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NHI
To: Vermeulen, Tako[Tako.Vermeulen@acm.nh]
Cc: Elsenburg, W (Wouter) (AFEP) MinFin[w.elsenburg~minfin.nIj; Braak mr drs J.L. van de (MinEL&l)
[J.I.vandeBraak@minez.nlj; Tezel, Gulbahar[Gulbahar.Tezel@acm.nI]; Andeweg, André
[Andre.Andeweg~acm.nlj; Verspuij, WE (Wijnand) (FMIFS) MinFin[w.e.verspuij~minfm.nI]
From: Boer, HJ (Hans) de (AFEP) MinFin
Sent: Thur 1-8-2013 14:35:29
Importance: Normal
Subject: NHI
MAIL_RECEIVED: Thur 1-8-2013 14:36:08
Attachment: 20130701 Rapport Commissie AFW.PDF
Attachment: 20130701 Appendix.pdf
Attachment: Concept Eindrapport Technische Werkgroep AFW (280620 13).pdf
Best

Dank voorje mail en jullie positieve reactie. Bijgevoegd naar aanleiding van jouw verzoek enkele vertrouwelijke
conceptstukken tbv van hei NH ter voorbereiding op een nog in te plannen gesprek. [let verzoek is om deze
stukken strikt vertrouwelijk te behandelen en niet verder te ~erspreiden.

Vanwege de snelheid in het proces zouden ~e graag voor 16 augustus niet jullie om de tafel zitten. Is dat voorjullie
haalbaar, eventueel met een kleinere delegatie?

Ik hoor graag van Je.

Vriendelijke groet.
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Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:

Imthorn, Marinus

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 28 januari 2014 18:23
‘Oguz Kavafoglu’
ACM: gespreksverslag
Minutes Meeting 23 January 2014.pdf

Geachte heer Kavafoglu,
Hierbij stuur ik u het concept verslag van ons gesprek van vorige week donderdag toe. Ik wil u vragen
om dit verslag te controleren op feitelijke onjuistheden en eventuele vertrouwelijke informatie. Het is
voor ons gebruikelijk om vertrouwelijke passages vetgedrukt en tussen [ ] weer te geven in het
verslag.
Er staan verder nog een tweetal vragen in. Het uiteindelijke verslag zal ik, na verwerking van uw
input, opnemen in het dossier van deze studie.
Met vriendelijke groet,
Marinus Imthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit
Consument 2. Markt

Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

T: ÷31 70 7222523
M:

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

www.acm.nl
www.consuwijzernI

GebLindeWe kracht; Consurnentenautoriteit, NMa en OPTA
Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatte,, Lees hier
de discla’mer die voor dit bericht geldt

Van: Oguz Kavafoglu [mailto:Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl]
Verzonden: donderdag 16januari 2014 13:11
Aan: Imthorn, Marinus
Onderwerp: RE: verzoek om gesprek ihv marktstudie
Geachte heer lmthorn,
U en Uw collega zijn donderdag 23januari van harte welkom,
Tijdstip laat ik aan U over.
Mvg,
Oguz.
From: Imthorn, Marinus [mailto:Marinusimthorn@acm.nlj
Sent: 16 January 2014 09:45
1

Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jmthorn, Marinus
donderdag 30 januari 2014 10:30
r.timar@currence.nl
Gespreksverslag
Gespreksverslag Betaalvereniging Nederland d.d. 28januari 2014.pdf

Beste Rahul,
Hierbij stuur ik je het verslag van ons gesprek van gisteren. Ik wil je vragen om dit verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. Ik zal ze dan aanpassen.
Met vriendelijke groet,
Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit

Consument g Markt

Muzenstraat 41
2511 W8 Den Haag

T: ~31 707222523

Postbus 16326
2500 8H Den Haag

www.acm.nI
www.consuwijzer.nl

Gebundetde kracht; Consumentenautoriteit, NMa en OPTA
*

Deze e-mail is alleen bestemd koor de geadresseerde en kan venrouweljke informatie bevatten. Lees !!jLr
de disclaimer die voor dit bericht geldt.

Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

o j L1 1~ o b
fmthorn, Marinus
maandag 3 februari 2014 14:22
‘RenéFrjters’
Vermeulen, Tako; Hiliebrinlç Peter Paul
ACM: concept gespreksversiag
Gespreksverslag Knab d.d. 27 januari 2014.pdf

Geachte heer Frijters,
Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van vorige week toe, Ik wil u vragen om dit verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u vragen
om aan te geven welke passages in het verslag bedrjfsvertrouwelijk zijn.
Daarnaast hebben wij nog een drietal aanvullende vraagjes:

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Autoriteit

Consument t Markt

Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

T: ~31 70 7222523

b

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

www,acrn.nl
Www.consuwijzer.nl

Gebunriewe kracht; Consumentenautoçij~~j~, NMa en OPTA
‘Deze e’rnail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan verirnuweloke Informatie bevatten. Lees ~tr
de disclaimer die voor dit bericht geldt.

Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Oguz Kavafoglu <Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl>
donderdag 6 februari 2014 12:22
Imthorn, Marinus
RE: gespreksverslag

Geachte heer Imthorn,
ik heb U aantal keren gebeld maar kon ik niet bereiken, daarna heb ik verzoek neergeled of U mij terug kon bellen Ik had graag
eerst een telefonische onderhoud met U.
ik stuur U antwoorden en bepaalde correcties van onze gesprek. ik zal graag ook de aangepaste versie willen zien.
,

Mvg,
Oguz.

0 ~ V--’t
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Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

RenéFrjters <rene.frijters@knab.nl>
vrijdag 7 februari 2014 16:52
Imthorn, Marinus
RE: concept gespreksverslag
Gespreksverslag Knab d d 27 januari 2014.docx

Hoi Marinus,
Zie bijgaand het verslag met mijn opmerkingen.
Gele stuk mag niet openbaar worden.
Heb je vragen nog even uitstaan.
Met vriendelijke groet, / Kind regards,
RenéFrijters
Oprichter & Directeur

Knab
Postadres: Postbus 75, 2130 AB Hoofddorp
Bezoekadres: capellalaan 25, 2132 JK Hoofddorp
T: +31 6 53 82 55 04
E: rene.fdjters~knab.nI
W: ~.knab.nt

~

Zuidgeest-Meijs Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Paul van der Heijde <info@profdialoog.nl>
maandag 10 februari 2014 22:20
Overvest Bastiaan
Paul van der Heijde
verklaring geheimhouding
Document.pdf

Dag Bastiaan,
Hierbij de ondertekende ~

V

~rIr(
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Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Oguz Kavafoglu <Oguz.Kavafoglu@anadolubank.nl>
donderdag 13 februari 2014 14A9
Imthorn, Marinus
Gespreksverslag Anadolubank d d 23 januari 2014
Gespreksverslag Anadolubank d d 23 januari 2014.docx

Bijlagen:

Geachte heer lmthorn,
Bij deze stuur ik U onze gecorrigeerde versie.

Kind regards

/

Met vriendelijke groet,

@~ Anadatubank
Oguz Kavafoglu
Manager
Retail Operations &
Marketing

Anadolubank Nederland NA!.
Officia 1
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam! The Netherlands
T: 0031 (0) 20 5171934
F: 0031 (0) 20 5171909

This digital rnessage may contain conridential/privileged information and attachments, intended solely for the person(s) or
organization(s) to which it is addressed. 1f you are not the intended recipient, please be informed that no part of this e-mail or any of its
attachments may be exposed, copied or distributed. In addition any other fraudulent alteration / distortion to this e-mail and/or its
attachment(s) are strictly prohibited and illegal. Anadolubank Nederland NV. will not be held responsible for any delay and liable to you
or anyone else for any direct, indirect, incidental, special, consequential, exernplary or punitive damages of this message,

1

~ ~2\L\ ~ ~

Zuidgeest-Meijs, Paula

‘~

1

Van:
Verzonden:
Aan:

Borkent, Koos
maandag 17 februari 2014 17:33
‘Starink, Tom (Lloyds Bank Nederland); Ros, Joyce (BOS Netherlands)’

CC:

Imthorn, Marinus

Onderwerp:
Bijlagen:

Gespreksverslag 6 februari 2014

-

Gespreksverslag Lloyds Bank d.d. 6 februari 2014.docx

Geachte mevrouw Ros en meneer Starink,
Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van 6 februari 2014 toe. Ik wil u vragen om dit verslag te controleren op
feiteluke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u
vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zun.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Koos Borkent
Medewerker toezicht
Directie Mededinging

