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De Vereniging Insolventierechtadvocaten (hierna ̀ INSOLAD') heeft het wetsontwerp voor de
Wet Continu'iteit Ondernemingen I, TK34218 (hierna "Wetsvoorstel") bestudeerd. Gaarne
brengt zij daarover de navolgende opmerkingen onder uw aandacht.

INSOLAD is de landelijke vereniging van advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het
insolventierecht. INSOLAD heeft meer dan 700 leden. Haar leden zijn advocaten die
optreden als curator en/of partijen bijstaan die betrokken zijn bij faillissementen, surseances
van betaling, schuldsaneringen en buitengerechtelijke reorganisaties. INSOLAD kent voorts
circa 100 fellows, zijnde juristen werkzaam op het gebied van het insolventierecht en veelal
verbonden aan universiteiten en banken. INSOLAD bestaat inmiddels ruim twintig jaar.

Algemene opmerkingen

INSOLAD is er op basis van de jarenlange ervaring van haar leden van overtuigd dat er in
de praktijk behoefte bestaat aan een regeling voor buiten faillissement en surseance van
betaling. De mogelijkheid alvast een beoogd curator to benoemen voor dat het faillissement
zal worden uitgesproken, leidt ertoe dat een curator eerder kan beginnen met het verkrijgen
van inzicht in het bedrijf van de to failleren onderneming alsmede in zijn markt. De ervaring
heeft geleerd dat hierdoor een beter verkoopproces kan plaatsvinden dat leidt tot een
hogere opbrengst van de activa ten behoeve van de schuldeisers. Voorts leidt een eerdere
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benoeming van de (beoogd) curator en een beter verkoopproces tot het behoud van meer

banen bij de koper van de gefailleerde onderneming.

Het Wetsvoorstel is ten opzichte van het Voorontwerp, waarop INSOLAD ook haar

commentaar heeft ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vereenvoudigd en

verbeterd. Toch zijn er nog verschillende punten in het wetsvoorstel die Haar het oordeel van

INSOLAD enige aanpassing zouden behoeven. Voorts bestaat er op verschillende punten

een discrepantie tussen de tekst van het Wetsvoorstel en de tekst van de Memorie van

Toelichting, waardoor er discussie kan gaan ontstaan omtrent relevante onderdelen van de

wet.

De hierna volgende opmerkingen en vragen zijn bedoeld om Kamerleden en het Ministerie

van Veiligheid en Justitie punten ter overweging aan to dragen alsmede mogelijke vragen

Welke aan de Minister kunnen worden gesteld, in verband met het Wetsontwerp en de

Memorie van Toelichting.

In artikel 363 lid 1 wordt aangegeven dat de schuldenaar bij zijn verzoek ten aanzien van

zijn specifieke situatie aannemelijk dient to maken dat de voorbereiding op een dreigend

faiilissement gediend is met de benoeming van een beoogd curator omdat diens

voorbereiding meerwaarde heeft. Het begrip "meerwaarde" is in het Wetsvoorstel niet

Hader omschreven. INSOLAD pleit voor het opnemen van een duidelijke definitie van het

begrip "meerwaarde" in het wetsvoorstel. Een voorbereiding door de beoogd curator in

stilte zai vrijwel altijd de schade voor betrokkenen bij een eventueel faillissement in enige

mate kunnen beperken en ook de kans op een verkoop van rendabele onderdelen tegen

een zo hoog mogelijke koopprijs en met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid

zal door de voorbereiding in stilte worden gediend. Dergelijke zinnen zijn in een

verzoekschrift eenvoudig op to nemen. INSOLAD acht het van belang dat de rechtbank

de "meerwaarde" daadwerkelijk inhoudelijk kan toetsen zodat ook verzoeken kunnen

worden afgewezen. De noodzaak voor een duidelijke definitie neemt ook toe door de

strenge sancties, opgenomen in artikel IIA en artikel III, voor de bestuurder waarbij

achteraf wordt aangenomen dat hij ten onrechte gedaan heeft alsof er sprake van

meerwaarde bij de stills voorbereidingsfase en de benoeming van een beoogd curator

zou zi~n.

