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Geachte lezer, 
 
Dit jaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de Commissie van Toezicht van 
de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel haar taken, zoals beschreven in 
artikel 7 van de Penitentiaire Beginselenwet, in 2019 heeft uitgevoerd. 
Achtereenvolgens worden de toezichthoudende taak, de bemiddeling en de 
rechtsprekende taak besproken. In de bijlagen worden de klachten en het vervolg 
daarvan getalsmatig weergegeven en gedifferentieerd. De toezichthoudende taak 
heeft de Commissie opgedeeld in vier portefeuilles, ieder bemand door twee of drie 
Commissieleden. Zij kiezen jaarlijks een aandachtsgebied, waarover zij in de 
vergadering rapporteren. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar door de 
verschillende portefeuillehouders geen omvangrijke onderzoeken gedaan en hebben 
zij zich beperkt tot de basistaken van hun toezicht.  
 
Belangrijk voor het werk van de Commissie van Toezicht zijn de maandelijkse 
vergaderingen. Het eerste deel van de vergadering vindt plaats in aanwezigheid van 
de directie, de juridisch medewerker en één of twee afdelingshoofden. In het tweede 
deel zijn alleen de Commissieleden aanwezig. Met enige regelmaat worden er gasten 
uit specifieke werkgebieden van de penitentiaire inrichting uitgenodigd om in de 
vergadering aanwezig te zijn. Zo komt het Hoofd Medische Dienst één keer per jaar 
en wordt één keer per jaar gesproken met de Geestelijke Verzorgers. In dit verslagjaar 
is de Business Controller van de penitentiaire inrichting in de vergadering geweest. 
Ook de tandarts heeft ons bijgepraat over de tandheelkundige zorg aan 
gedetineerden. Tenslotte was er op één van de vergaderingen een voordracht van 
een PIW’er die zich heeft verdiept in contrabande en met name ook de wijze waarop 
deze in de penitentiaire inrichting wordt binnengebracht. 
 
Er is een aantal onderwerpen waaraan we het afgelopen jaar veel aandacht hebben 
besteed. Hieronder volgt een kleine selectie van die onderwerpen:  
 

 Digitaal rapporteren via Samenwerkingsruimte.nl bleef uitermate 
gebruiksonvriendelijk en ongemakkelijk. Dit heeft ertoe geleid dat wij wel de 
vergaderstukken via deze weg laten rondgaan, doch dat de bevindingen van de 
maandcommissaris rechtstreeks naar de Commissieleden worden gemaild.  

 Een ernstige calamiteit in de maand augustus. Een ervaren PIW’er werd door 
een gedetineerde zwaar mishandeld. Hij kon mede dankzij de hulp van andere 
gedetineerden ternauwernood ontkomen aan nog ernstiger gevolgen. 

 Een arbeidsongeval met een gedetineerde, waarbij deze blijvend letsel heeft 
opgelopen.  

 De bespreking van het rapport naar aanleiding van een overlijden van een 
gedetineerde in 2018. 

 De toename van positief scoren op cannabis en de toename van het aantreffen 
van drugs en telefoons blijft zorgen baren. Hoewel het frequenter controleren en 
intensievere spitacties hier een belangrijke reden voor kunnen zijn, kan de 
Commissie zich niet aan de indruk onttrekken dat ook een hogere mate van 
invoer hier debet aan is. 

 De veiligheid van het personeel, de hoge werkdruk en de onvoldoende bezetting 
waren ook in dit verslagjaar regelmatig onderwerp van gesprek. In de gesprekken 
op de werkvloer signaleerde de Commissie veel onvrede. Het vertrek van enkele 
bekwame en ervaren PIW’ers en het al heersende personeelstekort hebben 
geleid tot actieve werving, waarvan de resultaten hopelijk in 2020 zichtbaar 
worden. 

 Ook dit jaar is er weer een gemeenschappelijke training geweest van directie, 
middenkader en Commissie van Toezicht. Onder begeleiding van een ervaren 
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trainster van DJI werden nieuwe wetgeving en naderende wetswijzigingen 
indringend besproken. 

 
Extra activiteiten van de Commissie: 

 Enkele leden van de Commissie hebben op het jaarlijkse “ontwikkelplein” (een 
scholingslunch voor het personeel) een voordracht gegeven. 