Consument t Markt

Autoriteit

Muzenstraat 41
2511 W6 Den Haag

T: ÷31 70 7222208
M: ~3l 631035908

W

Postbus 16326
2500 6H Den Haag

wwwacmnl
wwwconsuwijzer.nl

Gehundetde fr~:racht. Consumentenauteritejf. NMa en OPTA
*

Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Lees bJtr
de disclaimer die voor dit bericht geldt.
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Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rahul Timar <r.timar@Ycurrence.nl>
maandag 3 maart 2014 10:27
Imthorn, Marinus
RE: Gespreksverslag
RahulTima~03maart2014_Gespreksverslag Betaalvereniging Nederland d d 28
januari 2014 (2).docx

Dag Marinus,
Hierbij de antwoord op jouw vraag en een kleine toevoeging. Voor de rest akkoord met het verslag.
Gr. Rahul

V

~

7

Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Imthorn, Marinus
dinsdag 11 maart 2014 11:38
‘Peter Loef’; Roland van Pooij
ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014
Gespreksverslag Svenska Handelsbanken d.d. 3 maart 2014.docx

Geachte heren Loef en van Pooij,
Hierbij stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van 3 maart 2014 toe. Het verzoek om dit verslag te controleren op
feitelijke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast wil ik u
vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zijn. Ook heb ik nog één vraag toegevoegd in
het verslag.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marinus lmthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

V~

~oiL, ~o2o~o

Zuidgeest-Meijs, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Peter Loef <pelo09@handelsbanken.nl>
maandag 17 maart 2014 22:44
Imthorn, Marinus
Roland van Poojj
Re: ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014
Gespreksverslag Svenska Handelsbanken d.d. 3 maart 2014 ACM.docx

Beste Marinus,

Wij danken jullie voor de prettige kennismaking.
Bijgaand tref je het door ons aangepaste gespreksverslag aan. Dit hebben we middels ‘mark-ups’ gedaan.
Jullie zijn uiteraard altijd welkom voor aanvullende vragen.

Met vriendelijke groet,
Peter Loef

Kan delsbanken
Peter Loef
Area Manager
Region Holland
WTC Schiphol, Schiphol Boulevard 135
P0. Box 1118 BG
Office phone: +31 2041 27624
Mobile phone: +31 651479144
pelo09@handelsbanken.nl
Sas ,orrad t vbetonrls-nt;al. tr you have rcce;ved Sas es~[afl ,n erroi pisase nota 1801. you fllOv OOt copy or use Iie coriteuls Or
attachments ii anywsy. end ru that case proeve de str cy 1h enuse message and. nohfy the sender Fr~nieiIs are not socure and Sven-;ka
anddsb:nI’an AS (paS) cannot accept ras punsrhrlrty the , are ntercc:pted dv erted er con ueted er contern vluses, Seen sLa
Handetsbanken AS (puhh Reqrstered n Stocknolm, No 502007 7862

From:
To:
Date-

“lmthorn, Marinus’ <Marinus.lmthorn@acm.nl>
Peter Loef’ <pelo09@harldelsbanken.nl>, Roland van Pooij <ropo02@handelsbanken.nl>,
11-03-2014 11:38
Subject:
ACM: gespreksverslag d.d. 3 maart 2014

Geachte heren Loef en van Pooij,
Hierbij stuur ik jullie het verslag van ons gesprek van 3 maart 2014 toe. Het verzoek om dit verslag te controleren op
feitelijke onjuistheden en eventuele opmerkingen aan mij terug te koppelen. We zullen ze dan verwerken. Daarnaast
wil ik u vragen om aan te geven welke passages in het verslag bedrijfsvertrouwelijk zijn. Ook heb ik nog één vraag
toegevoegd in het verslag.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
1

L~

Zuidgeest-Meijs. Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rob Keulemans <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>
dinsdag 18 maart 2014 14:43
Imthorn, Marinus
Re: FW: Onderzoek spaarmarkt
ACM Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 vs RK.docx

Beste Marinus,
Bijgaand het document. Sorry voor de Vertraging.

Met vriendelijke groet,
Rob Keulemans
Directeur
LeasePlan Bank
P.J. Oudweg 41; 1314 OJ Almere
Postbus 1085 1300 BB Almere
Tel: 036 529 3720 Mobiel: 06537207 02
Fax 036 529 3885
rob.keulemans@leaseplanbank.nl w~vw.leaseplanbank.nl

LeasePlan

n~jh:~.

