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Geachte mevrouw xxxxx,
Op 15 juni 2022 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) een
onaangekondigd bezoek gebracht aan FineDent B.V. om te verifiëren of u voldoet
aan de op de op 24 mei 2022 aan FineDent B.V. opgelegde last onder dwangsom.
In deze brief leest u de bevindingen van dit het verificatiebezoek en de conclusie.
Uw reactie op de concept rapportbrief
U heeft op 24 juni 2022 gereageerd op de concept rapportbrief. U heeft
aangegeven dat u geen opmerkingen heeft. De inspectie heeft de bevindingen in
de definitieve rapportbrief hiermee ongewijzigd vastgesteld.
1. Opgestuurde documenten
Op 8 juni 2022 heeft uw xxxxxx in reactie op uw bezwaar de volgende
documenten opgestuurd:

-

-

Factuur deelname van xxxxxx: Two on One Big Veneer course 10 juni 2022
Factuur deelname van xxxxxx: Two on One Big Veneer course 10 juni 2022
Behandelprotocol plaatsen facings KNMT, versie 17 mei 2022
Certificaat uit Brazilië, d.d. 19 december 1997, tandartsdiploma op naam
van xxxxxxx. Vertaald naar het Nederlands. In drie delen, vertaald door een
beëdigd vertaler.
Certificaat van postacademische opleiding specialisatie endodontologie. 7
juni 2010 behaald door xxxxxxx aan faculteit Inga. In drie delen, vertaald
door een beëdigd vertaler.
Certificaat van deelname van xxxxxxx aan verdiepingscursus in keramische
vullingen. Deelname was op 23, 24 en 25 april 2022 te Faro, Portugal. In
twee delen, vertaald door een beëdigd vertaler.
Trouwcertificaat xxxxxx, 28 februari 2020, Brazilië.

Naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft u op 15 juni 2022 de volgende
documenten opgestuurd:
Kopie van aanpassingen in het zorgplan
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-

-

Certificaat deelname Big veneer course, op naam van xxxxxxx. Veneers
from smile design to bonding, 10 juni 2022.
Certificaat deelname Big veneer course, op naam van xxxxxxx. Veneers
from smile design to bonding, 10 juni 2022.
Formulier informed consent kroon- en brugwerk
Foto’s van de aanpassing van de website waarop te zien is dat xxxxxxx en
xxxxxx werken in taakdelegatie onder supervisie van een BIGgeregistreerde tandarts.
Foto’s van de jaarplanning in het kader van het kwaliteitsbeleid
Opdrachtformulieren voor xxxxxxx van dossiernummers: 10432, 10825,
10004, 10952.
Verklaring van kwaliteitsadviseur dat kwaliteitsbeleid is geïmplementeerd
op basis van de HKZ-norm Mondzorg 2019.
Portugese diploma’s en certificaten van xxxxxxx.
Factuur van een online taalcursus van xxxxxxx van 10 maart 2022.
Foto van google review en resultaat klantenvertellen

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

2. Bevindingen inspectieonderzoek 15 juni 2022
1. AANWIJZING EERSTE TERMIJN: ORGANISATIE
De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voorbehouden handelingen slechts worden
verricht door daartoe bevoegde en bekwame zorgverleners met inachtneming van
de artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG. 1
Medewerkers
De xxxxxx geeft aan dat er na het laatste inspectiebezoek op 31 januari 2022 tot
op heden geen personeelswisselingen zijn geweest, maar dat xxxxx per eind juni
2022 stopt met haar werkzaamheden, omdat zij teruggaat naar Spanje. Daarom
is de xxxxxx op zoek naar een nieuwe tandarts voor twee dagen in de week vanaf
29 juli 2022 (de praktijk zal tussen 11 juli 2022 en 29 juli 2022 gesloten zijn
vanwege vakantie). Deze tandarts zal in ZZP-verband komen werken in de
praktijk en zich focussen op implanteren. Deze nieuwe tandarts zal daarmee de
werkzaamheden van xxxxxx overnemen en geen opdrachtgever zijn.
Cursus Two on One Big Veneer course
De xxxxx en xxxxx hebben op 10 juni 2022 de cursus Two on One Big Veneer
course in Praag gevolgd. De inspectie heeft de kopieën van de certificaten gezien.
De xxxxxx vertelt desgevraagd dat dit een hands-on cursus voor porseleinen
facings is geweest en dat zij op fantoompoppen hebben geoefend.
BIG-registratie xxxxxx
De xxxxxx geeft aan dat xxxxxxx bezig is met het verkrijgen van een BIGregistratie. xxxxxx wordt hierin begeleid door een bedrijf. Op dit moment is zij
bezig met de eerste stap, de taalcursus.

Artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG; artikelen 7: 448 en 7:446 BW; Circulaire Taakdelegatie
IGZ, 2008; Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming artikel 4.1, art. 4.4, artikel
4.5 en H8, ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 4.6 en art.
4.7 lid 1; Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, hoofdstuk 2, KNMT 2018.
1
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Werkzaamheden xxxxx
De xxxxxx vertelt dat xxxxxxx momenteel in staat is patiënten te behandelen.
xxxxxx is elke dag aanwezig en ziet zelf enkele patiënten per dag. Hij doet
bijvoorbeeld de intakes voor implantologie en kroonwerk. xxxxxx is (momenteel)
de enige opdrachtgever in de praktijk. Hij bepaalt het behandelplan voor patiënten
die worden behandeld door de xxxx en xxxxx. Daarnaast monitort xxxxxx het
verloop van deze behandelingen. Als xxxxx haar BIG-registratie heeft verkregen,
zal zij mogelijk gaan fungeren als opdrachtgever.

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

Dossieronderzoek
Tijdens het verificatiebezoek op 15 juni 2022 heeft de inspectie de
patiëntendossiers van het dossieronderzoek van de periode november 2021 t/m
31 januari 2022 opnieuw bekeken, teneinde te controleren of de ontbrekende
documenten inmiddels waren toegevoegd. Uit het dossieronderzoek blijkt het
volgende:
Tabel 1: verificatie dossieronderzoek periode november 2021 t/m 15 juni 2022
Dossiernr.
Code
OpdrachtZorgplan
Informatie
Checklist
formulier
Formulier
Cosmetische
Cosmetische Behandeling
behandeling
Dossier 7
001


n.v.t
n.v.t
(7560)
Dossier 8
001


n.v.t
n.v.t
(10432)
Dossier 9
1




001
X
(10825)
Dossier 10
(10004)
Dossier 11
(10626)
Dossier 12
(6150)
Dossier 13
(5921)
Dossier 14
(3346)
Dossier 15
(9553)
Toelichting

1
001
1
1
1
001
001









X



X

X





n.v.t

n.v.t





n.v.t

n.v.t

001





n.v.t

n.v.t

001









In rood staan de documenten die tijdens het eerdere dossieronderzoek ontbraken.
Ad 9: een opdrachtformulier voor het maken van de röntgenfoto’s ontbreekt nog steeds.
De xxxxxxx heeft echter tijdens het bezoek van 15 juni 2022 aangegeven dat de
opdrachtnemers (xxxxx en xxxxx geen röntgenfoto’s maken, maar dat xxxxx dit altijd zelf
doet.
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Daarnaast heeft de inspectie tijdens het verificatiebezoek op 15 juni 2022
6 nieuwe patiëntendossiers bekeken, waarvan 5 dossiers al door de xxxxx naar
diens advocaat waren gestuurd ter inzage voor de inspectie en 1 dossier tijdens
het bezoek door de inspectie is geselecteerd. Uit het dossieronderzoek blijkt het
volgende:
Tabel 2: dossieronderzoek periode mei t/m 15 juni 2022
Dossiernr.
Code
OpdrachtZorgplan
Informatie
formulier
Formulier
Cosmetische
behandeling
Dossier 15
8