2. INSOLAD is van oordeel dat artikel 363 lid 1 voor de toelating tot de stills

voorbereidingsfase — terecht - minder streng is geformuleerd dan uit de Memorie van

Toelichting lijkt to volgen. Op bladzijde 11 Memorie van Toelichting is beschreven dat

een van de voorwaarden voor de aanwijzing is dat de schuldenaar nog in staat most zijn

om de lopende en nieuwe betalingsverplichtingen to voldoen. Daarbij is Hoot 36

geplaatst waarin specifiek voor lopende fiscale betalingsverplichtingen is vermeld dat
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hieronder wordt verstaan die fiscale verplichtingen waarvan de initiele betalingstermijn

nog niet is verstreken ten tijde van het intreden van de stille voorbereidingsfase. Zo lijkt

uit de Memorie van Toelichting to volgen dat bedrijven die een betalingsregeling met de

~elastingdienst hebben getroffen en deze niet volledig tijdig nakomen niet in aanmerking

kunnen komen voor de stille voorbereidingsfase. Ook bedrijven die betalingsonmacht bij

de Belastingdienst zouden hebben gemeld, zouden dan niet in aanmerking kunnen

komen voor toewijzing van hun verzoek tot toelating tot de stille voorbereidingsfase en

de benoeming van de beoogd curator. INSOLAD verwacht dat bij een dergelijke uitleg dit

instrument niet ter beschikking staat voor het overgrote deel van het midden- en

kleinbedrijf dat in financiele problemen is geraakt. Dit klemt temeer daar de

Belastingdienst de afgelopen jaren juist vrij ruimhartig betalingsregelingen heeft

toegestaan.

3. Op bladzijde 11 Memorie van Toelichting Hoot 36 is voigens INSOLAD ook een onjuist

voorbeeld gegeven met betrekking tot het beschrijven van de bestaande fiscale

verplichtingen en de nieuwe fiscale verplichtingen die ontstaan na het intreden van de

stille voorbereidingsfase. Wanneer de stille voorbereidingsfase aanvangt op 29 maart

2017, dan zijn de verschuldigde omzetbelasting over het eerste kwartaai van 2017 en de

loonheffing over de maanden februari en maart 2017 volgens INSOLAD niet aan to

merken als lopende fiscale betalingsverplichtingen. De omzetbelasting over het eerste

kwartaal van 2017 behoeft eerst eind april 2017 to worden afgedragen. De afdracht voor

de loonheffing over februari 2017 dient eerst eind maart 2017 to worden gedaan en die

over maart 2017 eerst eind april 2017. Zie artikel 19 lid 1 van de Algemene wet inzake

rijksbelastingen. Dit na-ijlen van fiscale verplichtingen over de periode vanaf het intreden

van de stille voorbereidingsfase onderstreept juist het belang om de faillissementsdatum

bij een situatie van een stille voorbereidingsfase gevolgd door een faillissement, vast to

stellen op de datum waarop de stille voorbereidingsfase is ingegaan, zoals hierna Hader

toegelicht.

4. Allereerst worden hier twee opmerkingen van algemene acrd gemaakt. De eerste is dat

de Memorie van Toelichting ervan uitgaat dat de schuldenaar niet al feitelijk in een

faillissementstoestand verkeert (memorie van toelichting blz. 11). Als reden daarvoor

wordt genoemd dat een van de voorwaarden voor toelating tot de stille

voorbereidingsfase is dat de schuldenaar nog in staat is zijn lopende en nieuwe

betalingsverplichtingen to voldoen. Dienaangaande zij opgemerkt dat de schuldenaar

ook in de toestand van opgehouden hebben to betalen kan verkeren terwijl hij de

lopende verplichtingen nog kan voldoen. Hiervan kan sprake zijn als de kredieten zijn

opgezegd. Niettemin kan de stille voorbereidingsfase in die situatie zinvol zijn, omdat de

daarmee to bereiken meerwaarde kan bestaan in een zodanig hogere opbrengst dat na

voldoening van de lopende en nieuwe verplichtingen een groter deel van de oude
3
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openstaande schulden betaald kan worden dan zonder de stille voorbereidingsfase het

geval zou zijn geweest.

