeren holdingactiviteiten. Deze omschrijving sluit aan bij de activiteiten van failliet.

10-05-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-05-2021
1

Toelichting
SBM Beuningen Holding B.V. had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 41.879,62

10-05-2021
1

€ 20.858,37

23-09-2021
2

€ 4.258,37

23-12-2021
3

Toelichting
Op 19 oktober 2021 heeft de curator een voorschot op zijn salaris opgenomen
ad € 18.150,= inclusief btw .

€ 12.383,37

12-04-2022
4

Verslagperiode
van
2-3-2021

10-05-2021
1

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

23-09-2021
2

t/m
23-9-2021
van
24-9-2021

23-12-2021
3

t/m
23-12-2021
van
24-12-2021
t/m
12-4-2022

Bestede uren

12-04-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

88 uur 11 min

2

31 uur 5 min

3

21 uur 17 min

4

16 uur 1 min

totaal

156 uur 34 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet w as de heer J.G.R. Senger,
w elke op 17 februari 2021 is overleden.

10-05-2021
1

Failliet w as enig aandeelhouder en bestuurder van een viertal
w erkmaatschappijen/vennootschappen:
Bouw - en timmerw erken De Lutte B.V. (failliet verklaard op 9 maart 2021,
C/08/21/42 F)
Handelsonderneming Van de Riet B.V. (aandelen door curator verkocht)
Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. (activa door curator verkocht)
SRA Trading B.V. (geen lopende activiteiten)
In dit verslag w ordt niets vermeld omtrent de w erkmaatschappij Bouw - en
timmerw erken De Lutte B.V., nu deze in staat van faillissement is verklaard. De
curator volstaat met verw ijzing naar het betreffende openbare verslag.
In dit verslag w ordt w el kort ingegaan op de gang van zaken met betrekking
tot de drie overige w erkmaatschappijen, nu de aandelen behoren tot de
boedel van failliet.

1.2 Lopende procedures
Na het overlijden van de bestuurder van failliet is er beslag gelegd en is failliet
gedagvaard door een crediteur. In verband met het faillissement is de
dagvaarding niet aangebracht en de crediteur heeft zijn vordering ingediend.

10-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Nog in onderzoek.

10-05-2021
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Na het overlijden van de bestuurder/aandeelhouder van failliet heeft de
partner van bestuurder geconstateerd dat de onderneming niet in staat w as
om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Zij heeft in haar
hoedanigheid van erfgenaam van de aandeelhouder van failliet het
faillissement aangevraagd.

10-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-05-2021
1

Toelichting
Failliet had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-05-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet bezit geen onroerend goed.

10-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-05-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet bezit geen bedrijfsmiddelen.

10-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet bezit geen voorraden.

10-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Suzuki Grand Vitara (76-VP-NJ)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.550,00

Zie toelichting
totaal

€ 1.550,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het banksaldo van failliet bedroeg ten tijde van het faillissement € 869,62. Dit
bedrag is op 17 maart 2021 op de boedelrekening bijgeschreven.