(11113)
Dossier 16
8



(11154)
Dossier 17
8



(11114)
Dossier 18
8



(11086)
Dossier 19
8



(10952)
05

Dossier 20
05


n.v.t
(11126)
Toelichting

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

Checklist
Cosmetische
Behandeling





n.v.t

Medewerkerscode 8 is de xxxxx. Medewerkerscode 05 is xxxxxx. Medewerkerscode 001 is
xxxxxxx.
Mondelinge aanvullingen van bestuurder op dossieronderzoek
De xxxxxx benoemt dat in het zorgplan onder andere de volgende zaken zijn
opgenomen:
Alle handelingen waarvoor de opdrachtgever de opdrachtnemer bekwaam
acht. Voor de xxxxx geldt dat zij zich niet bekwaam acht voor handelingen
zoals röntgenopnamen maken en endodontologie. De xxxxx legt uit dat zij
voor de röntgenopname niet beschikt over het certificaat stralingshygiëne
TMS en daarom, mede op advies van de kwaliteitsadviseur, geen
röntgenopnames maakt. Ditzelfde geldt voor xxxxx. Röntgenopnames
worden gemaakt door xxxxx. Hij beschikt over een certificaat
stralingshygiëne TMS en een certificaat voor CBCT.
Voor xxxxx geldt dat zij wel endodontische behandelingen uitvoert, omdat
zij hiervoor opgeleid is, aldus dexxxxx. Zij voert deze behandelingen
volgens de xxxxx vaak samen met xxxxx uit.
De risico’s van de behandeling.
Bevindingen zorgplan
Tijdens het inspectiebezoek ziet de inspectie het standaard zorgplan in. In het
zorgplan zijn de volgende elementen opgenomen:
Welke behandeling de patiënt zal ondergaan.
Dat behandeling plaats vindt na definitief akkoord van de patiënt.
Dat de behandeling wordt uitgevoerd in taakdelegatie; wie de
opdrachtnemer is en wie de opdrachtgever is (inclusief naam en BIGnummer).
Pagina 4 van 9

-

Alle handelingen waarvoor de opdrachtgever de opdrachtnemer bekwaam
acht.
De risico’s van de behandeling.
De teksten over de risico’s bevatten veel taalfouten, de zinnen lopen niet altijd
goed en zijn mogelijk niet duidelijk voor patiënten als zij dit terugzien in hun
dossier.
De xxxxx geeft aan dat bij het printen de tekst aan elkaar wordt geplakt, dit heeft
te maken met de software. Dit maakt een geprinte tekst minder goed leesbaar. De
xxxxx vult aan dat de risico’s van een behandeling ook altijd mondeling worden
toegelicht.