5. Ten tweede zij opgemerkt dat artikel 363-1 het begrip meerwaarde wel zeer beperkt.

Zoals in de memorie van toelichting op bladzijde 9 terecht onder ogen wordt gezien kan

de aanwijzing van een beoogd curator er ook toe bijdragen dat er in stilte voor de

financiele problemen alsnog een oplossing wordt gevonden. Deze mogelijkheid zou niet

alleen onderdeel van de meerwaarde moeten zijn, maar ook kunnen behoren tot de

gestelde doelen onder art. 363-4

6. Ten aanzien van de nieuwe betalingsverplichtingen zou INSOLAD het op prijs stellen

wanneer uit de Memorie van Toelichting duidelijk volgt dat vanaf het intreden van de

stille voorbereidingsfase, daaronder bijvoorbeeld ook vallen de loonverplichtingen over

het resterende deel van de maand en dat hiervoor dus ook financiele dekking aanwezig

dient to zijn bij toewijzing. Juist wanneer de stille voorbereidingsfase maar twee weken

duurt, kan het anders aantrekkelijk zijn om aan het begin van een nieuwe maand om een

stille voorbereidingsfase to verzoeken waarbij het faillissement in de loop van de maand

volgt. In de huidige praktijk komt het voor dat het salaris over de voorgaande

kalendermaand niet is betaald, de stille voorbereidingsfase ingaat in het begin van de

nieuwe maand en ook in die maand het salaris vanwege het faillissement niet wordt

betaald, en uiteindelijk voor rekening van het UWV komt. Werknemers zijn op die manier

dan twee maanden niet tijdig betaald voor hun verrichte werkzaamheden, veelai ten bate

van de financiers van de uiteindelijk gefailleerde onderneming.

7. INSOLAD acht het verstandig wanneer de benoeming van een beoogd curator ook

mogelijk is in situaties waarin de onderneming niet aan al haar lopende financiele

verplichtingen heeft voldaan maar verwacht mag worden dat het eerder kunnen

aanvangen met het inwerken door de beoogd curator onder relatief rustige

omstandigheden zal leiden tot een betere afwikkeling van het failiissement voor alle

betrokkenen. Dit zou mogelijk zijn indien de door de beoogd curator gewerkte uren voor

faillissement wel als boedelschuid na faillissementsdatum zouden kunnen worden

voldaan. Het Wetsvoorstel maakt dit echter niet mogelijk; zie hierna.

8. In artikel 363 lid 5 wordt vermeld dat de rechtbank ten behoeve van de betaling van het

salaris van de beoogd curator en de door hem geraadpleegde derden dan wel de door

hem in rekening to brengen kosten de voorwaarde van zekerheidstelling kan verbinden.

In artikel 367 is bepaald dat de schuldenaar op Wiens verzoek de beoogd curator is

aangewezen het salaris van de beoogd curator en de kosten van de door hem

geraadpleegde derden betaalt. Uit de toelichting bij artikel 367 blijkt dat, in tegenstelling

tot het Voorontwerp en het daarin opgenomen artikel 366 derde lid, het salaris en de
4
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kosten van ingeschakelde deskundigen niet gekwalificeerd kunnen worden als algemene

faillissementskosten in de zin van artikel 182 Fw indien het salaris en de kosten niet

betaald zijn voor faillissementsdatum.

INSOLAD heeft bezwaar tegen deze voorgestelde wettelijke regeling. INSOLAD vreest

dat in de situatie waarin het wel dienstig kan zijn om een beoogd curator to benoemen,

ook al kunnen alle lopende en nieuwe financiele verplichtingen niet worden voldaan,

waaronder het salaris van de beoogd curator, een benoeming door de regeling van

artikel 367 Fw achterwege zal moeten blijven. Een beoogd curator kan immers niet voor

niets aan het werk worden gezet. Tegelijkertijd leren de ervaringen met de tot heden

uitgesproken stille bewindvoeringssituaties dat het salaris en de voor de beoogd curator

en de kosten voor deskundigen to laag worden ingeschat, ofwel omdat de rechtbank bij

de benoeming de onderneming nog onvoldoende kept, ofwel omdat de stille

voorbereidingsfase langer duurt dan verwacht dan wel complexer is dan eerder werd

aangenomen doordat bijvoorbeeld een beoogd koper op het laatste moment afhaakt,

waardoor beoogd curatoren met onbetaald gebleven uren blijven zitten.