 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter bezochten de jaarvergadering van 
het Platform. 

 Twee leden van de Commissie bezochten het RSJ-congres. 

 Vele Commissieleden bezochten de jaarlijkse Themadag. 

 Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats van de beklagvoorzitters, waarvan 
eenmaal per jaar met de directie. 

 Een van de leden van de Commissie heeft de gevangenismonologen in de 
penitentiaire inrichting bijgewoond. 

 
In dit verslagjaar werd afscheid genomen van mr. J. van Driel, die 15 jaar 
beklagvoorzitter is geweest. Tot ons genoegen was Commissielid mr. J.A. Smits 
bereid om in de ontstane vacature per direct te voorzien. 
Niet onvermeld in dit jaarverslag mag het vertrek van directeur P. Baaijens blijven. De 
Commissie heeft goede herinneringen aan de samenwerking die we met hem 
hadden. Dat geldt overigens ook voor de andere directieleden, die we in dit 
verslagjaar met grote regelmaat op de vergaderingen mochten treffen. 
 
B.N.M. van der Poel, voorzitter 
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1. De penitentiaire inrichting  
  
Naam en bestemmingsaanwijzing inrichting: penitentiaire inrichting Krimpen aan den 
IJssel, deels gevangenis en deels Huis van Bewaring.  
 
De Commissie van Toezicht  
De Commissie van Toezicht bestaat uit de volgende personen:  

 Voorzitter: dhr. B.N.M. van der Poel, lid sinds 2010  

 Plaatsvervangend voorzitter dhr. P.J. Dees, lid sinds 1 mei 2015 
 
Leden:  

 Dhr. J. van Driel, lid sinds 2004, tot november 2019 

 Mw. O.E.M. Leinarts, lid sinds 2008  

 Dhr. A. Lingmont, lid sinds 2009  

 Mw. J.A. Smits, lid sinds 2010  

 Dhr. F. Dekkers, lid sinds 1 april 2011  

 Mw. L.A. Pit, lid sinds 1 april 2011  

 Dhr. E.H. Doedens, lid sinds 1 juni 2012  

 Dhr. A. el Amiri, lid sinds 1 mei 2015 

 Mw. E.O. Anthoni, lid sinds 1 mei 2015 

 Dhr. W. Bos, lid sinds 1 maart 2017 

 Mw. A. van den Bosch, lid sinds 1 maart 2017 

 Mw. J. van Dort, lid sinds 1 januari 2018 
  
Mw. E.J. van Beuzekom is als ambtelijk secretaris aan de Commissie verbonden.  
 
In november 2019 is afscheid genomen van dhr. J. van Driel, nadat hij 15 jaar lid is 
geweest van de Commissie van Toezicht.  
 
 
2. Cijfers  
  
De beklagcommissie is in 2019 40 keer bij elkaar gekomen voor een beklagzitting. 
 
De feitelijke bezetting van de penitentiaire inrichting in 2019 was gemiddeld 417 
detentieplaatsen (gemiddelde cumulatieve bezetting in het eerste kwartaal 410 
plaatsen, in het tweede kwartaal 412 plaatsen, in het derde kwartaal 415 plaatsen en 
in het vierde kwartaal 417 plaatsen), terwijl de formele capaciteit 429 detentieplaatsen 
was. Omdat de penitentiaire inrichting een capaciteit van 429 plaatsen heeft, was er 
dan ook sprake van een leegstand van gemiddeld 12 plaatsen in 2019. 
 
Binnen de penitentiaire inrichting zijn 30 plaatsen bestemd als EZV (extra zorg 
voorziening). 
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3. De toezichthoudende taak verdeeld naar portefeuille 
 
De Commissie van Toezicht heeft enkele toezichthoudende functies onderverdeeld 
in portefeuilles, dit zijn er 4 totaal: 
 

 Portefeuille A: rechtspositie en rechtsbescherming 

 Portefeuille B: materiële en sociale omstandigheden 

 Portefeuille C: behandeling en verpleging, regime en programma 

 Portefeuille D: consequenties van beleid en organisatie (instelling specifiek 
beleid) voor de behandeling en bejegening van personen en evalueren 
Commissie van Toezicht.  

