
Taxatie in verband met verdeling gemeenschappelijke eigendom. Taxatieopdracht van 

een der partijen, maar wel in beider belang. Aanvullende opdracht van niet-

opdrachtgever geweigerd. 

 

In verband met de verbreking van de relatie tussen klager en zijn levenspartner moet hun ge-

zamenlijke eigendom waaronder een woning met naastgelegen kantoor worden verdeeld. 

Omdat partijen geen overeenstemming bereiken over die verdeling komt de rechter er aan te 

pas. Uit diens vonnis vloeit voort dat beklaagde een taxatie zal uitvoeren. De opdracht daar-

toe wordt door de advocaat van de vrouw verstrekt. Nadat beklaagde zijn uitvoerige rapport 

heeft uitgebracht stellen beide partijen daarover vragen naar aanleiding waarvan beklaagde 

een aanvulling maakt. Daarop stelt klager nieuwe vragen. De taxateur is bereid om die vra-

gen te beantwoorden mits de vrouw daarmee instemt. Dat laatste geschiedt niet en de taxateur 

weigert het verzoek van klager. Deze beklaagt zich daarover en ook over diverse andere as-

pecten van de taxatie.  

De Centrale Raad is van oordeel dat klager weliswaar niet de opdrachtgever tot de taxatie 

was, maar daar wel een belang bij heeft zodat hij in zijn klacht kan worden ontvangen. Dat de 

taxateur onder voorwaarde bereid was om een tweede aanvulling op zijn rapport te maken, is 

correct nu klager geen opdrachtgever was. Dat de taxatie niet juist zou zijn, is niet gebleken.  

 

 

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: 

 

C.J. S., wonende te Z,  appellant/klager, 

 

tegen 

 

R. B., aangesloten NVM-Makelaar, kantoorhoudende te A, beklaagde/verweerder in hoger 

beroep. 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

1.1 Bij brief van 8 februari 2013 heeft appellant een klacht ingediend tegen beklaagde bij de 

afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM. Deze heeft de klacht doorgeleid naar 

de Raad van Toezicht Amsterdam. In de beslissing van 15 oktober 2013, verzonden op 

16 oktober 2013, is op die klacht beslist. In deze beslissing is de tegen beklaagde inge-

diende klacht ongegrond verklaard. Bij brief van 9 december 2013, ontvangen op 10 de-

cember 2013, is appellant tijdig van deze beslissing in hoger beroep gekomen. 

 

1.2 Appellant heeft in zijn brief van 9 december 2013 de gronden aangevoerd waarop zijn 

hoger beroep is gebaseerd. 
 

1.3 Beklaagde heeft in zijn brief van 8 januari 2014 verweer gevoerd in hoger beroep. 

 

1.4 De Centrale Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de in eerste instantie tussen 

partijen gewisselde stukken en de beslissing van de Raad van Toezicht. 
 

1.5 Ter zitting van 20 maart 2014 van de Centrale Raad van Toezicht zijn verschenen: 
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- appellant in persoon; 

- beklaagde in persoon. 

 

1.6 Partijen zijn door de Centrale Raad van Toezicht gehoord en hebben hun standpunten 

nader toegelicht. Appellant heeft zich daarbij bediend van pleitnotities. 

 

 

2. De feiten 

 

2.1 Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van 

de inhoud van de overgelegde bescheiden, voor zover niet betwist, staat het navolgende 

vast. 

 

2.2 Appellant heeft samengewoond met een zekere A en is met haar eigenaar van het onroe-

rend goed gelegen aan De W 23a en (deels) De W 24 te Z. Op 30 juni 2011 beëindigt A 

de samenleving. Appellant en A bereiken geen overeenstemming over de waarde en de 

verdeling van hun gemeenschappelijke onroerend goed, waarna A in kort geding de 

verdeling daarvan vordert. Ter zitting van de Voorzieningenrechter maken appellant en 

A de afspraak dat aan (het kantoor van) beklaagde opdracht wordt gegeven om het on-

roerend goed te taxeren. 