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

2. AANWIJZING EERSTE TERMIJN: DOSSIERVOERING
FineDent B.V. zorgt ervoor dat de patiënten zodanig over de bekwaam- en
bevoegdheden van de zorgverleners geïnformeerd worden dat voor de patiënten
duidelijk is dat indien handelingen door een zorgverlener worden verricht die
daartoe niet zelfstandig bevoegd is deze zorgverlener de voorbehouden handeling
in opdracht van de tandarts verricht. 2
Aanpassingen patiënten informatie
Tijdens het inspectiebezoek van 15 juni 2022 draagt de xxxxx een naambordje
met daarop haar naam, functie: directrice en tandheelkunde medewerker werkt
onder supervisie van xxxxx (naam en BIG-nummer xxxxx staan ook op het
naambordje). De xxxxxx laat een foto zien van het naambordje van xxxxx met
daarop haar naam, functie: xxxxx werkt onder supervisie van xxxxx (naam en
BIG-nummer xxxxx staan ook op het naambordje).
De xxxxx benoemt dat de website is aangepast. Op de website staat nu vermeld
bij de xxxxx en xxxxx dat zij in taakdelegatie werken onder toezicht van een BIGgeregistreerde tandarts. De inspectie bevestigt de aanpassingen van de website,
maar merkt op dat de naam en BIG nummer van de xxxxx die opdrachtgever is
niet staat vermeld. De xxxxx zegt dat zij dit nog zal wijzigen via de beheerder van
de website.
Dossieronderzoek
Zie bevindingen dossieronderzoek onder onderdeel 1.
3. AANWIJZING TWEEDE TERMIJN: DOSSIERVOERING
FineDent B.V. richt het patiëntendossier in naar de vereisten voortvloeiend uit de
vigerende KNMT Richtlijn Patiëntendossier 2020 en artikel 2 van de Wkkgz. 3
Concreet betekent dit dat de ontbrekende informatie zoals weergegeven onder het
kopje “dossiervoering” ook dient te zijn opgenomen in de patiëntendossiers van de
zorgaanbieder.
Dossieronderzoek
Tijdens het verificatiebezoek op 15 juni 2022 heeft de inspectie 6 nieuwe
patiëntendossiers bekeken, waarvan 5 dossiers al door de xxxxx naar diens
advocaat waren gestuurd ter inzage voor de inspectie en 1 dossier tijdens het
Artikelen 2, 3 en 7 Wkkgz; artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG; Circulaire Taakdelegatie IGZ,
2008; Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming art. 4.1, art. 4.4, art. 4.5 en H8,
ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 4.6 en art. 4.7 lid 1;
Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, hoofdstuk 2, KNMT 2018.
3
Artikel 2 Wkkgz, artikel 7:454 BW.
2
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bezoek door de inspectie is geselecteerd. Uit het dossieronderzoek blijkt het
volgende:
Tabel 3: dossieronderzoek periode mei t/m juni 2022
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 2 (Wkkgz)
Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT 2019 en 2020) 4
Dossiernummer
15
16
17
18
19
20
11113 11154 11114 11086 10952 11126
12. Een (update van de)






medische anamnese, bijv.
de ASA-score, is in het
patiëntendossier
opgenomen.
17. De gegevens met
betrekking tot
röntgenonderzoek staan in
het dossier:
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
- interpretatie(s) van OPG,
CBCT en/of RSP-opname
- de zorgverlener die de
opname heeft gemaakt
- Soort röntgenopname
20. Een informed consent,






gegeven op de situatie die
aanleiding gaf tot de
behandeling/het
behandelplan inclusief de
hulpvraag, is in het
patiëntendossier
opgenomen.
22. Gebruikte anesthesie en





hoeveelheid zijn
n.v.t
geregistreerd
Toelichting
Alleen de onderdelen waaraan in het dossieronderzoek periode november 2021
t/m 31 januari 2022 niet was voldaan zijn opnieuw getoetst.
Ad 17: Bij geen van deze patiënten zijn röntgenfoto’s gemaakt.
4. AANWIJZING TWEEDE TERMIJN:

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

ORGANISATIE

FineDent B.V. stelt kwaliteitsbeleid op waarbij zorg wordt gedragen voor een
aantoonbaar kwaliteitssysteem voor het structureel monitoren van de kwaliteit
van zorg, de toedeling van taken en bevoegdheden, het werken in taakdelegatie
en de dossiervoering. 5

