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1. Achtergrond en aanleiding 

1 Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële 

band heeft. Met een zetel in het bestuur van een participatie of met stemrecht heeft de gemeente 

„bestuurlijk belang‟. De gemeente heeft voorts „financieel belang‟ wanneer zij middelen ter 

beschikking heeft gesteld en die kwijtraakt als de verbonden partij failliet raakt of als financiële 

problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.  

2 Binnen de gemeente Maastricht worden drie soorten verbonden partijen onderscheiden: 

 Deelnemingen (b.v. MTB, Essent, Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedère, Maatschap 

Geusselt)  

 Publiek private samenwerkingsverbanden (b.v. Projectbureau A2, Centrummanagement) 

 Gemeenschappelijke regelingen (b.v. GGD Zuid-Limburg, Kredietbank Limburg, Regionale 

Brandweer). 

3 Een substantieel deel van het gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd door deze 

vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en publiekprivate 

samenwerkingsconstructies. Gemeenten hebben uiteenlopende redenen om delen van de 

uitvoering van beleid bij een verbonden partij onder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit het 

oogpunt van efficiency, of omdat er een kwaliteitsverbetering wordt verondersteld, maar het kan 

ook zijn dat een gemeente bepaalde risico‟s probeert te verminderen. Of met deelname aan een 

verbonden partij deze doelstellingen wordenbereikt is voor veel gemeenteraden een 

onbeantwoorde vraag. 

4 In een bijlage bij dit plan van aanpak is het beleid van de gemeente Maastricht ten aanzien 

van de aansturing van verbonden partijen opgenomen. 

5 De informatieverstrekking over deelnemingen en andere partijen waarmee de gemeente een 

financiële en/of bestuurlijke relatie heeft, werd door het Rijk als niet voldoende ervaren. Een reden 

daarvoor is dat het aantal relaties van gemeenten met dergelijke partijen de laatste jaren sterk is 

toegenomen. Om de gemeenteraad voldoende inzicht te bieden in verbonden partijen is daarom in 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
1
 (BBV) onder andere het 

volgende opgenomen: 

a Gemeenten hebben de verplichting in hun begroting een paragraaf te wijden aan 

verbonden partijen (artikel 9, lid 2 BBV). Conform artikel 15 van het BBV dient deze 

paragraaf in ieder geval te bevatten: 

1. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die 

zijn opgenomen in de begroting. 

2. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 

                                                      
1
 Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 17 januari 2003. 
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b Bij de jaarstukken (productenrealisatie) dient in de lijst van verbonden partijen (artikel 

67 BBV), ten minste de volgende informatie te worden verstrekt omtrent de verbonden 

partijen (artikel 69 BBV): 

1. de naam en vestigingsplaats; 

2. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

3. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het 

belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; 

4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

5. het resultaat van de verbonden partij. 

6 Uit de begroting 2007 en de jaarrekening 2005 van de gemeente Maastricht blijkt dat er sprake 

is van 30 verbonden partijen. Hierbij stelt de rekenkamer de vraag of de aan de gemeente 

aangeleverde rapportages de juiste informatie bevatten voor een goede sturing, controle en 

verantwoording om daarmee het door de gemeente gewenste beleid te realiseren en tevens de 

bestuurlijke en financiële risico‟s te beheersen. De rekenkamer wil daarbij ook kijken naar de wijze 

waarop de gemeenteraad door het college is geïnformeerd over de verbonden partijen.  

7 De rekenkamer constateert dat de paragrafen in de begroting en jaarrekening over verbonden 

partijen de afgelopen jaren bij de gemeenteraad weinig reactie hebben opgeroepen. In 

raadscommissies is soms wel enige zorg geuit over verbonden partijen (bijvoorbeeld naar 

aanleiding van rekenkameronderzoek naar Yonder).  