 
Waar nodig voeren de portefeuillehouders onderzoek uit. Hieronder een samenvatting 
van de activiteiten van een aantal portefeuilles. 
 
 Portefeuille A: Rechtspositie en rechtsbescherming 
Portefeuille A ziet op de rechtspositie en rechtsbescherming en is te onderscheiden 
in drie capita: 
1. penitentiaire beginselenwet, huisregels enzovoort; bekendheid met en 

voorlichting hierover bij zowel gedetineerden als personeel; 
2. sanctiebeleid, middelen en maatregelen; voorlichting hierover en bekendheid 

hiermee met bij alle partijen; 
3. bemiddeling- en beklagregeling; functioneert naar behoren inclusief klachten over 

de medische zorg. 
Evenals vorig jaar is er in samenspraak tussen Commissie en directie een 
gezamenlijke bijeenkomst met directie, het zogeheten middenkader en de leden van 
de Commissie van Toezicht georganiseerd. Ook was een medewerker van het 
opleidingsinstituut DJI aanwezig. De bijeenkomst vond plaats op 19 november 2019 
en had onder andere als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop 
klachten in een vroeg stadium bemiddeld en opgelost kunnen worden. Daartoe is het 
wenselijk dat Commissieleden, afdelingshoofden en directie elkaar kennen en weten 
te vinden. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarbij ook inhoudelijk goed van 
gedachten is gewisseld. 
 
Besproken zijn een aantal onderwerpen, zoals de invoer van drugs en het doen van 
aangifte daarvan door de penitentiaire inrichting. Ook wijzigingen in wet- en 
regelgeving kwamen ter sprake, zoals de verandering van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (VI) en een wijziging van de penitentiaire beginselenwet die op 
handen is in het nieuwe jaar. Deze wet brengt veranderingen met zich mee die van 
belang zijn voor de toezichthouders (Commissies van Toezicht) en voor de 
vestigingsdirecteuren en andere functionarissen in het penitentiaire systeem. De 
bepalingen brengen wijzigingen in alle drie de beginselenwetten en zijn nog niet in 
werking getreden. Volgens de laatste berichten wordt dit vermoedelijk 1 juli 2020. 
Onder andere wordt er een nieuw artikel (59a) ingevoerd dat ziet op de bemiddeling 
bij een grief van een gedetineerde over een gedraging van een ambtenaar van de 
penitentiaire inrichting, die gedraging wordt in de wet aangemerkt als een gedraging 
van de directeur. Over deze voorgenomen wetswijziging bestaan bij de Commissie 
nogal wat zorgen, ook met betrekking tot een te verwachten toename van het aantal 
grieven dan wel klachten. Dit is ook een onderwerp wat reeds door de Klankbordgroep 
en het Kenniscentrum van de Commissies van Toezicht geregeld is geagendeerd en 
besproken het afgelopen jaar. Vanuit portefeuille A is het voornemen voor komend 
jaar de voortgang van dit dossier nauwgezet te volgen. 
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 Portefeuille C: Behandeling en verpleging, regime en programma  
Mede naar aanleiding van kritische opmerkingen van de Inspectie, werd een bezoek 

gebracht aan de Medische Dienst. Indringend werd stilgestaan bij een aantal 

onderwerpen: 

 

 MIP (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) 

De MIP-commissie is naar aanleiding van het Inspectierapport weer nieuw leven 

ingeblazen. De kennis hiervan bleek bij veel medewerkers niet aanwezig. Het gaat 

hierbij niet alleen om anonieme melding van medische incidenten, maar om alle 

incidenten waarbij gedetineerden zijn betrokken. 

 

 Medicijnafgifte 

Alle medicatie wordt in een baxterrol geleverd, behalve zalfjes, druppels en insuline. 

In principe krijgen gedetineerden hun medicatie voor 24 uur, nadat de arts daarin 

heeft toegestemd. Nog maar net binnengekomen gedetineerden of verwarde 

patiënten krijgen hun medicatie per deelmoment. Ook de opiaten worden per 

deelmoment verstrekt. Er dient steeds door degene die de medicatie geeft te worden 

afgetekend. Op alle afdelingen dient een afgesloten kast te staan, waarin de opiaten 

en de uit te geven medicatie voor het weekend worden bewaard. 

