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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 998e vergadering van het  
28 april 2022 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 3 maart 2022 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

20-05-2022 Eerste versie openbaar verslag 1 

   

   

 
 

1 Opening 
  
2 Belangenconflicten 
  
3 Vaststellen agenda 
  
4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
5 Collegeverslagen 
  
6 Geneesmiddelenbewaking 
  
6.1 Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-) Rapporteur of NL=RMS 
  
6.2 Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
  
7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
7.a  Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met penfluridol als werkzaam 

bestanddeel en ATC code N05AG03, waarmee deze valt onder de klasse antipsychotics. 
Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

7.b Melatonine 
melatonine 
Slaap 

7.c Sinupret extract 160 mg, omhulde tablet 
droog extract (3-6:1) van gentiaanwortel, primula bloem, krulzuring, vlierbloesem en 
ijzerhard (1:3:3:3:3); extractie: ethanol 51% (m/m) 
Verkoudheid 

  
8 Bezwaarschriften 
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
9.a Biosimilar profiel Neulasta (pegfilgrastim) 
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10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met  

tralokinumab als werkzaam bestanddeel en ATC code D11AH07, waarmee deze valt 
onder de klasse other dermatological preparations. Deze variatie verloopt via de 
centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met tabelecleucel als 

werkzaam bestanddeel en waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze aanvraag 
verloopt via de centrale procedure. 

10.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met abaloparatide als 
werkzaam bestanddeel en ATC code H05AA04, waarmee deze valt onder de klasse 
arathyroid hormones and analogues. Deze aanvraag verloopt via de centrale 
procedure. 

10.d Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met transduced 
T-cells als werkzaam bestanddeel waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze 
variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.e Agendapunt vervallen 
10.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met vadadustat als werkzaam 

bestanddeel en ATC code B03XA, waarmee deze valt onder de klasse other antianemic 
preparations. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

  
11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 

 
12 Agenda’s en  verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
12.a CHMP – verslag 21-24 februari 2022 
12.b CMDh – verslag 22-23 februari 2022 
12.c PRAC – agenda 7-10 maart 2022 
12.d COMP – verslag 15-17 februari 2022 
  
13 Zaken ter informatie 
  
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  
13.2 Actiepuntenlijst 
  
13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
13.3.a Juridisch overzicht maart 2022 
  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
13.7.a Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met  

trastuzumab deruxtecan als werkzaam bestanddeel en ATC code L01XC41, waarmee 
deze valt onder de klasse other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de 
centrale procedure. 

  
13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
13.8.a CAT-verslag 16-17 februari 2022 
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14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
  
Bijlage 1 Interactieve beoordeling van een vaccin met highly purified whole virus SARS-CoV-2 

antigeen, geïnactiveerd als werkzaam bestanddeel.  
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 998e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. In 
verband met de coronamaatregelen zijn alleen de voorzitter en de secretaris fysiek in 
de zaal aanwezig.  
Persoonsgegevens zijn weggelaten. Het betreft persoonsgegevens waarvoor in de AVG 
geen grondslag is aan te wijzen om verwerkt te mogen worden. Op grond van artikel 
10, eerste lid, aanhef en onder d van de WOB worden deze persoonsgegevens niet 
verstrekt.  
Verder is er een speciaal welkom voor mevr. Fiebrich-Westra, lid van het Jong College. 
 

 
Agendapunt 2 Belangenconflicten 

Er zijn geen meldingen van belangenconflicten. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd.  
Na de agendapunten 1 t/m 4 volgen de agendapunten 12, 11.a, 10.c, 7.c, 7.b, 7.a, 10.a, 
10.f, 9.a, 10.b 10.d en 5.a. De agenda wordt afgesloten met agendapunten 13 t/m 15.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

 
Agendapunt 4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
 

Afmeldingen 
De Collegeleden Dekkers, Van Nieuwkoop, Van Rensen en Sonke zijn verhinderd. 
 
CBG Wetenschapsdag 2022 
 Op 17 februari jl. vond de CBG Wetenschapsdag plaats, met als thema "Strengthening 
academic drug development: how to move forward with confidence?". Ruim 500 
deelnemers (verschillende stakeholders, waaronder academie, regulators, 
patiëntenorganisaties en industrie) keken mee naar het online programma, dat live 
werd uitgezonden vanuit een opnamestudio in de Jaarbeurs in Utrecht. Onder leiding 
van CBG-voorzitter Ton de Boer besprak men de huidige situatie op het gebied van 
academische geneesmiddelenontwikkeling, en hoe maximale impact van dit onderzoek 
bereikt kan worden. De sprekers in de studio zorgden samen voor een inspirerende 
middag. 
 