8 De rolverdeling tussen college en raad bij de beheersing van risico‟s van verbonden partijen is 

geen eenvoudige opgave. Mede om die reden heeft de rekenkamer besloten een onderzoek in de 

vorm van een quick scan uit te voeren naar verbonden partijen. De rekenkamer vindt het wenselijk, 

in aanvulling op wat in de programmabegroting en de jaarrekening wordt gesteld over verbonden 

partijen, voor de gemeenteraad in kaart te brengen welke verbonden partijen er zijn en welke 

financiële en bestuurlijke risico‟s de gemeente Maastricht daarbij loopt.  
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2. Doelstelling 

9 De Rekenkamer wil door middel van een onderzoek, dat gehouden wordt in de vorm van een 

quick scan, inzichtelijk maken: 

a welk beleid de gemeente Maastricht sinds 2004 heeft gevoerd ten aanzien van 

verbonden partijen;  

b wat de redenen zijn dat de gemeente Maastricht met de verbonden partijen een 

verbinding is aangegaan (gemeentelijk doel van verbintenis); 

c hoe de aansturing en het toezicht van de zijde van de gemeente verloopt (door de 

gemeenteraad en het college); 

d op welke wijze de sturing plaatsvindt; 

e welk financieel belang de gemeente Maastricht per partij heeft; 

f hoe er verantwoording wordt afgelegd over beleid en beheer door de besturen van 

verbonden partijen; 

g op welke wijze de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verbonden partijen. 

10 Op basis van dit inzicht wil de rekenkamer zich een oordeel kunnen vormen: 

1. welke financiële risico‟s er voor de gemeente zijn; 

2. welke bestuurlijke risico‟s de gemeente loopt.  

11 Het onderzoek zal worden uitgevoerd op basis van een inventariserende quick scan. De 

reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot het beantwoorden van deze onderzoeksvragen in de 

vorm van een beknopte rapportage. In deze rapportage zullen per verbonden partij de bevindingen 

worden gepresenteerd. Tevens wordt in meer algemene zin stilgestaan bij de onderzoeksvragen 

en de mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de aansturing, het toezicht, de 

verantwoording en de informatievoorziening aan en van de gemeente Maastricht. 

12 Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de financiële belangen 

van de gemeente Maastricht in de verbonden partijen, de wijze waarop de gemeente als geheel en 

de gemeenteraad in het bijzonder worden geïnformeerd en de wijze waarop het college de risico‟s 

ten aanzien van de verbonden partijen beheerst. De resultaten van het onderzoek dienen de 

gemeenteraad in staat te stellen zijn controlerende rol te optimaliseren.  
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3 Aanpak en te verwachten resultaten 

13 De rekenkamer onderscheidt viert stappen: 

a Voorbereiden onderzoek. 

b Opstellen normenkader en inventariseren huidige situatie. 

c Analyseren risico‟s en opstellen nota van bevindingen. 

d Opstellen eindrapportage na bestuurlijke reactie. 

14 Deze stappen worden hierna toegelicht door per stap aan te geven wat het doel, de uit te 

voeren activiteiten en het te verwachten resultaat zijn.  

Stap 1 Voorbereiden onderzoek 

15 De activiteiten die in dit kader zullen worden uitgevoerd zijn: 

a. Opstellen van de detailplanning van het onderzoek; 

b. Inventariseren benodigde documenten (o.a. raadsbesluiten, dossiers verbonden 

partijen, managementrapportages, contracten);  

c. Opstellen gedetailleerde lijst met op te vragen informatie; 

d. Samenstellen lijst van te interviewen personen (selectie op basis van eerste analyse 

documenten); 

e. Maken afspraken over communicatie met kleine rekeningcommissie, gemeenteraad 

en college. 

16 Het resultaat is een goed voorbereid onderzoek. 

Stap 2 Opstellen normenkader en inventarisatie huidige situatie 

17 Het onderzoek moet inzicht geven in de potentiële (financiële) risico‟s die de gemeente 

Maastricht loopt door de (beleidsvoering van) verbonden partijen. Om daarover een uitspraak te 

kunnen doen zal in eerste instantie de huidige (“ist”) situatie van de verbonden partijen, en hun 

relatie met de gemeente, in kaart gebracht moeten worden. Ook dient vooraf duidelijk te zijn hoe 

de gemeente haar toezichthoudende rol ten aanzien van de verbonden partijen het beste zou 

kunnen invullen (“soll”). Hiertoe wordt een normenkader opgesteld. 