Ervan uitgaande dat 40 % van de gedetineerden medicijnen gebruikt, zullen er per 

dag 200 afgetekende medicijnformulieren zijn, die na controle worden opgeslagen en 

gedurende 2 jaar bewaard. 

 

 Het medisch dossier 

De arts is verantwoordelijk voor een nauwgezet en zorgvuldig dossier. Het Hoofd 

Medische Dienst is ervoor verantwoordelijk dat de dossiers regelmatig worden 

gecontroleerd op volledigheid. 

 

 De artsen 

Er zijn 4 FMMU artsen (Forensisch Medische Maatschappij Utrecht). Zij verzorgen, 

verdeeld over 4 dagen in de week, de spreekuren. Omdat de spreekuren overvol zijn 

is besloten om het aantal spreekuren uit te breiden van 17 naar 22 uur per week. 

 

 Diagnostiek 

Er wordt samengewerkt met het STAR, een regionale organisatie voor diagnostiek in 

de eerste lijn. Dat biedt, naast laboratoriumonderzoek, ook de mogelijkheid tot het 

maken van een ECG in huis.  

 

 
 Portefeuille D: consequenties van beleid en organisatie (instelling 
specifiek beleid) voor de behandeling en bejegening van personen en evalueren 
Commissie van Toezicht.  
Portefeuille D heeft zich in 2019 voornamelijk beziggehouden met plenaire intervisie, 
meer in het bijzonder de casuïstiekbespreking door een Commissielid. 
Evenals in 2018 werden enkele casus besproken die waren voorgedragen door een 
Commissielid of die opvielen tijdens een beklagzitting. Sommige zaken leidden tot 
een verrassende uitkomst omdat gaandeweg het proces stukjes informatie (van de 
klager en de directeur) bekend werden die nodig waren om tot een beslissing te 
komen. Een aansprekend voorbeeld was het door een klager gestelde “recht om te 
skypen”. In de vergaderingen werden deze casus (in de Commissie en – soms – met 
de directie) besproken en bleek de manier van aanpak weliswaar verschillend te zijn, 
maar was er eenstemmigheid over de oplossingsrichting van de Commissieleden en 
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de rol van de weekcommissaris. In een open sfeer kon dit worden besproken en bleek 
er geen schroom bij Commissieleden en directie om zich kwetsbaar op te stellen. 
Het doel, onderlinge informatie-uitwisseling en streven naar uniformiteit, werd bereikt. 
Het van elkaar leren wordt als een continu proces gezien. 
 
 
4. De bemiddeling  
  
Klachten 
Bij de Commissie van Toezicht kunnen gedetineerden terecht met de onder hen 
levende wensen en gevoelens. Binnen de penitentiaire inrichting kunnen de 
gedetineerden middels een klachtenformulier een formele klacht indienen. De 
klachten worden vanuit de penitentiaire inrichting verstuurd naar het secretariaat van 
de Commissie en vervolgens worden deze per week ter bemiddeling doorgestuurd 
naar de betreffende weekcommissarissen met een maximum van acht tot tien 
klachtformulieren per weekcommissaris. Alleen de klachten die gaan over een door 
de directeur genomen beslissing of anderszins beklagwaardig zijn worden ter 
bemiddeling aangeboden (de andere klachten worden direct door een beklagrechter 
beoordeeld). Per toerbeurt hebben een of twee van de leden van de Commissie een 
week dienst. Het formulier geeft een indicatie waarover de klacht gaat en of dit al is 
besproken met het afdelingshoofd. Door in gesprek te gaan met de gedetineerde en 
de betrokkenen biedt de bemiddeling van de betreffende weekcommissaris de 
mogelijkheid om de klacht verder uit te diepen en/of een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden. Zowel de klager (gedetineerde) als ook degene 
over wie wordt geklaagd worden aangezet om tot een oplossing te komen van de 
klacht. Lukt deze bemiddeling niet, dan wordt de klacht voorzien van 
achtergrondinformatie uit de bemiddeling, doorgestuurd naar de beklagcommissie 
van de penitentiaire inrichting. Vermeldenswaardig is dat van De Compagnie geen 
klachten zijn binnengekomen in 2019.  
 