 

2.3 In zijn e-mail van 6 juli 2012 deelt de advocaat van A aan appellant het navolgende 

mee: 

 

“Uw laatste e-mails boden voor cliënte geen opening om over de taxatie nadere 

overeenstemming te verkrijgen. Bijgaande opdracht is door cliënte inmiddels aan 

de makelaar verstrekt. Van het verloop van de taxatie houd ik u vanzelfsprekend 

op de hoogte. 

 

Graag ontving ik van u een bevestiging dat u ervoor zult zorgdragen dat er iemand 

aanwezig is om uw deur te openen voor de makelaar.” 

 
 

2.4 De advocaat van A verzoekt in zijn e-mail van 6 juli 2012 aan beklaagde om de taxatie 

uit te voeren. In zijn brief vermeldt de advocaat het navolgende: 

 

“Hierbij verzoek ik u, namens mijn cliënte mevrouw mr ing. E. A. om over te 

gaan tot taxatie van de onroerende zaken aan De W 23A te Z (woning) en De W 

24 te Z (kantoor) met als waardepeildatum 1 juli 2011, en in deze taxaties tevens 

te betrekken de waarde van de percelen met kadastrale nummers D5332 en D 

5457, zowel als aparte eenheden getaxeerd als overeenkomstig hetgeen hierna uit 

een vonnis van de rechtbank is overgenomen. Ik verzoek u de onroerende zaken te 

komen opnemen op één van de dagen van 9 t/m 11 juli a.s. Partijen zijn overeen-

gekomen dat geen van hen bij de opname aanwezig zal zijn en dat aan u op voor-

hand geen nadere instructies worden gegeven. In verband daarmee verzoek ik u 

uitsluitend schriftelijk te reageren. Indien u schriftelijk (per e-mail) aangeeft wan-

neer u komt opnemen zal cliënte ervoor zorg dragen dat er iemand is om de deur 

voor u te openen van het kantoor aan De W 24. Zij zal tevens aan de heer S ver-

zoeken ervoor te zorgen dat er iemand is om de deur voor u te openen van de wo-
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ning aan De W 23A. De woning aan De W 23A is na 1 juli 2011 verbouwd. De 

woning dient derhalve te worden gewaardeerd met de indeling op 1 juli 2011 zo-

als op bijgevoegde plattegrond met bijbehorende foto’s is aangegeven.  

 

Hieronder vindt u een afdruk van de relevante passage uit het vonnis: 

 

4.1 Partijen verschillen in de kern van mening over de wijze van verdeling van 

de hen in gemeenschappelijk eigendom toebehorende onroerende zaken, 

alsmede over de verdere afwikkeling van de beëindiging van hun samenle-

ving overeenkomstig de samenlevingsovereenkomst. Ter zitting hebben par-

tijen op een aantal punten overeenstemming bereikt. Zij zijn overeengeko-

men dat de onroerende zaken aan De W 23A en De W 24 door makelaar R. 

B. van X Makelaar te A bindend zullen worden getaxeerd tegen de waarde 

in het economisch verkeer, met als waardepeildatum 1 juli 2011. De onroe-

rende zaak aan De W 23A zal als woning worden getaxeerd en die aan De 

W 24 als kantoor. Aan de makelaar zal gevraagd worden ten aanzien van De 

W 24 twee waardes te bepalen: ten eerste de waarde inclusief de percelen D 

5332, D 5457 en de berging en ten tweede de waarde waarbij de percelen D 

5332 en D 5457 bij helfte worden gedeeld en waarbij de berging aan De W 

23A wordt toegeschreven. Nadat de taxatie door de makelaar is uitgevoerd, 

zullen partijen binnen drie maanden met een financieringsvoorstel komen en 

vervolgens een beslissing nemen over de verdeling van de onroerende zaken 

aan De W 23A en De W 24. 

  
Uw rapport en de declaratie voor uw werkzaamheden kan worden verstuurd aan: 

 

Mevrouw mr ing. E. A 

De W 24 

[postcode] Z 

 

Graag verneem ik van u.” 

 

2.5 In zijn in augustus 2012 uitgebrachte taxatierapport vermeldt beklaagde onder meer het 

navolgende: 

 

“Getaxeerde waarden: 

Partijen hebben verzocht de volgende waarden van de objecten vast te laten stel-

len te weten,  

 

Object A:  

Een marktwaarde (waarde A) in lege staat waarbij De W 23a als woning zal wor-

den getaxeerd inclusief een daarbij behorende berging op de begane grond. Object 

A is op de wijze waarop het door ons is getaxeerd roze ingekleurd in bijlage I. 