18 In het normenkader behoren in ieder geval de formele vereisten opgenomen te worden, zoals 

deze zijn te vinden in de wet (o.a. Gemeentewet en WGR) en het BBV. Gezien de 

onderzoeksvragen dienen er normen opgesteld te worden voor: 

 Financiële aspecten, bijvoorbeeld: omvang financiële relatie, ontwikkeling eigen vermogen 

verbonden partij, begrotingsdiscipline verbonden partij.  

 Bestuurlijke aspecten, bijvoorbeeld: mate waarin de raad bestuurlijke voorwaarden en 

opdrachten formuleert, eventuele bestuurlijke problemen in het recente verleden, 

maatschappelijke impact 

 Kwaliteit van de aansturing, bijvoorbeeld: mate waarin doelen en prestaties zijn 

geformuleerd en gemeten en gestuurd kunnen worden 
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 Toezicht op de verbonden partij, bijvoorbeeld: bestuurlijk/organisatorische vormgeving, 

rolverdeling en werking van het toezicht 

 Verantwoording door verbonden partijen, bijvoorbeeld: helder, gerelateerd aan gemaakte 

afspraken 

 Informatievoorziening door verbonden partijen, bijvoorbeeld: tijdig (begroting voor 15 juli 

bij WGR), regelmatig, consequenties voor gemeente aangegeven.  

19 Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek is het van belang dat in een vroeg stadium 

duidelijk is welke ambtelijke contactpersoon verantwoordelijk (controller/accountmanager) is voor 

elk in het onderzoek betrokken verbonden partij. De rekenkamer zal deze personen vragen om aan 

de hand van een gestructureerde vragenlijst per verbonden partij informatie aan te reiken. Voor 

een aantal verbonden partijen (“complexe dossiers”) voert de rekenkamer gesprekken met de 

contactpersonen. 

20 Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten wordt een overzicht gemaakt van de verbonden 

partijen en de potentiële (financiële en bestuurlijke) risico‟s die de gemeente per verbonden partij 

loopt. De rekenkamer denkt daarbij aan de volgende aspecten: 

1. De volledige naam van de verbonden partij; 

2. De juridische vorm van de verbonden partij (publiek-/privaatrechtelijk); 

3. Raadsbesluit waarbij deze verbonden partij is aangegaan; 

4. Activiteiten van de verbonden partij (publiek belang); 

5. Informatiestroom van verbonden partij richting gemeente: 

- frequentie, hoe, wanneer;  

- hoe verlopen cruciale beslismomenten over begroting en rekening; 

- is informatie tijdig, voldoende en duidelijk; 

6. Financiële relatie en commitment gemeente met verbonden partij; 

7. Begrote en werkelijke baten en lasten per jaar 

8. Eigen vermogen verbonden partij; 

9. Gepland resultaat verbonden partij; 

10. Ontwikkeling vermogenspositie verbonden partij; 

11. Bestuurlijke betrokkenheid gemeente met verbonden partij (mandaat, juridische 

vorm, mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding bijvoorbeeld in algemeen bestuur, 

dagelijks bestuur en via ambtelijke werkgroepen). 

Te verwachten resultaat 

Stap 2 leidt tot een tabel die inzicht biedt in de huidige situatie van de verbonden partijen en hun 
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(bestuurlijke en financiële) relatie met de gemeente. Deze “foto” van de verbonden partijen vormt 

de noodzakelijke basis om uitspraken te kunnen doen over de risico‟s die de gemeente eventueel 

loopt. 

Stap 3: Analyse risico’s en opstellen nota van bevindingen 

21 De rekenkamer zal aan het normenkader per verbonden partij een beoordeling geven en deze 

presenteren in de vorm van een verkeerslicht. Wordt op bijna alle normen voor het financieel en 

bestuurlijk risico onvoldoende gescoord dan staat het licht op rood, gaat het om enkele normen 

dan staat het licht op oranje. Wordt op bijna alle normen voldoende gescoord dat staat het licht op 

groen. Vanzelfsprekend wordt de kleur in het rapport nader toegelicht en onderbouwd.  