INSOLAD is van mening dat wanneer de stille voorbereidingsfase en de benoeming van

een beoogd curator bedoeid is om de schadelijke gevoigen van een faillissement zoveel

mogelijk to beperken, de werkzaamheden van de beoogd curator niet onbetaald mogen

blijven indien de schuldenaar onverhoopt onvoldoende financiele middelen heeft dan wel

de werkzaamheden buiten toedoen van de beoogd curator duurder uitvallen. De

werkzaamheden van de beoogd curator zullen verricht zijn in het kader van een

voorspoedige verkoop van activa tegen de hoogste opbrengst, waardoor deze

werkzaamheden ten bate strekken van alle crediteuren. Het is dan niet meer dan redelijk

dat de kosten hiervoor ook gedragen worden door alle crediteuren in het faillissement.

INSOLAD pleit er dus voor dat de onbetaald gebleven salariskosten van de beoogd

curator en de kosten van door hem ingeschakelde derden als faillissementskosten ex

artikel 182 Fw in het faillissement alsnog kunnen worden voidaan aan de voormalig

beoogd curator.

9. Overigens geven het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting geen indicaties van de

door de beoogd curator to hanteren uurtarieven. Aangenomen zou kunnen worden dat

dit een vrije onderhandelingskwestie betreft tussen de schuldenaar en de aan to steilen

beoogd curator. Ook maakt het wetsvoorstel niet duidelijk op grond waarvan de

rechtbank gerechtigd zou zijn tot het vaststellen van het salaris van de beoogd curator

waar deze uren voor faillissementsdatum zijn gemaakt en gedeclareerd aan de

schuldenaar. INSOLAD kan zich voorstellen dat deze problematiek in de Memorie van

Toelichting Hader wordt uiteen gezet. INSOLAD kan zich voorstellen dat daarbij qua

uurtarief en beoordeling van de uren wordt aangeknoopt bij de beloningswijze voor

5
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curatoren met inachtneming van een boedelomvang van meer dan EUR 50.000 en de bij

faillissementen gehanteerde ervaringsfactor voor de betreffende beoogd curator.

10. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat de nieuwe financiele verplichtingen vanaf de

aanvang van de stille voorbereidingsfase door de schuldenaar kunnen blijven worden

voldaan. Tegelijkertijd gaat het Wetsvoorstel ervan uit dat de onderneming binnen twee

weken, hooguit enige weken later, zal moeten failleren omdat zij niet meer in staat is aan

haar opeisbare verplichtingen to voldoen. De praktijk is waarschijnlijk weerbarstiger. Het

is goed mogelijk dat wel de intentie bestaat bij de schuldenaar om nieuwe financiele

verplichtingen vanaf het aantreden van de beoogd curator volledig en tijdig to voldoen,

maar dat zulks door verschillende factoren onmogelijk wordt gemaakt. Sommige

leveranciers factureren eerst met een behoorlijke vertraging, banken weigeren op het

laatste moment uit to voeren betalingen to fiatteren, er worden binnen het bedrijf meer

bestellingen gedaan dan door de directie was begroot, et cetera. Juist wanneer het om

een stille voorbereidingsfase gaat, zullen niet alle personen binnen een onderneming

hiervan volledig op de hoogte worden gebracht. Dit ailes kan ertoe leiden dat een

gedeelte van de tijdens de stille voorbereidingsfase aangegane financiele verplichtingen

niet voor faillissementsdatum zullen zijn voldaan. Dat kan ertoe leiden dat een onbetaald

gebleven crediteur de bestuurder van de onderneming in persoon aansprakelijk stelt op

grond van de Beklamel-jurisprudentie. Wanneer naderhand duidelijk wordt voor de

onbetaald gebleven crediteuren dat er financiele verplichtingen zijn aangegaan ten tijde

van de stille voorbereidingsfase en de beoogd curator niet heeft toegezien op tijdige

betaling van deze verplichtingen, zou ook de beoogd curator voor de onbetaald

gebleven vordering aansprakelijk kunnen worden gesteld. In verband daarmee is het van

belang dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de beoogd curator niet aansprakelijk is voor

handelingen die het bestuur tijdens de stille voorbereidingsperiode verricht. Tevens zou

in artikel 2:138/248-7 BW en de corresponderende bepalingen onder de tweede anti-

misbruikwet, de beoogd curator naast de bewindvoerder van aansprakelijkheid als

beleidsbepaler dienen to worden uitgesloten.