Voorts hebben wij naar eigen inzicht een deel van de grond toebedeeld aan het 

appartementencomplex ten behoeve van de indexnummers I en III (woningen). 

Het deel waarvan wij van mening zijn dat dit minimaal toebedeeld dient te worden 

aan de woningen, om in elk geval een ontsluiting naar de openbare weg te hebben, 

is door ons blauw gekleurd in bijlage II.  

 

Object B: 
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De W 24 zal als kantoor worden getaxeerd, waarbij twee waarden worden vastge-

steld. Een waarde (waarde B1) waarbij de grondpercelen alsmede de externe ber-

ging worden toebedeeld aan het kantoor (object B). In deze situatie gaan wij er 

eveneens vanuit dat er een minimale strook grond wordt toebedeeld aan de wo-

ningen zodat deze een onbeperkte ontsluiting hebben naar de openbare weg. Dit 

scenario is door ons geel ingekleurd in bijlage IIa.  

 

Daarnaast willen partijen een waarde (waarde B2) weten waarbij de grondperce-

len D 5332 en D 5457 bij helften worden gedeeld en de berging wordt toebedeeld 

aan De W 23a (object A). Ondergetekende dient een voor beide partijen zo gun-

stig mogelijke verdeling van de grondpercelen te maken. 

 

Getaxeerde waarden per waardepeildatum: 

 

Hieraan worden met inachtneming van de in de bijlagen van dit rapport opgeno-

men uitgangspunten en voorwaarden, welke bijlagen een onverbrekelijk geheel 

met dit rapport vormen. 

 

Een marktwaarde in lege staat, hierboven omschreven als waarde A, toegekend 

van:  

€ 295.000,--  

(Zegge: tweehonderd vijfennegentig duizend EURO). 

 

Een marktwaarde in de huidige gedeeltelijk verhuurde staat en gedeeltelijk bij ei-

gen gebruik, hierboven omschreven als waarde B1, toegekend van:  

 

€ 246.500,--  

(Zegge: tweehonderd zesenveertig duizend en vijfhonderd EURO) 

 

Een marktwaarde residueel vastgesteld, hierboven omschreven als waarde B1, 

toegekend van: 

 

€ 231.000,--  

(Zegge: tweehonderd eenendertig duizend EURO) 

 

Een marktwaarde in de huidige, gedeeltelijk verhuurde staat en gedeeltelijk bij ei-

gen gebruik, hierboven omschreven als waarde B2, toegekend van:  

 

€ 207.000,--  

(Zegge: tweehonderd zevenduizend EURO) 

 

De waardepeildatum is 1 juli 2011. 

 

Zie bijlage VII: de rekenmodellen voor de onderbouwing van de waarden in de 

huidige staat.” 

 

2.6 Beklaagde zendt zijn taxatierapport aan A. Tijdens de vakantie van beklaagde zendt 

diens secretaresse op verzoek van appellant een exemplaar van het taxatierapport ook 

aan hem. Zowel A als appellant verzoeken aan beklaagde om nadere informatie. In zijn 

brief van 12 september 2012 aan appellant deelt beklaagde mee dat hij naar aanleiding 
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van de zowel door appellant als A verstrekte aanvullende informatie en gestelde vragen 

bereid is om deze informatie te verwerken en te trachten antwoord te geven op de ge-

stelde aanvullende vragen. Beklaagde zendt op 12 september 2012 een soortgelijke brief 

aan A en deelt aan S en A mee dat hij aan ieder van hen 50% van zijn kosten in reke-

ning zal brengen maar in de gefactureerde bedragen de kosten van de aanvullende door 

hem uit te voeren werkzaamheden zullen zijn begrepen. 
 