4
De NMT-praktijkrichtlijn patiëntendossier 2014 is per juni 2019 vervangen door de KNMTpraktijkrichtlijn patiëntendossier 2019. Waar aangewezen is gebruik gemaakt van de richtlijn
uit 2014.
5
Artikelen 2, 3 en 7 Wkkgz; artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG; Circulaire Taakdelegatie IGZ,
2008; Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming artikel 4.1, art. 4.4, artikel 4.5
en H8, ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art. 4.6 en art. 4.7
lid 1; Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, hoofdstuk 2, KNMT 2018.
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Stand van zaken kwaliteitsbeleid
De xxxxx geeft aan dat op advies van de kwaliteitsadviseur de zorgaanbieder de
HKZ-accreditatie zal doorlopen. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met de
kwaliteitsadviseur. In de koffiekamer hangt een jaaragenda met daarin de
planning van het kwaliteitsbeleid. Tijdens het bezoek kreeg de inspectie een kopie
van een verklaring van de kwaliteitsadviseur, waarin hij verklaart dat in de
praktijk van de zorgaanbieder kwaliteitsbeleid is geïmplementeerd op basis van de
HKZ-norm Mondzorg 2019. De kwaliteitsadviseur verklaart daarbij dat hij de
praktijk heeft begeleid bij de implementatie en meerdere bezoeken heeft gebracht
aan de praktijk. Hij geeft aan dat HKZ-certificering zeker tot de mogelijkheden
behoort en dat het niveau van de praktijkorganisatie niet onderdoet ten opzichte
van een gemiddelde tandartspraktijk in Nederland.

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

3. Conclusie
3.1 Deelconclusie aanwijzing eerste termijn: organisatie voldaan
De inspectie concludeert dat voldaan is aan de voorwaarde dat de zorgaanbieder
ervoor zorgt dat voorbehouden handelingen slechts worden verricht door daartoe
bevoegde en bekwame zorgverleners met inachtneming van de artikelen 35, 36
en 38 Wet BIG. 6
xxxxx heeft verklaard dat hij als opdrachtgever zowel de xxxxxxx als xxxxx als
opdrachtnemers voldoende bekwaam acht tot het verrichten van voorbehouden
handelingen, met uitzondering van het vervaardigen van röntgenfoto’s. Hij
baseert dit op de opleidingen/cursussen die de opdrachtnemers hebben gevolgd,
alsmede op het feit dat hij mee heeft gekeken met de behandelingen die worden
uitgevoerd door de opdrachtnemers. De xxxx heeft verklaard dat xxxxx het
behandelplan bepaalt voor patiënten die worden behandeld door de
opdrachtnemers en het verloop van deze behandelingen monitort. De xxxxx en
xxxxx maken geen röntgenfoto’s.
xxxxx is inmiddels weer in staat zelf patiënten te behandelen en is elke dag
aanwezig in de praktijk, waarmee ook de mogelijkheid tot tussenkomst van de
opdrachtgever voldoende geborgd is.
3.2 Deelconclusie aanwijzing eerste termijn: dossiervoering voldaan
De inspectie concludeert dat voldaan is aan de eis dat de zorgaanbieder de
patiënten zodanig over de bekwaam- en bevoegdheden van de zorgverlener
informeert dat voor de patiënten duidelijk is dat indien handelingen door een
zorgverlener worden verricht die daartoe niet zelfstandig bevoegd is deze
zorgverlener de voorbehouden handeling in opdracht van de tandarts verricht. 7
De informatievoorziening voor patiënten over de bekwaam- en bevoegdheden van
de zorgverleners die werkzaam zijn bij de zorgaanbieder is voldoende geborgd. Zo
kunnen patiënten door middel van duidelijke naambordjes, een aangepaste
Artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG; artikelen 7: 448 en 7:446 BW; Circulaire Taakdelegatie
IGZ, 2008; Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming artikel 4.1, artikel 4.4,
artikel 4.5 en H8, ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art 4.6 en
artikel4.7 lid 1; Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, hoofdstuk 2, KNMT 2018.
7
Artikelen 35, 36, 38, 39 Wet BIG; Richtlijn patiëntendossier, KNMT 2020, H3.
6
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website en opdrachtformulieren duidelijk zien welke medewerkers onder
supervisie werken. Ook vermeld de website dat er in taakdelegatie wordt gewerkt
en wie opdrachtgever c.q. opdrachtnemer is en staat de naam en het BIG nummer
van de opdracht gevende tandarts weergegeven.