11. INSOLAD benadrukt het belang van het overleggen van een gedetailleerde wekelijkse

liquiditeitsbegroting alsmede een plan waaruit de dekking voor de financieringsbehoefte

voor de periode van de stille voorbereidingsfase aantoonbaar blijkt bij de aanvraag en de

toewijzing van de stille voorbereidingsfase en de benoeming van de beoogd curator. In

veel gevallen zal dit betekenen dat de liquiditeitsprognose de instemming moet hebben

van de huisbankier van de onderneming zodat de kans op betaling van het aangaan van

financiele verplichtingen tijdens de stille voorbereidingsfase voor faillissementsdatum zo

groot mogelijk is.
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12. INSOLAD heeft geen commentaar op de redactie van artikel 364 lid 1 van het

Wetsvoorstel. INSOLAD heeft wel bezwaar tegen de op bladzijde 53 van de Memorie

van Toelichting in de slotalinea gegeven uitleg aan de taak van de beoogd curator. Uit

de huidige redactie zou kunnen volgen dat wanneer een beoogd curator niet de

schuldenaar aanspreekt op transacties of handelingen Welke deze wil gaan verrichten en

die niet in het belang zijn van de gezamenlijke schuldeisers, dat de schuldenaar hieruit

zou kunnen opmaken dat hij op de goede weg is. Dergelijk stilzitten van de beoogd

curator, waarschijnlijk in veel gevallen het gevolg van simpelweg geen kennis hebben

van deze voorbereidingen van de schuldenaar met betrekking tot transacties of

handelingen, mag niet gekwalificeerd worden als een toestemming van de beoogd

curator om bepaalde paulianeuze handelingen to verrichten gedurende de stille

voorbereidingsfase. De schuidenaar kan de door hem gewenste zekerheid bij

voorgenomen transacties of handelingen gedurende de stille voorbereidingsfase weilicht

niet van de beoogd curator verkrijgen omdat de beoogd curator niet gehouden is om

hierover een opinie to verstrekken. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat de

beoogd curator zich wel voldoende geTnformeerd acht over de voorgenomen transacties

of handelingen van de schuldenaar en hij de gevolgen hiervan voor de gezamenlijke

schuldeisers binnen zeer korte termijn volledig kan beoordelen, maar de beoogd curator

kan niet gehouden zijn een dergelijke toets uit to voeren omdat stilzitten van zijn kant de

schuldenaar de indruk zou kunnen geven dat hij ̀ op de goede weg' is omdat er geen

bijsturende opmerkingen door de beoogd curator worden gemaakt. De schuldenaar die

dergelijke transacties of handelingen wil verrichten voor faillissementsdatum kan zich

hierover laten adviseren door zijn eigen Quridische) adviseurs.

13. INSOLAD is van mening dat artikel 364 lid 4 met de woorden "met toestemming van de

schuldenaar" niet het juiste criterium aanlegt voor de inlichtingenplicht van de bestuurder

van de schuldenaar ten opzichte van de beoogde curator. INSOLAD stelt voor dat de

inlichtingenplicht van de bestuurder tegenover een beoogd curator gelijk dient to zijn aan

de wettelijke inlichtingenplicht ex artikel 105 en 106 Fw jegens de curator. Dit betekent

dan ook dat de schuldenaar de beoogd curator niet kan tegenhouden bij het verkrijgen

van inlichtingen van derden of het aanstellen van een deskundige om onderzoek to

verrichten. Gezien het Wetsontwerp zal de meest voorkomende situatie zijn dat de

schuldenaar op korte termijn zal failleren. De goede voorbereiding op het faillissement

door de beoogd curator wordt gehinderd door het toestemmingsvereiste in artikel 364 lid

4. INSOLAD is voorts van mening dat uitdrukkelijk bepaald zou moeten worden dat de

geheimhoudingsplicht bedoeld in lid 5 eindigt in geval van faillissement.