Terugkoppeling vanuit de Heads of Medicines Agencies (HMA). 

• Herziening werkgroepenstructuur - In de Collegevergadering van 23 december 2021 
werd medegedeeld dat de werkgroepenstructuur binnen het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) wordt herzien. Hierbij wordt de 
vertegenwoordiging van de lidstaten losgelaten als criterium. Vertegenwoordiging 
zal voornamelijk worden gebaseerd op expertise. De implementatie is gestart bij de 
domeinen methodologie, klinisch en non-klinisch. Het aantal Working Parties wordt 
teruggebracht van twintig tot tien. Voor deze Working Parties worden o.a. 
richtlijnen opgesteld en bediscussieerd. Voor negen van deze Working Parties 
worden kandidaten binnen het aCBG genomineerd.  

• Herziening humane geneesmiddelenwetgeving - Vanuit Europa zijn er twee nieuw 
wetten van kracht geworden. Eén daarvan is de nieuwe clinical trial wetgeving. 
Onder de HMA wordt een stuurgroep gevormd die zich gaat bezighouden met de 
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implementatie van de nieuwe clinical trial verordering. Voor Nederland gaat de 
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) deel uitmaken van deze 
stuurgroep.   

• Mandaatuitbreiding EMA – Opnieuw is gesproken over de beoogde 
mandaatuitbreiding van het EMA. Dit houdt in dat het EMA in geval van 
gezondheidscrises, zoals de huidige COVID-19 pandemie, een verdergaand mandaat 
krijgt dan nu het geval is. Inmiddels heeft het aCBG zijn deelname aan de 
Emergency Task Force (EFT) herbevestigd. Op het moment dat de COVID-19 
pandemie afzwakt zal de deelname worden heroverwogen. 

 
Reflection Paper ‘Biological New Active Substances’ 
Aan het College wordt een toelichting gegeven over de totstandkoming en 
achtergrond van dit document. Benadrukt wordt dat dit geen richtsnoer is, maar meer 
een soort ‘stand van zaken’ document waarin ‘points to consider’ zijn opgenomen. Dat 
wordt vaker gedaan in situaties waar inzichten nog niet uitontwikkeld zijn. Het is voor 
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een manier om een overzicht te 
geven van zaken die zij belangrijk vinden met betrekking tot dit onderwerp, zonder 
zich vast te leggen door een bepaalde richting op te sturen.  
Een New Active Substance (NAS-) status heeft (onder andere) regulatoire 
consequenties in termen van dossierbescherming. De NAS-status moet door de 
aanvrager worden geclaimd in de handelsvergunningaanvraag. In de Notice to 
Applicants wordt op basis van vier ‘indents’ gedefinieerd wat een NAS is. Deze indents 
worden toegelicht aan het College. Voor een biologische NAS waar het onderhavige 
document over gaat zijn met name twee van deze indents van belang.  
Er is een vergelijkbaar document beschikbaar voor ‘chemische’ NAS-claims (Reflection 
Paper on chemical structure and properties criteria to be considered for the evaluation 
of new active substance (NAS) status of chemical substances). Dat document is 
opgesteld door de Quality Working Party (QWP). Elementen daaruit komen ook terug 
in het onderhavige reflection paper, dat is opgesteld door de Biologics Working Party 
(BWP). Zo ook de volgende omschrijving van een NAS: “ (…) A substance is considered 
to be new in itself when the administration of the applied active substance would not 
expose patients to the same therapeutic moiety as already authorised active substance 
(…)”. 
De inhoud van het onderhavige reflection paper wordt sterk bepaald door het 
juridische kader (de eerdergenoemde indents). Een terugkerend punt van discussie is 
dat een deel van de opstellers (drafting group, DG) graag wilde aansluiten bij de 
Orphan similarity Q&A voor Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP's), maar dat 
document valt in een andere juridisch kader, en staat inhoudelijk op gespannen voet 
met biosimilar-benadering. Op 25 februari jl. was er een bijeenkomst van de DG, 
waarin het nog niet is gelukt om overeenstemming te vinden over de finale tekst. Dit 
maakt dat hoogstwaarschijnlijk een stemming nodig is.  
Tot slot worden een aantal specifieke reflecties op passages (met betrekking tot 
aminozuurvolgorde, vaccins en pegylering) in de reflection paper toegelicht aan het 
College. Het is bedoeling om binnenkort te komen tot een draft for consultation. De 
volgende stap is dan een openbare consultatieronde, waarbij stakeholders hun mening 
kunnen geven.   
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Agendapunt 5 Collegeverslagen 
 
 