2.7 In zijn brief van 29 september 2012 geeft beklaagde naar aanleiding van de zowel door 

A als door S gemaakte op- en aanmerkingen een aanvulling op zijn taxatierapport. Ap-

pellant wendt zich daarop nogmaals tot beklaagde en verzoekt om een tweede aanvul-

ling op het taxatierapport in verband met enkele door hem gestelde vragen. Naar aanlei-

ding van dat verzoek deelt beklaagde mee dat hij alleen als A daarmee akkoord gaat be-

reid is om een tweede aanvulling op te stellen en hij verbindt daaraan ook de voorwaar-

de dat voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden aan hem een vergoe-

ding zal worden betaald. A bericht niet aan beklaagde dat zij zich kan verenigen met een 

tweede aanvulling op het taxatierapport en beklaagde verstrekt deze niet. 
 

2.8 Appellant dagvaardt vervolgens beklaagde en vordert uitvoering van verschillende in de 

dagvaarding opgenomen werkzaamheden die verband houden met de taxatie. Bij vonnis 

van 7 mei 2013 wijst de Kantonrechter de vorderingen van appellant af en overweegt 

onder meer dat appellant geen partij was bij de opdracht aan beklaagde en hij uit de 

overgelegde stukken niet heeft kunnen opmaken dat het door beklaagde vervaardigde 

taxatierapport als bindend advies had te gelden. 

 

 

3 De klacht 

 

3.3 De klacht, zoals deze door de Raad van Toezicht is samengevat, tegen welke samenvat-

ting geen bezwaar is gemaakt, houdt het navolgende in. 

 

3.4 Beklaagde heeft zich voorafgaande en tijdens het vervaardigen van zijn taxatierapport 

en de aanvulling daarop laten beïnvloeden door A, terwijl beklaagde de opdracht had 

om een partijenbindende taxatie uit te voeren. Omdat beklaagde de taxatieopdracht niet 

op de juiste wijze heeft uitgevoerd bestaat er meer onduidelijkheid dan voorheen. Be-

klaagde heeft ten onrechte met betrekking tot het object aan De W 23a het woonhuis in-

clusief berging getaxeerd in plaats van de waarde daarvan te bepalen zonder daarbij de 

berging in aanmerking te nemen. 

 

3.5 Beklaagde heeft geweigerd om, uitgaande van de door appellant gegeven informatie en 

invalshoeken, een tweede aanvullende taxatie te verrichten. 

 

 

4 Het hoger beroep 

 

4.1 Appellant heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

4.2 Onbegrijpelijk en onjuist is het oordeel van de Raad van Toezicht dat beklaagde zijn 

taxatieopdracht zorgvuldig heeft uitgevoerd. Door in strijd met de opdracht het woon-

huis zonder de buitenberging (onder de luifel) te taxeren heeft beklaagde daaraan niet 
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voldaan. Beklaagde is bij zijn waardering ten onrechte uitgegaan van de door hem ver-

onderstelde mogelijkheid om een lift aan te brengen. Op de peildatum was, anders dan 

door beklaagde werd verondersteld, geen sprake van gedeeltelijke leegstand van het ob-

ject. De door beklaagde bepaalde waardes hebben geleid tot een belangrijk twistpunt in 

de tussen appellant en A gevoerde civiele procedure, terwijl in de eerder gevoerde kort 

gedingprocedure was beslist dat een te benoemen taxateur de waarde bindend zou moe-

ten vaststellen. 

 

4.3 Beklaagde heeft in strijd met de gemaakte afspraken niet alleen tijdens de bezichtiging, 

maar ook nadien met A (en haar advocaat) overleg gevoerd. Niet begrijpelijk is dat de 

Raad van Toezicht aan dat onderdeel van de klacht is voorbijgegaan. 

 

4.4 Beklaagde heeft een waarde bepaald op basis van de door A gewenste indeling van het 

object. Appellant heeft verzocht om een waardebepaling daarvan, rekening houdende 

met de door hem aan A en haar advocaat voorgehouden andere indeling en aangeboden 

om de tijd te vergoeden die zou zijn gemoeid met een dergelijke waardebepaling. An-

ders dan de Raad van Toezicht heeft overwogen heeft appellant geen verzoek gedaan 

om een tweede planschadeberekening te maken.  

 

4.5 Onjuist is de overweging van de Raad van Toezicht dat zou zijn overeengekomen dat 

appellant de helft van de kosten van beklaagde zou dragen. Appellant heeft zich daartoe 

wel bereid verklaard onder de voorwaarde dat beklaagde een taxatierapport zou opstel-

len waarin bij de waardebepaling mede rekening zou worden gehouden met zijn visie op 

de indeling. Beklaagde heeft nagelaten om aan dat verzoek te voldoen.  