Volgens het klachtenoverzicht van het secretariaat van de Commissie zijn er in 2019 
als resultaat van bemiddeling 131 van de 1190 ingediende klachten ingetrokken. In 
2018 waren dat nog 108 van de 1309 ingediende klachten. Het totaal aantal 
ingetrokken klachten bedroeg 423, waarbij vermeld dient te worden dat naast de 
bemiddeling door de Commissie de tussenkomst van de directie de voornaamste 
reden betrof dat klachten werden ingetrokken. In 2018 was dit nog een totaal van 409 
klachten. 
 
Sprekersbriefjes 
Naast het beklagformulier, heeft de gedetineerde via een zogenaamd 
“sprekersbriefje” de mogelijkheid om in contact te komen met de weekcommissaris. 
Deze mogelijkheid biedt een snelle wijze van in contact komen met elkaar. Immers, 
wekelijks bezoekt(bezoeken) een (of twee) weekcommissaris(sen) de penitentiaire 
inrichting. De dienstdoende weekcommissaris leegt bij elk bezoek de brievenbus 
waar deze sprekersbriefjes in zitten en kan zodoende snel tot actie over gaan. In het 
betreffende contact kunnen allerlei kwesties besproken worden, denk daarbij aan 
nieuw beleid (bijvoorbeeld aanpassingen van het dagprogramma, de 
meerpersoonscel), maar ook vragen over fasering, arbeidsongeschiktheid, of zaken 
in de relationele sfeer binnen de afdeling. Het kan zijn dat deze gesprekken aanleiding 
geven dit in de maandelijkse vergadering van de Commissie, waarbij ook de directie 
aanwezig is, aan de orde te stellen.  
In 2019 heeft de Commissie 180 sprekersbriefjes ontvangen. Dit waren er in 2018 
nog 125. De Commissie stimuleert onder gedetineerden het gebruik van het 
sprekersbriefje, omdat de Commissie van mening is dat dit middel de mogelijkheid 
biedt om op een laagdrempelige wijze contact te onderhouden met de gedetineerden 
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en te horen wat er zoal “leeft” binnen de verschillende afdelingen. Door middel van 
deze sprekersbriefjes worden mogelijk klachten voorkomen. Het komt ook regelmatig 
voor dat leden van de Commissie op de werkvloer worden aangesproken door zowel 
de gedetineerden als het personeel. Op deze manier hoort de Commissie ook wat er 
leeft binnen de penitentiaire inrichting. 
 
In de maandelijkse vergadering van de Commissie is het onderwerp 
“weekcommissariaten” een vast onderwerp van bespreking. In deze vergadering 
worden de meest opvallende onderwerpen uit het weekcommissariaat besproken met 
de directie.  
 
 
5. De rechtsprekende taak  
 
De beklagcommissie heeft op verschillende dagen in de week zitting gehouden. Het 
secretariaat stelt de zitting samen, verzamelt de relevante stukken voor het dossier 
en zorgt dat partijen de stukken tijdig voor de zitting ontvangen. Indien er een 
advocaat bij de klacht betrokken is, wordt deze van te voren gebeld om in overleg een 
zittingsdatum vast te stellen.  
Per klacht wordt 15 tot 20 minuten voor de mondelinge behandeling ingepland, tenzij 
er bijstand van een tolk is, dan wordt iets meer tijd gerekend. Naast het horen van de 
klager en de directeur is deze tijd nodig om de mogelijkheid te bezien of er mondeling 
uitspraak kan worden gedaan, na het zogenaamde raadkameren buiten 
aanwezigheid van partijen. Indien een mondelinge uitspraak mogelijk is, komen 
partijen na verloop van enige tijd weer binnen om de uitspraak te vernemen. In andere 
gevallen volgt de uitspraak schriftelijk op een ter zitting aangegeven termijn.  
Naast de klachten die op zitting worden behandeld, wordt een deel van de klachten 
buiten zitting afgedaan, omdat deze of eenvoudig of kennelijk van aard zijn. Dit zijn 
er in 2019 ongeveer 375 geweest.  
  