Agendapunt 5.a  Conceptverslag 994e Collegevergadering d.d. 6 januari 2022 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 

 
 
Agendapunt 6 Geneesmiddelenbewaking 
 
 
Agendapunt 6.1 Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
  Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 6.2 Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
  Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd.  
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Agendapunt 7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
 
 
Agendapunt 7.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.b Melatonine    
       

Productnaam Melatonine 

Werkzaam 
bestanddeel 

melatonine 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

tabletten: 1 mg, 3 mg en 5 mg 

Indicatiegebied Slaap 

ATC-code N05CH01 

Procedure Nationale procedure 

RVG-nummer 126909, 126910, 126911 

Zaaknummer 812518 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de nationale procedure voor de indicatie: 
“Short-term treatment of jetlag in adults.” 
Deze aanvraag heeft als wettelijke basis 10a (Well-Established Use, WEU); de firma 
dient geen eigen (non-)klinische studies in, maar onderbouwt de werkzaamheid en 
veiligheid op basis van literatuurgegevens. 
  
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
Eerder in de procedure is een voornemen tot weigering uitgestuurd, omdat er nog 
grote bezwaren waren omtrent de bridging naar literatuur. Deze bezwaren zijn tot op 
heden niet opgelost.  
De data binnen het dossier bridgen niet met de literatuur waarnaar verwezen wordt,  
maar met het (reeds geregistreerde) Melatonine Tiofarma. Hiermee is een in-vitro 
vergelijking gedaan in een dissolutiestudie. Op basis van deze vergelijking wordt een 
indirecte bridge naar de literatuur geclaimd. Melatonine Tiofarma is echter niet 
volledig representatief voor de producten in de literatuur (er is sprake van een verschil 
in hoeveelheid lactose en talk). Hoewel het aannemelijk is dat dit verschil niet van 
invloed is op de blootstelling, aangezien melatonine een Biopharmaceutical 
Classification System (BCS) klassse 1 geneesmiddel is, is dit niet met volledige 
zekerheid te bevestigen. Daarnaast neemt dit niet weg dat er formeel gezien geen 
directe bridge is gemaakt tussen het onderhavige melatonine en de geneesmiddelen in 
de literatuur, hetgeen een belangrijk criterium is om in aanmerking te kunnen komen 
voor een WEU. Een indirecte bridge zoals nu is gedaan is niet nog niet eerder 
toegestaan. Indien dat in dit geval wel zou worden toegestaan, dan zou dat ingaan 
tegen eerdere besluiten en adviezen op dit gebied, en er zou een ongewenste 
precedent worden geschept voor andere BCS klasse 1 geneesmiddelen. Het College 
zou dit onacceptabel vinden, en geeft aan dat een directe bridge moet worden 
gemaakt tussen het onderhavige melatonine en de geneesmiddelen in de literatuur. 
 
 
Conclusie 
Het College besluit de handelsvergunningaanvraag voor dit geneesmiddel te weigeren. 
Er is geen directe bridge gemaakt tussen het onderhavige melatonine en de 
geneesmiddelen in de literatuur. Hierdoor is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de 
data van de producten in de literatuur ook van toepassing zijn op het onderhavige 
geneesmiddel.  
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Agendapunt 7.c Sinupret extract  
       

Productnaam Sinupret extract  

Werkzaam 
bestanddeel 

gentiaanwortel, primula bloem, krulzuring, vlierbloesem en 
ijzerhard, extractie: ethanol 51%  

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tablet: 160 mg, 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code Niet toegekend 

Procedure Wederzijdse erkenningsprocedure: 
RMS = Duitsland 

RVG-nummer 128438 

Zaaknummer 884247 

 
Het betreft de aanvraag via de wederzijdse erkenningsprocedure voor de indicatie: 
“Kruidengeneesmiddel voor de behandeling van acute, ongecompliceerde 
ontstekingen van de neusbijholten bij volwassenen.” 
Dit is een repeat use procedure. Dit betekent dat dit geneesmiddel al is goedgekeurd in 
een aantal lidstaten, en dat de firma nu aan een aantal andere Concerned Member 
States (CMS) vraagt of zij de goedkeuring op basis van het oorspronkelijke dossier 
kunnen overnemen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat geen aanpassingen aan 
de productinformatie kunnen worden gedaan. De repeat-use fase is inmiddels afgrond. 
Dit onderwerp is nu geagendeerd ter vaststelling van de afleverstatus. 
 
De aangevraagde afleverstatus is Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD). De 
onderbouwing voor de aangevraagde afleverstatus is beoordeeld: 

• Een medische diagnose of toezicht is niet nodig bij acute rinosinusitis.  