 

 

5 Het verweer 

 

5.1 Beklaagde heeft in hoger beroep, samengevat en zakelijk weergegeven, het navolgende 

aangevoerd. 

 

5.2 Aan beklaagde is per e-mail de opdracht tot taxatie gegeven. In overleg met de advocaat 

van A is vervolgens de afspraak voor een bezichtiging gemaakt. Beklaagde heeft daar-

aan voorafgaande al aan de advocaat van A voorgesteld om in het bijzijn van beide par-

tijen overleg te voeren over de taxatieopdracht om tot afstemming te komen over de in-

houd daarvan. Veel onduidelijkheid bestond over een berging en de vraag of getaxeerd 

moest worden in verhuurde of lege staat dan wel gedeeltelijk in eigen gebruik. 

 

5.3 Appellant en A waren bij beklaagde niet bekend. Eerst na afloop van de bezichtiging is 

aan beklaagde gebleken dat één van de drie personen die hij daarbij heeft ontmoet A 

was. Deze heeft op verzoek van beklaagde aan hem enkele documenten met betrekking 

tot het te taxeren object ter beschikking gesteld. 

 

5.4 Nadat appellant zijn taxatierapport had opgesteld hebben zowel appellant als A opmer-

kingen gemaakt naar aanleiding van de door beklaagde gekozen uitgangspunten en aan-

names. Beklaagde heeft aangeboden om al deze opmerkingen op te nemen in een aan-

vulling op zijn taxatierapport en een dergelijke aanvulling ook samengesteld. Nadat ap-

pellant naar aanleiding daarvan tot nieuwe inzichten was gekomen en nadere vragen had 

gesteld, heeft hij van beklaagde verlangd dat deze een tweede aanvulling op het taxatie-

rapport zou opstellen. Beklaagde heeft zich daartoe bereid verklaard onder de voor-
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waarde dat ook A daarmee zou instemmen en deze nadere werkzaamheden aanvullend 

zouden worden gehonoreerd op basis van het uitgangspunt van regie en een eerder door 

beklaagde gehanteerd uurtarief. Omdat de advocaat van A niet heeft gereageerd op de 

vraag of A daarmee kon instemmen, bestond voor beklaagde niet de mogelijkheid om 

de desbetreffende werkzaamheden uit te voeren. Appellant heeft beklaagde vervolgens 

gedagvaard en van hem uitvoering van werkzaamheden verlangd waaronder het maken 

van een planschadeberekening.  

 

 

6 Beoordeling van het geschil in hoger beroep 

 

6.1 Door het hoger beroep ligt de klacht in volle omvang ter beoordeling aan de Centrale 

Raad van Toezicht voor.  

 

6.2 In zijn e-mail van 6 juli 2012 aan appellant heeft de advocaat van A aan deze bericht dat 

geen overeenstemming kon worden bereikt over de taxatie en A daarom aan beklaagde 

een taxatieopdracht had gegeven. In zijn e-mail van 6 juli 2012 heeft de advocaat van A 

aan beklaagde namens A opdracht gegeven om het object te taxeren en daarbij als waar-

depeildatum 1 juli 2011 te hanteren. In deze e-mail zijn, onder meer door de daarin op-

genomen passages uit een vonnis, voor beklaagde bij de uitvoering van zijn taxatieop-

dracht in acht te nemen aanwijzingen vermeld. In zijn e-mail heeft de advocaat aan be-

klaagde verzocht om het taxatierapport en de declaratie aan A toe te zenden. 