10-05-2021
1

De aandelen van de vier w erkmaatschappijen vallen in de boedel van failliet.
Om deze reden zal de curator hierbij kort ingaan op de gang van zaken met
betrekking tot de vier w erkmaatschappijen.
Nu Bouw - en timmerw erken De Lutte B.V. failliet is verklaard, hebben deze
aandelen geen w aarde.
De aandelen van Handelsonderneming Van de Riet B.V. zijn inmiddels verkocht
voor € 20.000,=. Dit bedrag is op 6 april 2021 ontvangen op de boedelrekening
van failliet. Bij het vaststellen van de koopprijs van de aandelen van
Handelsonderneming Van de Riet B.V. is rekening gehouden met de w aarde
van alle activa en passiva van deze onderneming. Hiermee zijn alle
w erkzaamheden met betrekking tot Handelsonderneming Van de Riet B.V.
afgerond.
De aandelen van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. konden niet w orden
verkocht omdat er teveel onzekerheden w aren met betrekking tot deze
onderneming. De activiteiten van deze w erkmaatschappij bestonden uit tw ee
onderdelen, te w eten de markthandel (elders) en de handelskw ekerijactiviteiten (ter plaatse). Met betrekking tot de markthandel w aren reeds voor
het overlijden van de bestuurder van failliet afspraken tot overname gemaakt
en deze markthandel-activiteiten zijn ook al voor het faillissement van SBM
Beuningen Holding B.V. door de betreffende partij voortgezet. Echter w as er
met betrekking tot deze overdracht niets schriftelijk vastgelegd. Dit is alsnog
gebeurd, mede in overleg met de koper van de handelskw ekerij-activiteiten.
De handelskw ekerij-activiteiten zijn inmiddels verkocht en met de opbrengst
zijn alle crediteuren voldaan. De totale opbrengst van de activa (onroerend
goed, bedrijfsinventaris, voorraad, immateriële activa en tw ee vrachtw agens)
bedraagt € 1.113.000,=.
Een deel van de koopsom is betaald c.q. verrekend door de overname door
koper van een vordering van een belangrijke crediteur van de
Handelskw ekerij. De restantkoopsom is betaald. Voorts zijn afspraken
gemaakt met betrekking tot de vergoeding van een aantal (lopende) kosten.
Deze zijn deels inmiddels betaald door de koper en voor het andere deel moet
nog een verrekening w orden opgemaakt.
Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. had drie w erknemers in dienst. Tw ee
w erknemers w aren w erkzaam voor de markthandel en w aren per 25 februari
2021 c.q. 1 maart 2021 al niet meer w erkzaam voor Handelskw ekerij G. van
Veenendaal B.V. De derde w erknemer is in dienst getreden bij de koper van de
activa.
Nu de aandelen niet konden w orden verkocht, zal Handelskw ekerij G. van
Veenendaal B.V. uiteindelijk moeten w orden ontbonden. Het batig
liquidatiesaldo komt toe aan failliet als aandeelhouder van deze
w erkmaatschappij. Om onder andere deze w erkzaamheden te kunnen
verrichten w as het noodzakelijk om de curator te benoemen tot bestuurder
van failliet. Dit w as ook noodzakelijk om de activa van Handelskw ekerij G. van
Veenendaal B.V. te kunnen verkopen.
De aandelen van SRA Trading B.V. hebben vermoedelijk geen w aarde, nu hierin
geen activiteiten plaatsvinden. De curator is doende om dit te onderzoeken. Uit
de beschikbare administratie van SRA Trading B.V. volgt dat er w ellicht sprake
is van één debiteur tot een bedrag ad € 10.527,50.
Uit het overzicht van de RDW blijkt dat er nog een auto ten name van failliet
geregistreerd staat. Op deze auto is inmiddels een bieding ontvangen, w elke
in overleg met de rechter-commissaris is geaccepteerd. Ontvangst van de

23-09-2021
2

verkoopopbrengst en de overdracht van de auto zal spoedig plaatsvinden.
De verkoopopbrengst ad € 1.550,00 is op 5 oktober 2021 ontvangen op de
faillissementsrekening. De auto is door de koper opgehaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-12-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:

10-05-2021
1

opstellen verrekening diverse kosten met koper;
afw ikkeling leasecontract;
afw ikkeling contract bedrijfsafval;
afw ikkeling contracten met nutsbedrijven;
opmaken jaarstukken 2020;
bijw erken administratie 2021;
te zijner tijd opmaken jaarstukken 2021;
(tussentijdse) betaling van diverse gemaakte, lopende en komende
kosten;
ontbinding van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.;
uitbetaling liquidatiesaldo aan failliet als aandeelhouder.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:

23-09-2021
2

opstellen verrekening diverse kosten met koper; afgew ikkeld;
afw ikkeling leasecontract; afgew ikkeld;
afw ikkeling contract bedrijfsafval; afgew ikkeld;
afw ikkeling contracten met nutsbedrijven; afgew ikkeld;
opmaken jaarstukken 2020;
bijw erken administratie 2021;
te zijner tijd opmaken jaarstukken 2021;
(tussentijdse) betaling van diverse gemaakte, lopende en komende
kosten; tussentijdse betaling ontvangen;
ontbinding van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.;
uitbetaling liquidatiesaldo aan failliet als aandeelhouder.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:

23-12-2021
3

opstellen verrekening diverse kosten met koper; afgew ikkeld;
afw ikkeling leasecontract; afgew ikkeld;
afw ikkeling contract bedrijfsafval; afgew ikkeld;
afw ikkeling contracten met nutsbedrijven; afgew ikkeld;
opmaken jaarstukken 2020; afgew ikkeld;
bijw erken administratie 2021; afgew ikkeld;
te zijner tijd opmaken jaarstukken 2021;
(tussentijdse) betaling van diverse gemaakte, lopende en komende
kosten; tussentijdse betaling ontvangen;
ontbinding van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.;
uitbetaling liquidatiesaldo aan failliet als aandeelhouder.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
opstellen verrekening diverse kosten met koper; afgew ikkeld;
afw ikkeling leasecontract; afgew ikkeld;
afw ikkeling contract bedrijfsafval; afgew ikkeld;
afw ikkeling contracten met nutsbedrijven; afgew ikkeld;
opmaken jaarstukken 2020; afgew ikkeld;
bijw erken administratie 2021; afgew ikkeld;
te zijner tijd opmaken jaarstukken 2021;
(tussentijdse) betaling van diverse gemaakte, lopende en komende
kosten; tussentijdse betaling ontvangen;
ontbinding van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.;
uitbetaling liquidatiesaldo aan failliet als aandeelhouder.

12-04-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting debiteuren
Ten aanzien van failliet w as het gezien de omstandigheden ten tijde van de
faillissementsaanvraag onduidelijk w elke openstaande debiteurenposten er
w aren. De curator heeft dit aan de hand van o.a. bankafschriften,
leningsovereenkomsten en grootboekkaarten zo goed mogelijk proberen te
achterhalen. Daaruit volgt dat er sprake is van zeven debiteuren met een
totaalbedrag ad € 2.162.532,=. Zes debiteuren zijn door de curator
aangeschreven met het verzoek het openstaande bedrag over te maken op de
boedelrekening. Van één debiteur heeft de curator nog geen contactgegevens
kunnen achterhalen.

10-05-2021
1

Eén debiteur heeft uitvoerig verw eer gevoerd naar aanleiding van de gestelde
vordering ad € 2.600,00 en stelt zich op het standpunt na verrekening nog €
700,00 te vorderen te hebben van failliet. Na bestudering van het verw eer en
de stukken heeft de curator besloten dit verder te laten rusten.

23-09-2021
2

Eén debiteur is aangeschreven ter zake een vordering ad € 1.571.980,00.
Hierop w ordt geen reactie ontvangen. De curator heeft overleg gevoerd met
de rechter-commissaris omtrent de inning van deze vordering.
De overige debiteuren houden verband met elkaar. Namens hen is verw eer
gevoerd. De curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris omtrent
de inning van deze vorderingen.
Met de debiteuren die verband houden met elkaar is een
vaststellingsovereenkomst gesloten. In totaal w ordt er in vier gelijke termijnen
een bedrag van € 32.500 betaald tegen finale kw ijting.

23-12-2021
3

Met betrekking tot de debiteur met een vordering van € 1.571,980,00 is een
voorstel gedaan aan de rechter-commissaris.
Betaling door de debiteuren die verband houden met elkaar verloopt niet
conform hetgeen is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Thans
is drie maal een betaling ontvangen, in totaal een bedrag ad € 8.125,= w at
neerkomt op één van de vier overeengekomen termijnbetalingen. De curator
w ordt op verzoek geïnformeerd.

12-04-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen debiteuren.

10-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-05-2021
1

Er heeft zich tot op heden geen bank gemeld met een openstaande vordering
op failliet.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-05-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing voor failliet.

10-05-2021
1

Ten aanzien van de w erkmaatschappijen Handelsonderneming Van de Riet B.V.
en Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. is sprake gew eest van
voortzetting van de ondernemingen tot het moment van verkoop van de
aandelen respectievelijk activa.
SRA Trading B.V. verricht geen activiteiten.

6.2 Financiële verslaglegging
Handelsonderneming Van de Riet B.V.:
Met de heer Lonink is overeengekomen dat de te maken kosten in de periode
tot aan de overdracht van de aandelen volledig door hem w orden gedragen.
Ter zake is in eerste instantie een voorschotbedrag ad € 7.260,= inclusief btw
op de boedelrekening betaald. Na het opmaken van de eindafrekening door de
curator is het restant ad € 3.825,10 op de boedelrekening ontvangen.
Inmiddels zijn alle kosten (taxatiekosten en het honorarium van de curator)
betaald.

