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Nr. 
 

Datum document Bijlage bij Komt inhoudelijk 
overeen met  
document 

Bijzonderheden 

K0001 15 september 2014    
K0002    K0001   
K0003 15 september 2014    
K0004    K0003 F0010  
K0005    K0003 K0002  
K0006 20 september 2014    
K0007 2 oktober 2014    
K0008    K0007   
K0009    K0007 F0010  
K0010    K0007 K0002  
K0011 2 oktober 2014    
K0012    K0011 K0008  
K0013    K0011 F0010  
K0014    K0011 K0002  
K0015 5 januari 2016    
K0016 5 januari 2016    
K0017 5 januari 2016    
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000790009 

Overeenkomstig document:  HELD-002112720 

Opgenomen in inventarislijst onder: F0010 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000790009

 K0004
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000790010 

Overeenkomstig document:  HELD-002112722 

Opgenomen in inventarislijst onder: K0002 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000790010

 K0005
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000790198 

Overeenkomstig document:  HELD-002112720 

Opgenomen in inventarislijst onder: F0010 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000790198

 K0009
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000790199 

Overeenkomstig document:  HELD-002112722 

Opgenomen in inventarislijst onder: K0002 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000790199

 K0010
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000831908 

Overeenkomstig document:  HELD-000790197 

Opgenomen in inventarislijst onder: K0008 

 

Soort document:    Nota 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000831908

 K0012

21



  

 

Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000831909 

Overeenkomstig document:  HELD-002112720 

Opgenomen in inventarislijst onder: F0010 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000831909

 K0013
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Toelichting placeholder duplicaat 

 
Het document hieronder genoemd als ‘duplicaat’ betreft een document dat (vrijwel) volledig 
overeenkomt met het document dat al eerder is opgenomen in de bijlagen (hieronder 
opgenomen als “overeenkomstig document”) en waar kortheidshalve naar wordt verwezen. 

 

Details document 

Duplicaat:    HELD-000831910 

Overeenkomstig document:  HELD-002112722 

Opgenomen in inventarislijst onder: K0002 

 

Soort document:    Ambtsbericht 10 september 2014 

 

 

PLACEHOLDER duplicaat 

EINDE PLACEHOLDER 

 HELD-000831910

 K0014
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