14. INSOLAD heeft ernstige bezwaren tegen de voorgestelde artikelen IIA en III.

INSOLAD begrijpt dat het de voorkeur verdient dat schuldenaren niet ten onrechte een

verzoek voor de voorbereidingsfase en de benoeming van een beoogd curator doen.
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Misbruik van faillissementsrecht dient zoveel mogelijk vermeden to worden. Het

verstrekken van onjuiste informatie over de meerwaarde van de voorbereiding van het

faillissement met het oogmerk het voorbereidingstraject op oneigenlijke gronden to

gebruiken, kan op zichzeif een daad van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van

artikel 2:138 lid 1 en 2:248 lid 1 BW vormen. Dit kan onrechtmatig zijn jegens crediteuren

of werknemers van de schuldenaar ex artikel 6:162 BW. Naar het oordeel van INSOLAD

gaat het echter to ver om de enkele verstrekking van onjuiste informatie over de

meerwaarde van de voorbereiding van het faillissement met het oogmerk het

voorbereidingstraject op oneigenlijke gronden to gebruiken, middels een wettelijke fictie

als onbehoorlijke taakvervulling to kwalificeren waarvan vermoed wordt dat deze

onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Met deze

slotzin knoopt de wetgever aan bij artikel 2:138 lid 2 en 2:248 lid 2 BW, terwijl het zeker

niet in alle gevallen zo zal zijn dat de onjuiste verstrekking van informatie over de

meerwaarde daadwerkelijk leidt tot het faillissement.

15. Daarbij speelt mee dat Haar het oordeel van INSOLAD de definitie van ̀ meerwaarde'

ontbreekt en als gevolg van feiten die zich tijdens de stille voorbereidingsfase kunnen

voordoen de situatie sours achteraf anders beoordeeld wordt. Een beoogd koper kan

afhaken of met nieuwe voorwaarden komen, financiering kan door een beoogd koper op

het laatste moment niet worden verkregen et cetera.

16. De wetgever zou ook moeten vermijden dat bestuurders van schuldenaren afzien van

het indienen van een verzoek voor de stille voorbereidingsfase en de benoeming van

een beoogd curator vanwege het risico, voor hen vooraf niet goed in to schatten, dat

achteraf geoordeeld wordt dat bij dat verzoek onjuiste informatie is verstrekt over de

meerwaarde van de voorbereiding van het faillissement en aansprakelijkheid voor het

gehele boedeltekort dreigt. Het doel van de regeling is immers dat zij het belang van de

schuldeisers dient en indien de strenge aansprakelijkheidsbepalingen ertoe leiden dat de

bestuurders liever rechtstreeks failiissement aanvragen wordt het kind met het badwater

weggegooid.

17. Voorts speelt urea dat de bestuurders van de schuidenaar de informatie heeft verstrekt

aan de rechtbank bij het indienen van zijn verzoek, maar daze informatie niet ter toetsing

heeft voorgelegd aan de beoogd curator. Het is echter wel de curator die normaal

gesproken beoordeelt of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van

artikel 2:138/248 BW. Hier kan dus ook de situatie ontstaan dat de behandelende

rechtbank achteraf de verstrekte informatie over de meerwaarde van de voorbereiding

als onjuist kwalificeert terwijl de curator zulks niet doet maar toch gedwongen zal worden

een actie ex artikel 2:138/248 BW jegens de bestuurder van de schuldenaar op daze

grond in to stellen.
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18. In het kader van het opnemen van sancties tegen een bestuurder die misbruik lijkt to

willen maken van het faillissement door de eerdere aanvraag voor het indienen van de

stille voorbereidingsfase en de benoeming van een beoogd curator, wordt ook in artikel

III het civieirechtelijk bestuursverbod als sanctie op het verstrekken van onjuiste

informatie over de meerwaarde in de wet opgenomen. Ook dit lijkt een overkill. De

bestuurder kan door de jaren heen de schuldenaar goed hebben bestuurd althans op

een wijze dat er geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel

2:138/248 BW.

INSOLAD hoopt op invoering van een aangepast Wetsvoorstel. INSOLAD is graag bereid
om haar opmerkingen, zienswijze en ervaring to delen met het Ministerie en leden van de
Tweede Kamer. ~~

Hoog

Jeroen G. P inc rS
Secreta ~ IN~~LAD
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