From:
‘lmthorn Marinu&’ <Marinus.lmthorn@acm.nl>
To:
“Rob Keulemans (rob.keulemans@leaseplanbank.nl)” <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>,
Date
27/02)2014 09:44
Subject:
FW: Onderzoek spaamiarkt

Geachte heer Keulemans,
Heeft u inmiddels al tijd gehad om naar onderstaand verslag te kijken?
Met vriendelijke groet,
Marinus Imthorn
Senior medewerker toezicht
Directie Mededinging

Auwriteit
Consument &. Markt
~
~

Muzeustraat 41
2511 WiS Dan Haag
Postbus 16326
2500 [31-1 Den l--laac~

~3l 70 7222523

bi
~ww.acrri ni
wwwtonsuwtjzar fl1

3ehtmdetda kt acnt t unsumentenautontr~u NMa r~n OP [A
• Deze e-mai/ is af/een bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Lees hier
de disclaimer die voor dit bericht geldt.
1

2o)L~3o23o~

Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wagenaar, Arno (BOS Netherlands) <ArnoWagenaar@bankofscotland.nl>
donderdag 27 maart 2014 13:08
Imthorn, Marinus
Ros, Joyce (BOS Netherlands); Starink, Tom (Lloyds Bank Nederland)
RE: Gespreksverslag 6 februari 2014
Gespreksverslag Lloyds Bank d d 6 februari 2014 vl.O.docx; ATT00001.txt
-

Geachte heer lmthorn,
Zie bijgaand onze reactie met enkele kleine wijzigingen, met excuses voor de vertraging in onze reactie.

~

i,~0)L1

Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

~3c~tSC9;

Imthorn, Marinus
vrijdag 28 maart 2014 15:35
‘Rob Keulemans’
RE: FW: Onderzoek spaarmarkt
Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 (2).docx

Geachte heer Keulemans,
Gespreksversiag
Bedankt voor uw suggesties. Ik heb ze verwerkt in het verslag. Wel constateer ik dat ii relatief veel passages in het verslag
als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Sommige (delen van) zinnen in het verslag zijn waarschijnlijk niet vertrouwelijk in de zin
van de Wet openbaarheid van bestuur1 ons toetsingskader. Ik wil u vragen om het verslag nogmaals te bekijken op
vertrouwelijke passages. Ik heb alvast wat suggesties gedaan.
De navolgende informatie kunt u vertrouwelijk claimen: 1) vertrouwelijke bednjfs- en fabricagegegevens, en 2) overige gegevens die - in het
geval van openbaarmaking - uw positie of die van een derde partij onevenredig zouden benadelen.
In de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder den g) worden beide
mogelijkheden meer uitgebreid toegelicht

Overigens is het zo dat als en wanneer ACM besluit dat (delen van) het dossier openbaar zullen worden gemaakt, zij zal
beoordelen of uw vertrouwelijkheidsclaims kunnen worden gehonoreerd. Als het achterliggende dossier van deze
marktstudie niet openbaar wordt gemaakt, dan is een beoordeling van de claims niet nodig.

V~

Autoriteit

Consument t Markt

Muzenstraat4l
2511 V/B Den Haag

T: ÷31 707222523
M:

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

wwwacmnl
wwwconsuwijzernj

Gehuntjetde kracht; Consumenrenautoriteit, NMa en OPYA
Deze e-m&f ~s alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten Lees hier
de discla,mer die voor dit bericht geldt
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Zuid eest-Mei s, Paula
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rob Keulemans <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>
maandag 7april 2014 9:11
Imthorn, Marinus
RE: FW: Onderzoek spaarmarkt
Gespreksverslag LeasePlan Bank d.d. 3 februari 2014 (3).docx

Geachte heer lmthorn,
Ik heb nog een paar zinsnedes vetgedrukt en heb uw suggesties overgenomen.