22 In deze stap zal de rekenkamer de in stap 2 verkregen inzichten nader analyseren in het licht 

van de potentiële (financiële en bestuurlijke) risico‟s die de gemeente met haar verbonden partijen 

loopt. De rekenkamer zal zich concentreren op de verbonden partijen van materieel (financieel) 

belang waar het stoplicht op oranje staat. 

23 Cruciaal bij deze stap is dat er, op basis van een gesprek met ambtelijk betrokkenen en 

aanvullend deskresearch, een beeld wordt gevormd van verbonden partijen. Waarbij eventuele 

randvoorwaardelijke zaken die niet (expliciet) blijken uit ontvangen stukken, maar wel van invloed 

cq. belang kunnen zijn voor de beoordeling aan de orde komen. 

24 De feitelijke bevindingen worden in een korte rapportage voorgelegd aan de ambtelijke 

organisatie voor een ambtelijk wederhoor (Nota van bevindingen). Dit heeft tot doel de juistheid en 

de volledigheid van de bevindingen te beoordelen. 

Te verwachten resultaat 

Stap 3 leidt tot inzicht in de mate waarin de huidige (financiële) positie van de verbonden partij 

en/of haar (financiële en/of bestuurlijke) relatie met de gemeente een (financieel, bestuurlijk) risico 

vormt voor de gemeente. Deze constatering wordt toegevoegd aan de tabel uit stap 2.  

Stap 4: Opstellen rapportage 

25 De eindrapportage betreft het bundelen van de resultaten uit de stappen 2 en 3. Op basis van 

deze resultaten formuleert de rekenkamer zijn conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad. 

26 Het concept eindrapport zal, conform het reglement van orde, aan het college worden 

aangeboden met het verzoek een bestuurlijke reactie te geven.  

27 De rekenkamer bespreekt de reacties en besluit of deze reacties aanleiding zijn voor 

aanpassingen van het eindrapport.  

28 Het definitieve eindrapport wordt opgesteld. 

29 De partijen die commentaar leveren worden door de rekenkamer geïnformeerd wat de invloed 

van hun opmerkingen is geweest op het eindrapport. Eventueel kan besloten worden schriftelijke 

reacties integraal als bijlage in het eindrapport op te nemen. 
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30 Het definitieve eindrapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

Te verwachten resultaat 

31 Het resultaat van stap 4 is een onderzoeksrapport omtrent de bestuurlijke en financiële risico‟s 

voor de gemeente Maastricht als gevolg van (de beleidsvoering van) verbonden partijen.  

32 In het rapport zal aandacht worden besteed aan de leermomenten voor de gemeente 

Maastricht. De rekenkamer verwacht dat het rapport input vormt voor een discussie tussen raad en 

college over de manier waarop de financiële en beleidsmatige risico‟s beheerst worden, de 

informatieverstrekking verloopt (college en raad richting verbonden partijen en vice versa), en het 

beleid beïnvloed kan worden. Dat wil zeggen goede uitvoering en verantwoording door het college 

en het houden van controle en toezicht door de raad.  
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4 Onderzoeksteam en planning 

a. Onderzoeksteam 

33 Het onderzoek wordt in eigen beheer door de rekenkamer uitgevoerd. Drie leden van de 

rekenkamer en de secretaris vormen het onderzoeksteam. De onderzoekswerkzaamheden zullen, 

afhankelijk van beschikbare tijd, agenda‟s en expertises in onderling overleg verdeeld worden. 

34 De mogelijkheid bestaat dat voor onderdelen van het onderzoek specialistische kennis bij een 

externe partij wordt ingehuurd. 

35 De secretaris ondersteunt het team bij de uitvoering van het onderzoek. Daarnaast maakt zij 

verslagen van de interviews en werkbijeenkomsten van de rekenkamer. Ook zorgt zij voor de 

logistieke aspecten van het onderzoek (afspraken plannen, informatie opvragen bij ambtelijke en 

projectorganisatie, etc.).  