• Het risico op bijwerkingen, interacties of oneigenlijk gebruik is laag.  

• In de bijsluiter wordt voldoende gewaarschuwd voor risicovolle situaties. 

• Sinupret extract en andere preparaten met hetzelfde actieve bestanddeel zijn in 
andere landen al op de markt. Er zijn hier geen veiligheidsrisico’s geconstateerd.  

• Er zijn al andere kruidengeneesmiddelen voor verkoudheid met UAD-status op de 
markt.  

Op basis van deze overwegingen kan de UAD-afleverstatus voor dit product worden 
toegestaan.  
 
 
Conclusie 
Het College besluit dit product de UAD-afleverstatus toe te kennen. 
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Agendapunt 8 Bezwaarschriften 
 Er zijn geen bezwaarschriften geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 9  Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
 
 
Agendapunt 9.a Biosimilar profiel Neulasta (pegfilgrastim) 

In de 975e Collegevergadering (d.d. 1 april 2021) is een beleidswijziging omtrent de  
afhandeling van biosimilars goedgekeurd. Kern van de aanpassing is om, indien er 
genoeg ervaring is opgedaan met biosimilar aanvragen van een werkzaam 
bestanddeel, een stof-specifiek profiel op te stellen. In dit profiel wordt aan de hand 
van eerdere biosimilar beoordelingen een overzicht opgesteld van de belangrijkste 
aandachtspunten per beoordelingsdiscipline. Indien een stof-specifiek profiel is 
goedgekeurd door College, dan wordt het agenderingsbeleid voor deze stof aangepast 
en zal een volgende biosimilar aanvraag conform het vigerend beoordelingsbeleid 
worden beoordeeld maar niet meer de eerste ronde van de aanvraagprocedure voor 
een Collegevergadering worden geagendeerd (tenzij daar aanleiding voor is).  
Inmiddels is ruime ervaring opgebouwd met biosimilars van Neulasta (pegfilgrastim) 
om die reden is nu een stof-specifiek profiel opgesteld voor pegfilgrastim. Deze wordt 
nu voorgelegd aan het College. Het College geeft aan akkoord te kunnen met dit 
profiel voor Neulasta. 
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Agendapunt 10  Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
 
 
Agendapunt 10.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.c Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 

Agendapunt 10.f Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
De bespreking van één wetenschappelijke zaak blijft op grond van commerciële 
overwegingen vertrouwelijk. 

 
 
Agendapunt 12  Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 

Vertrouwelijke informatie weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad en het betreft commercieel 
vertrouwelijke informatie. 

 
 
Agendapunt 12.a CHMP – verslag 21-24 februari 2022 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de 
CHMP. 

 
  De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
Agendapunt 12.b CMDh – verslag 22-23 februari 2022 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Coordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh) en de daarin 
besproken onderwerpen. Graag verwijst het College voor verdere informatie naar het 
openbare verslag op de website van de CMDh. 

 
 
Agendapunt 12.c PRAC – agenda 7-10 maart 2022 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin opgenomen onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar de openbare agenda op de website van de 
PRAC. 

 
 
Agendapunt 12.d COMP – verslag 15-17 februari 2022 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst het 
College voor verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de 
COMP. 

 
 
Agendapunt 13 Zaken ter informatie 
   
 
Agendapunt 13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 

Vertrouwelijke informatie weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad en het betreft commercieel 
vertrouwelijke informatie. 
 
 

Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
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Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
 
 
Agendapunt 13.3.a Juridisch overzicht maart 2022 

Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd.  
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Twaalf adviezen zijn zonder aanvullende opmerkingen ter kennisgeving aangenomen. 
 
 
Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
   
 
Agendapunt 13.7.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 

 
 

Agendapunt 13.8.a CAT-verslag 16-17 februari 2022 
Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Advanced 
Therapies (CAT) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst het College voor 
verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de CAT. 

 
 

Agendapunt 14 Rondvraag  
  Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
 
Agendapunt 15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.  
 
 

Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit deze vergadering. 
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Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter)    
Dr. J.N. Belo  (telefonisch) 
Prof.dr. A.M. Bosch (telefonisch) 
Prof. dr. ir. H. Boersma (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Prof. dr. H.J. Guchelaar (telefonisch) 
Dr. S. Kersting (telefonisch) 
Prof. dr. R.J. van Marum (telefonisch)   
Prof.dr. M.T. Nurmohamed (telefonisch)    
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
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Bijlage 1  Dit onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 

 
Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter)    
Prof. dr. ir. H. Boersma (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop (telefonisch) 
Prof. dr. M.T. Nurmohamed (telefonisch)    
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