10-05-2021
1

Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
Ten behoeve van het kunnen voldoen van de taxatiekosten van het onroerend
goed en de bedrijfsinventaris/voorraad/voertuigen en het honorarium van de
curator met betrekking tot de overdracht van de activa en de voortzetting van
de onderneming van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. is een bedrag ad
€ 6.000,= en een bedrag ad € 15.000,= op de boedelrekening ontvangen. Een
tussentijdse afrekening zal w orden opgemaakt. De curator zal nog
w erkzaamheden moeten verrichten met betrekking tot de activiteiten als
vermeld in punt 3.9 van dit verslag. Al deze kosten dienen voor rekening te
komen van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. en zal laatstgenoemde
aan failliet hebben te vergoeden.
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht zijn salaris vast te stellen
inzake Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V. over de periode 2 maart tot en
met 10 mei 2021. Bij beschikking van 18 juni 2021 is een tussentijdse
salarisbepaling afgegeven tot een bedrag ad € 43.900,= exclusief btw .
Er w as reeds een voorschot bijgeschreven op de faillissementsrekening
bijgeschreven om de kosten van de curator te voldoen. Op 20 mei 2021 is het
restant ad € 32.097,75 op de faillissementsrekening ontvangen. Op 21 juni
2021 heeft de curator zijn salaris tot en met 10 mei 2021 ad € 53.119,00
inclusief btw opgenomen.

23-09-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie 3.9.

10-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-05-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-05-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is door de partner van de overleden bestuurder van failliet in het
bezit gesteld van de beschikbare boekhouding.

10-05-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatstelijk gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2018.

10-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-05-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-05-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bestuurder van failliet is overleden. Het is de vraag of onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur materieel zinvol is, nu de nalatenschap van de bestuurder
beneficiair is aanvaard en w aarschijnlijk fors negatief zal zijn.

10-05-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordelen aanw ezige administratie.

8. Crediteuren

10-05-2021
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-05-2021
1

Niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.837,00

10-05-2021
1

Toelichting
Betreft OB vierde kw artaal 2020.

€ 22.067,00

23-09-2021
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Toelichting
De fiscus heeft diverse aanvullende preferente vorderingen ingediend (OB en
MRB).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-05-2021
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-05-2021
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

10-05-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.239.722,44

10-05-2021
1

€ 2.297.000,59

23-09-2021
2

Toelichting
De ingediende vordering met betrekking tot de nalatenschap van de overleden
bestuurder van failliet is verhoogd tot een bedrag ad € 251.807,59.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren schuldenlast.

10-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ten aanzien van failliet:
incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
inventariseren schuldenlast.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
zie 3.9
Ten aanzien van SRA Trading B.V.:
innen debiteur;

10-05-2021
1

beoordelen aanw ezige boekhouding;
onderzoek bestaansrecht onderneming;
nader inventariseren schuldenlast;
verkoop aandelen/liquidatie vennootschap dan w el aanvraag
faillissement.
Ten aanzien van failliet:

23-09-2021
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incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
inventariseren schuldenlast.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
zie 3.9
Ten aanzien van SRA Trading B.V.:
innen debiteur;
beoordelen aanw ezige boekhouding;
onderzoek bestaansrecht onderneming;
nader inventariseren schuldenlast;
verkoop aandelen/liquidatie vennootschap dan w el aanvraag
faillissement.
Ten aanzien van failliet:

23-12-2021
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incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
inventariseren schuldenlast.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
zie 3.9
Ten aanzien van SRA Trading B.V.:
innen debiteur;
beoordelen aanw ezige boekhouding;
onderzoek bestaansrecht onderneming;
nader inventariseren schuldenlast;
verkoop aandelen/liquidatie vennootschap dan w el aanvraag
faillissement.
Ten aanzien van failliet:
incasseren debiteuren;
onderzoek administratie;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
inventariseren schuldenlast.
Ten aanzien van Handelskw ekerij G. van Veenendaal B.V.:
zie 3.9
Ten aanzien van SRA Trading B.V.:
aanvraag faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12-04-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-7-2022

12-04-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
De curator is gebleken dat tussen failliet en de w erkmaatschappijen rekeningcourantvorderingen bestaan. Nog nader moet w orden onderzocht of per saldo
sprake is van een schuld aan de w erkmaatschappij, dan w el een vordering op
de w erkmaatschappij. Als dit duidelijk is zal dit w orden vermeld onder punt 4
(Debiteuren), dan w el punt 8 (Crediteuren).

Bijlagen
Bijlagen

10-05-2021
1