In 2019 zijn 1190 klachten binnengekomen. In 2018 waren dat er nog 1309 en in 2017 
waren dat er 1299. Het aantal klachten is iets afgenomen. In deze 1190 klachten 
zitten ook 89 rogatoire verzoeken die de beklagcommissie behandeld op verzoek van 
een andere penitentiaire inrichting heeft.  
Opvallend is nog steeds de toename van het aantal advocaten bij de zittingen. In 2019 
was er in 264 klachten sprake van bijstand door een advocaat, terwijl dat in 2018 nog 
in 200 klachten het geval was.  
 
Uit de cijfers blijkt dat de meeste klachten in 2019 gingen over:  
- informatie/procedure (135 klachten),  
- contact buitenwereld (bezoek) (118 klachten),  
- disciplinaire straffen (108 klachten),  
- verzorging (diversen) (95 klachten),  
- activiteiten (arbeid) (69 klachten). 
 
In 2018 gingen de meeste klachten over:  
- informatie/procedure (142),  
- disciplinaire straffen (106),  
- verzorging (diversen) (94), 
- persoonlijke voorwerpen (94), 
- activiteiten (arbeid) (84).  
Opvallend is het aantal klachten over contact buitenwereld (bezoek), mede omdat hier 
in 2018 maar 59 klachten over zijn binnengekomen.  
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Voor een overzicht van het aantal klachten per onderwerp en de wijze van afdoening 
hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 7.  
  
Vermeldenswaard is dat de beklagvoorzitters tweemaal per jaar een overleg met 
elkaar hebben om kennis met elkaar te delen en (praktische) afspraken met elkaar te 
maken. De resultaten van dit overleg worden op hoofdlijnen ook met de directie 
gedeeld. 
 
 
6. Gedeco 
 
De Gedeco (gedetineerdencommissie) vergadert in principe iedere maand met de 
directie. Namens de Commissie van Toezicht heeft dhr. Doedens deze vergaderingen 
zevenmaal bijgewoond. De Gedeco bestond in 2019 uit een voorzitter, secretaris en 
zes leden. Van iedere afdeling is er een vertegenwoordiger. Eind 2019 is besloten om 
de Gedeco te splitsen, zodat er een Gedeco voor de gevangenis en een Gedeco voor 
het Huis van Bewaring komt. Vanuit de Commissie zal dhr. Doedens de 
vergaderingen van de gevangenis bij gaan wonen in 2020 en dhr. Dekkers die van 
het Huis van Bewaring. Vermeldenswaard is dat de voorzitter van de Gedeco na jaren 
voorzitter te zijn geweest het voorzitterschap heeft overgedragen, omdat hij inmiddels 
met ontslag is. De Commissie wil de voorzitter bedanken voor zijn jarenlange inzet 
voor zijn medegevangenen. 
 
 
7. Bijlagen 
 

 Overzicht klachten per onderwerp  

 Totaaloverzicht  

 Managementoverzicht   
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Overzicht klachten per onderwerp     

Onderwerp 2019 2018 

Activiteiten (arbeid) 69 84 

Activiteiten (diversen) 34 55 

Activiteiten (lucht) 27 25 

Activiteiten (sport) 19 45 

Behandeling  0 0 

Bejegening 66 58 

Compensatie 4 5 

Controle 32 33 

Contact buitenwereld (bellen) 38 52 

Contact buitenwereld (bezoek) 118 60 

Contact buitenwereld (media) 0 0 

Contact buitenwereld (post) 11 12 

DBT 46 46 

Disciplinaire straf 108 106 

Eisen verblijfsruimte 26 33 

Geweld 1 1 

Informatie/procedure 135 142 

Nog onbekend 6 2 

Ordemaatregel 18 6 

Persoonlijke voorwerpen 58 94 

Regime 13 28 

Rekening-courant/zak- en 
kleedgeld 

46 38 

Rogatoir verzoek 89 150 

Schadeverhaal 0 1 

Selectie/overplaatsing (extern) 19 26 

Selectie/overplaatsing (intern) 6 14 

Transport 4 11 

Verlaten inrichting 31 29 

Verzorging (diversen) 95 94 

Verzorging 
(godsdienst/levensovertuiging) 

8 14 

Verzorging (medisch) 52 27 

Verzorging (persoonlijke) 11 18 

Totaal 1190 1309 



 

Totaaloverzicht  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 

Managementoverzicht  

 