36 De rekenkamer is voor inhoudelijke informatie afhankelijk van de organisatie van de gemeente 

Maastricht. Via de gemeentesecretaris zal de benodigde informatie verkregen moeten worden. 

Zonder deze medewerking kan de rekenkamer het onderzoek niet uitvoeren. 

b. Planning 

37 Het eindrapport zal uiterlijk in juni 2007 gereed zijn.  

38 De rekenkamer voorziet in totaal 25 dagen aan het onderzoek te besteden. Deze dagen zijn 

als volgt over de stappen en leden verdeeld:  

 

Stap Planning Dagen onderzoeksteam 

1. Voorbereiding Medio februari 2 dagen 

2. Normenkader Eind februari 8 dagen 

3. Analyse risico‟s, nota van 

bevindingen 

April 10 dagen 

4. Opstellen eindrapportage Juni 5 dagen 

Totaal Februari 2007 – juni 2007 25 dagen 

De plenaire bijeenkomsten van de rekenkamer zijn in deze raming verdisconteerd. 

39 Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat zij capaciteit vrijmaakt voor het geven van 

interviews, het aanleveren van informatie en het geven van commentaar op de nota van 

bevindingen.  
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Bijlage 1 Beleid gemeente Maastricht verbonden partijen 

 

In de programmabegroting 2007 formuleert de gemeente Maastricht haar beleid ten aanzien van 

de aansturing op de verbonden partijen als volgt:: 

1. De wethouder middelen vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder bij de 

vennootschappen waarin de gemeente deelneemt en bewaakt de financiële continuïteit en 

rentabiliteit van de onderneming. Bovendien wordt voorkomen dat er een belangenverstrengeling 

kan ontstaan tussen het financiële en het inhoudelijke beleidsbelang. 

2. De rol van de gemeente als opdrachtgever wordt ingevuld via de lijnverantwoordelijkheid van de 

portefeuillehouder. Deze vakwethouder maakt als vertegenwoordiger van de gemeente afspraken 

(contracten, concessies en/of subsidievoorwaarden) met de verbonden partij. Is bij de verbonden 

partij een overheidscommissaris of externe bestuurder of een andere wethouder of burgemeester 

als bestuurder of commissaris aangesteld, dan vindt aansturing van het gemeentelijk belang plaats 

in overleg met hem of haar. 

3. Indien de gemeente het vanuit financieel of beleidsinhoudelijk oogpunt belangrijk vindt om 

rechtstreeks (niet als opdrachtgever of inkoper) invloed uit te kunnen oefenen op een verbonden 

partij, wordt bij voorkeur een wethouder of de burgemeester tot commissaris benoemd bij 

vennootschappen (of tot bestuurder benoemd bij verenigingen of stichtingen). Hoewel wij ons 

ervan bewust zijn dat deze commissaris het bedrijfsbelang moet laten prevaleren, kunnen wij deze 

ter verantwoording roepen inzake de door hem gemaakte afweging tussen het gemeentebelang en 

het bedrijfsbelang in het geval van tegenstrijdige belangen. Er worden géén ambtenaren 

afgevaardigd vanwege het feit dat deze geen politieke verantwoordelijkheid dragen. 

 

4. Ambtelijk is de inhoudelijk medewerker van de diensten of afdeling verantwoordelijk voor het in 

positie brengen en houden van de gemeente ten aanzien van besluitvorming met betrekking tot de 

betreffende verbonden partijen. Door middel van het tijdig verzamelen van informatie en het 

beoordelen van relevante informatie kan de aandeelhouder, commissaris of bestuurder worden 

geadviseerd, zodat de gemeentelijke belangen kunnen worden behartigd. 

 

Afwijkingen ten aanzien van de beleidsuitgangspunten 

Wij (college) hebben de bestaande situatie bij onze verbonden partijen voor wat betreft de 

gemeentelijke vertegenwoordiging vergeleken met de bovenstaande beleidsuitgangspunten. Dit 

levert de navolgende conclusies op: 

1. Bij het overgrote deel van de deelnemingen wordt voldaan aan de genoemde 

beleidsuitgangspunten. 
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2. In een paar gevallen vertegenwoordigen ambtenaren de gemeente. 