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

De dossiers bevatten de noodzakelijke documenten.
3.3 Deelconclusie aanwijzing tweede termijn: dossiervoering voldaan
De inspectie concludeert dat voldaan is aan de eis dat de zorgaanbieder het
patiëntendossier inricht naar de vereisten voortvloeiend uit de vigerende KNMT
Richtlijn Patiëntendossier 2020 en artikel 2 van de Wkkgz. 8
Aan alle 6 dossiers zijn de eerder ontbrekende documenten toegevoegd waardoor
zijn thans alle noodzakelijke documenten bevatten (zie tabel 3).
3.4 Deelconclusie aanwijzing eerste termijn: organisatie voldaan
De inspectie concludeert dat voldaan is aan de eis dat dat de zorgaanbieder
kwaliteitsbeleid opstelt waarbij zorg wordt gedragen voor een aantoonbaar
kwaliteitssysteem voor het structureel monitoren van de kwaliteit van zorg, de
toedeling van taken en bevoegdheden, het werken in taakdelegatie en de
dossiervoering. 9
De zorgaanbieder heeft voldoende aangetoond dat er actief gewerkt wordt aan de
implementatie van kwaliteitsbeleid. Dit blijkt onder andere uit de verklaring van
en begeleiding door de kwaliteitsadviseur en uit de jaarplanner die de
zorgaanbieder heeft opgesteld. Daarbij heeft de xxxxx aangegeven dat een
aanvraag en betaling is gedaan voor HKZ-accreditatie, onder begeleiding van de
kwaliteitsadviseur. De inspectie gaat ervan uit dat partijen gevolg zullen geven
aan het accreditatieproces.
3.5 Eindconclusie: voldaan aan de aanwijzing
Op basis van de bevindingen van de rapportbrief concludeert de inspectie dat de
zorgaanbieder voldoende maatregelen heeft genomen om de eerder
geconstateerde tekortkomingen weg te nemen. Daarmee voldoet de de
zorgaanbieder aan de randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. Tevens
betekent dit dat de zorgaanbieder voldoet aan de aanwijzing en dus aan de last
onder dwangsom.
De inspectie verwacht van de xxxxx dat zij zorg blijft dragen voor deze
randvoorwaarden, ook als er nieuwe medewerkers worden aangenomen. Volledige
informatievoorziening voor patiënten en het op de juiste manier werken in
taakdelegatie zijn daarbij specifieke aandachtspunten. De inspectie acht het van
belang dat de zorgaanbieder continu aandacht heeft voor (het verbeteren van) de
kwaliteit van zorg. Verder wordt er van een goed bestuurder en goed zorgverlener
verwacht dat kennis over wet-, regelgeving en veldnormen wordt bijgehouden. In
Artikel 2 Wkkgz, artikel 7:454 BW.
Artikelen 2, 3 en 7 Wkkgz; artikelen 35, 36 en 38 Wet BIG; Circulaire Taakdelegatie IGZ,
2008; Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming artikel 4.1, artikel 4.4, artikel
4.5 en H8, ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming art 4.6 en
artikel4.7 lid 1; Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, hoofdstuk 2, KNMT 2018.
8
9
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dat kader wijst de inspectie op het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg dat per
1 januari 2022 is ingegaan. Hierin zijn specifieke voorwaarden opgenomen voor
het uitvoeren van cosmetische behandelingen in taakdelegatie.

Ons kenmerk
xxxxx/xxxxx/xx/xx
Datum
12 juli 2022

Vervolg
Zoals de inspectie u eerder al liet weten is de last onder dwangsom beëindigd. De
inspectie zal u nog in een aparte brief informeren over de beëindiging van de last
onder dwangsom.
Vragen?
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met xxxxx via het Meldpunt IGJ.
Het Meldpunt is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00
uur op telefoonnummer 088-120 50 00. U kunt ook een e-mail sturen naar
meldpunt@igj.nl. Vermeld daarbij het volgende nummer xxxxxxx.

Hoogachtend,

xxxxxx
xxxxxx
Deze brief is digitaal gegenereerd en daarom niet ondertekend.
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