V ~rI-~

0

L~t

--t

Rob Keulemans
Directeur

LeasePlan Bank
P.J. Ouciweg 41 1314 CJ Aimere
Postbus 1085 1300 BB Almere
Tel: 036 529 3720 Mobiel: 06 53 72 07 02
Fax 036 529 3885
rob.kculcmans©leaseplanbank.nl ~.leasepIaribank.nl

LeasePlan flank

From:
“lmthom, Marinus” <Marinus.lmthom@acm.nl>
To:
Rob Keulemans’ <rob.keulemans@leaseplanbank.nl>,
Date
28/03/2014 15:35
Subject:
RE: FW: Onderzoek spaarmarkt

Geachte heer Keulemans,
Gespreksverslag
Bedankt voor uw suggesties. Ik heb ze verwerkt in het verslag. Wel constateer ik dat u relatief veel passages in het
verslag als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Sommige (delen van) zinnen in het verslag zijn waarschijnlijk niet
vertrouwelijk in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, ons toetsingskader. Ik wil u vragen om het verslag
nogmaals te bekijken op vertrouwelijke passages. Ik heb alvast wat suggesties gedaan.
De navolgende informatie kunt u vertrouwelijk claimen: 1) vertrouwelijke bedrijft- en fabricagegegevens, en 2) overige gegevens die - in hel geval van
openbaarmaking - uw positie of die van een derde partij onevenredig zouden benadelen.
In de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10, eerste lid. aanhef en onder c en artikel 10. tweede lid, aanhef en onder den g) worden beide
mogelijkheden meer uitgebreid toegelicht
1

Autoriteit
Consument t Markt

European Cornmission DS for Financial Stability, Financial Services & Capital Markets Union
Mr. J. Hfl1
Commissioner
Rue de Ja Loj / Wetstraat 200
B-1049 Brussels
BELGIUM

t
0

2 7 JAN 2015

The Hague,

Number of pages: 5

Your reference:
Our reference: ACM/DM/2015/200244
Contact: drs. lmthorn J Marinus.lmthorn@acm.nj (070) 7222523
Subject: 13.0259.25 Jmproving cornpetition in the banking sector by Jowering entry barriers
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Autoriteit
Consument t Markt

2

Autoriteit
Consument 8. Markt

Autoriteit
Consument 8. Markt

http://eur-Iex.europa.eu/Iegal-conLentJEN[fXT)?UrjCELEX:32Qj4LQo4g poiril (43).

Autorkeit
Consument t Markt

1 hope that this letter was informative for you. Should you need any further information, please
do not hesitate to contact me. l have also send this letter to Jonathan FaulI, Alexander Italianer
and Margrethe Verstager.

On be&’If

nf th-

Kt.-4I~~.-I

,,y≤Ç~hteijn
Chairrnan of the board

nds Authority for Consumers and Markets,

Inhoud van de brieven aan
mr. Italianer, ma. Verstager en mr. FaulI is identiek aan de brief gericht aan mr. [liii.
Zie in dit verband dan ook de laatste alinea in de brief aan mr. J. HilI.
Paula Zuidgeest
28-2-2017
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Brussels, 02
Ares (2015)
Mr (‘luis [flN~fl7IJN
(~hau man ol IhL Boind
kutni Heil C 0fl%Ufl~Cfl1 and Mm k[
ivluzensiraat ~
25 II WB The Haguc
The Nethedands

HM~3 ZUII
trT~L

.201

~.

[bank you for your letter nu improvin~ competition in the rerail hanking
lowering en~r~ harriers .An eflicient. competitive vet sound hanking sysi
cm propor[ionatc regLhlal ion and efï ective supervision is high cm th~
Commissï ons agenda.
In your letter VOLI liighlight Live main reeommendaiions li-orn the siucly c
1w We Nelherlands Authority for Consumers and Markets ina barriers o
the Dutch retail banking sector. The~- span a range of policy iSS
proportionale and sin pier hanking regulanon to improvements to the
union. bank account number portahili iv and hanks prov i ding inforniat
Deposit Guarantee protection. Your detailed points are addrcssed in lht
annex.
T very much 1001< [bnvard to the outeome of the Dutch Finance
independeni commission. looking inio simplitVing and cutting back
regutation ~i 11w rflnte\’r fl1 ~! 5111 r nilehonk Cflh1]flrisiflu direcil apnli
So thanks again fbr sending to me voor lmlin recommendaituns cm
halTiers to entry retail hanking. In ~vanting to expand compelition and
choice in banking. we have idenlica] goals.

http://as2 1 89/Exe/ZyNET.exe?Client=PVDRM&Index=PVDRM&Docs=&Query=&F...

28-2-2017

Pagina 2 tlm 6

VERTROUWELIJK