 

6.3 Uit voormelde e-mailberichten van 6 juli 2012 van de advocaat aan appellant en be-

klaagde volgt, zoals ook is overwogen in het door de Kantonrechter Amsterdam op 7 

mei 2013 gewezen vonnis in de procedure die appellant heeft gevoerd tegen het make-

laarskantoor waaraan beklaagde is verbonden, dat A de opdracht tot taxatie heeft gege-

ven en appellant geen partij is bij deze overeenkomst van opdracht. Dat volgt ook uit de 

brief van 28 maart 2013 van appellant aan de Raad van Toezicht Amsterdam waarin hij 

heeft meegedeeld dat geen gemeenschappelijke opdracht kon worden gegeven omdat 

tussen appellant en de advocaat van A geen overeenstemming kon worden bereikt over 

de verdeling van het te taxeren object en A daarom de opdracht tot taxatie heeft gege-

ven. Appellant was weliswaar geen partij bij de taxatieopdracht, maar nu de taxatie be-

trekking had op een object waarvan hij deels mede-eigenaar was en beklaagde over de 

uitvoering daarvan met appellant heeft gecorrespondeerd en de door appellant verstrekte 

informatie en gemaakte opmerkingen heeft betrokken bij zijn aanvulling op het rapport, 

heeft appellant daarbij een zodanig belang dat hij in zijn klacht kan worden ontvangen 

als het taxatierapport en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden niet aan de 

daaraan te stellen eisen voldoen 

 

6.4 In het taxatierapport is als doel daarvan vermeld het bepalen van een marktwaarde in 

verband met de verdeling. Beklaagde heeft aan het slot van zijn taxatierapport opge-

merkt dat aan hem is gevraagd om op een aantal manieren een waarde vast te stellen en 

hij heeft getracht om aan die wens zoveel mogelijk gehoor te geven. Hij heeft zijn rap-

port besloten met een aantal suggesties en adviezen onder meer met betrekking tot de 

verdeling van het omliggende terrein en de mogelijke herontwikkeling van het object. 

Appellant heeft het standpunt ingenomen dat aan beklaagde opdracht zou zijn gegeven 

om de waarde van het object bindend vast te stellen. Wat daar ook van zij, gegeven de 

aard van het object en het feit dat een splitsing daarvan aan appellant en A voor ogen 

stond is de wijze waarop beklaagde zijn taxatierapport heeft ingericht niet onbegrijpelijk 
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en niet is gebleken dat de door hem vastgestelde waardes niet juist zouden zijn.  

 

6.5 Beklaagde heeft de diverse onderdelen van het object opgenomen nadat aan hem door 

drie verschillende personen daartoe de gelegenheid was geboden. Dat beklaagde toe-

gang heeft verkregen tot een onderdeel van het object door een persoon die later A 

bleek te zijn, kan hem niet worden verweten. Onder de geschetste omstandigheden kan 

niet worden geoordeeld dat beklaagde de afspraak heeft geschonden om met geen van 

de partijen in het kader van de taxatie contact te onderhouden. 

 

6.6 Nu niet is gebleken dat beklaagde de taxatieopdracht als opgenomen in de e-mail van 6 

juli 2012 van de advocaat van A onjuist heeft uitgevoerd is het onder 3.2 opgenomen 

onderdeel van de klacht ongegrond. 

 

6.7 Het tweede onderdeel van de klacht betreft het verwijt van appellant dat beklaagde niet 

bereid is geweest om een tweede aanvulling op zijn taxatierapport uit te brengen op ba-

sis van de door appellant verstrekte informatie en door appellant gekozen invalshoeken. 

In aanmerking genomen het feit dat, zoals hiervoor is overwogen, A heeft te gelden als 

opdrachtgever van beklaagde en deze geen toestemming aan beklaagde heeft verleend 

om een tweede aanvulling op zijn taxatierapport uit te brengen nadat zij met het uit-

brengen van een eerste aanvulling wel had ingestemd, is niet onbegrijpelijk of onjuist 

dat beklaagde geen gehoor heeft gegeven aan dit verzoek van appellant. Ook dit klacht-

onderdeel is ongegrond.  

 

6.8 Gelet op de inhoud van de Statuten en het Reglement Tuchtrechtspraak NVM komt de 

Centrale Raad van Toezicht tot de volgende uitspraak. 

 

 

7 Beslissing in hoger beroep 

 

7.1 Bekrachtigt de beslissing van 21 augustus 2013 van de Raad van Toezicht Amsterdam. 

 

 

Aldus gewezen te Amersfoort door mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. P. van der Kolk-Nunes, 

F.J. van der Sluijs, W. van Haselen, leden en mr. J.A. van den Berg, lid/secretaris en onderte-

kend op 1 mei 2014. 

 

 

          

 