3. In een paar gevallen vervult een andere wethouder dan de wethouder middelen het 

aandeelhouderschap, 

4. Gelet op het maatschappelijk belang zouden enkele commissariaten die door wethouders 

worden vervuld kunnen worden heroverwogen. 

Ad 2. 

Er zijn enkele ambtelijke vertegenwoordigingen, namelijk bij EMM, stichting centrummanagement, 

Dousberg,Wom Belvédère en de beheersmaatschappij Malberg. De gemeente heeft 99,99 % 

aandelen van EMM en is bevoegd een directeur aan te stellen. De domeindirecteur SEB vervult 

deze functie. In de stichting centrummanagement hebben 3 voormalige dienstdirecteuren zitting. 

De vraag die gesteld kan worden is of dit noodzakelijk is. De overige directeurschappen zijn meer 

van tijdelijke aard, gelet op de doelstellingen van ontwikkelingsmaatschappijen Malberg en 

Belvédère. 

Ad 3. 

De derde constatering is dat het aandeelhouderschap in een aantal gevallen niet alleen door de 

wethouder middelen wordt uitgeoefend. Dit geldt voor de verbonden partijen Malberg, Belvédère 

en EMM en is een gevolg van het feit dat de wethouder middelen op een andere wijze betrokken is 

bij deze verbonden partijen, namelijk als vennoot respectievelijke lid van de raad van 

commissarissen. 

Ad 4. 

Ten vierde zou op grond van de uitgangspunten van de holdingstrategie de bezetting van enkele 

Raden van Commissarissen heroverwogen kunnen worden. Gelet op de gestelde 

beleidsprioriteiten in de Kaderbrief 2006, stadsvisie en begroting zou de deelname van 

collegeleden aan de RvC „s van EMM, „t Bassin en Wonen boven winkels niet persé noodzakelijk 

zijn. 

Wij (college) constateren dat de bovengenoemde afwijkingen van de beleidsuitgangspunten op dit 

moment geen problemen opleveren. Bij de stichting centrummanagement zijn immers de politiek 

verantwoordelijken direct betrokken, naast de ambtelijke delegatie. Daarnaast zal de situatie EMM 

in relatie tot de Dousberg versimpeld kunnen worden nadat eventueel 2 van de 3 

dousbergvennootschappen (camping en tenniscentrum) worden verkocht. Alleen over het 

directeurschap zouden wij ons moeten beraden. Voorlopig zijn wij voornemens de bestaande 

situatie ten aanzien van de aansturing van de verbonden partijen te handhaven. 
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Bijlage 2 Overzicht verbonden partijen Maastricht 

 

Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen 

NV Bank Nederlandse Gemeenten Gewest Maastricht & Mergelland 

Wijkontwikkkelingsmaatschappij Belvedère Werkvoorzieningsschap 

Malberg BV GGD/GHOR Zuid-Limburg 

Maatschap Geusselt Kredietbank Limburg 

Essent NV Regionale Brandweer 

Waterleidingmaatschappij Limburg GR milieuparken Geul en Maas 

Wonen Boven Winkels Vereniging Afvalsamenwerking Limburg 

Exploitatiemaatschappij Maastricht BV GR Regionaal Historisch Centrum 

MTB Regio Maastricht NV GR Bestuursacademie 

NV Luchthaven MAA GR Regionale samenwerking Leerplicht en 

regionale meld- en coördinatiefunctie 

NV Industriebank LIOF en Stikol Publiek private samenwerking 

Gebaltram Projectbureau A2 

Exploitatiemaatschappij ‟t Bassin BV Stichting Centrummanagement 

Euregionale 2008 Agentur Gmbh Stichting Centrum voor Natuur- en 

Milieueducatie 

Dataland BV Stichting Lifescience Incubator 

Nazorg Limburg BV 

 


