Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
22-02-2021
F.13/18/154
NL:TZ:0000046534:F001
08-05-2018

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
Janamos Holding BV

05-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janamos Holding
BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1015 CJ)
Amsterdam aan de Keizersgracht 127.

05-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een (advertentie)w ebsite die vragers en aanbieders
samenbrengt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 3.178,00

€ 287.534,00

€ 161.020,00

2017

€ 66.623,95

€ 295.933,16

€ 346.164,57

€ 244.114,00

€ 217.034,99

2016

Toelichting financiële gegevens

05-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het verlies over 2017 bedraagt EUR 295.933,16.

05-06-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

05-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-06-2018
1

€ 11,88

05-09-2018
2

€ 17.362,45

20-05-2020
8

€ 24.862,45

20-08-2020
9

€ 7.180,55

20-11-2020
10

€ 12.180,55

22-02-2021
11

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo positief gemuteerd door de
maandelijkse voldoening van de getroffen betalingsregeling uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid en activatransactie.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-5-2018

05-06-2018
1

t/m
5-6-2018
van
6-6-2018

05-09-2018
2

t/m
5-9-2018
van
6-9-2018

05-12-2018
3

t/m
5-12-2018
van
6-12-2018

06-05-2019
4

t/m
6-5-2019
van
22-11-2019

21-02-2020
7

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

20-05-2020
8

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
9

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

20-11-2020
10

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020
t/m
20-2-2021

Bestede uren

22-02-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 48 min

2

11 uur 12 min

3

9 uur 54 min

4

10 uur 24 min

5

5 uur 24 min

6

11 uur 54 min

7

18 uur 30 min

8

10 uur 24 min

9

0 uur 30 min

10

4 uur 30 min

11

19 uur 18 min

totaal

121 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige
w erkzaamheden veel tijd besteed aan het leggen van contact met betrokken
partijen, w aaronder met name de middellijk bestuurder ter zake de (verkoop
van de) w ebsite.

05-06-2018
1

Afgezien van de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed
aan de inventarisatie en (voorbereiding voor de) verkoop van de
(advertentie)w ebsite.

05-09-2018
2

Afgezien van de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed
aan w erkzaamheden met betrekking tot (het voorbereiden van) de verkoop
van het w ebplatform.

05-12-2018
3

Afgezien van de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed
aan w erkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

21-08-2019
5

Afgezien van de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed
aan w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

21-11-2019
6

Afgezien van de gebruikelijke w erkzaamheden is hoofdzakelijk tijd besteed
aan w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
8

Er is hoofdzakelijk tijd besteed aan het bijw erken van de boedeladministratie.

20-11-2020
10

Behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden is voornamelijk tijd besteed aan
het opstellen van de documenten om een verzoek tot vereenvoudigde
afw ikkeling ex. 137a Fw te kunnen indienen.

22-02-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij akte van 5 december 2014 is Janamos Holding BV opgericht. Enig
bestuurder is Rootcamp BV, w aarvan op haart beurt de heer S.J. van der Kamp
enig bestuurder/aandeelhouder is.

05-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

1.4 Huur
Op het moment van faillissement w as de curator geen huurovereenkomst
bekend.

05-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder heeft tegenover de curator verklaard dat Janamos
Holding BV een verlieslatende start-up is met een onbew ezen business model,
zodat zij voor haar financiering te afhankelijk zou zijn van investeerders - die
daarmee op enig moment zijn gestopt.

05-06-2018
1

De zoektocht naar andere investeerders zou zijn mislukt. Aangezien Janamos
Holding BV geen reserves had is een faillissement onvermijdelijk gebleken.
De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

05-09-2018
2

De curator acht het op basis van zijn bevindingen niet uitgesloten dat het
faillissement is veroorzaakt door het middellijk bestuur van failliet (en verw ijst
naar hoofdstuk 7 van onderhavig verslag).

06-05-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

05-06-2018
1

Toelichting
Onduidelijk is hoeveel personeelsleden nog in dienst w aren ten tijde van het
faillissement, nu een aantal personeelsleden reeds schriftelijk met beëindiging
zou hebben ingestemd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

05-06-2018
1

Toelichting
Vermoedelijk 4 tot 6.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-6-2020

4

Opzegbrief arbeidsovereenkomst

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator kan nagaan zijn geen onroerende zaken in eigendom
van Janamos Holding BV.

05-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-06-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan naar het zich laat aanzien uit een zestal laptops,
met een afschafw aarde van ca. EUR 350,- per stuk.

05-06-2018
1

De curator is met een geïnteresseerde in gesprek over de verkoop van
voornoemde bedrijfsmiddelen.

06-05-2019
4

De gesprekken hebben vooralsnog niet in een verkoop van voornoemde
bedrijfsmiddelen geresulteerd.

21-08-2019
5

De aangetroffen bedrijfsmiddelen in een getroffen regeling betrokken en
verkocht. Zie verder onder 7.7.

20-05-2020
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

Onderhandelen met geïnteresseerde.

06-05-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator kan nagaan is er geen voorraad en/of onderhanden
w erk bekend.

05-06-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De t.b.v. Janamos ontw ikkelde softw are en de
aangetroffen bedrijfsmiddelen (zie hiervoor
onder 3.3)

€ 18.000,00

totaal

€ 18.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen andere activa bekend.

05-06-2018
1

Anders dan hiervoor aangegeven beschikt Janamos Holding BV over een
w ebplatform; deze zal naar verw achting de komende verslagperiode
(onderhands) w orden verkocht.

05-12-2018
3

Gestreefd w ordt het w ebplatform zo spoedig mogelijk te verkopen.

06-05-2019
4

Gesprekken ter zake zijn nog niet afgerond en w orden de komende
verslagperiode voortgezet.

21-11-2019
6

De gesprekken zijn nog niet afgerond. De curator verw acht ter zake komende
verslagperiode concreet te kunnen rapporteren.

21-02-2020
7

Voornoemde gesprekken zijn afgerond. Het aangetroffen actief is in een
regeling betrokken en verkocht. Zie verder onder 7.7.

20-05-2020
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

Contact met de kandidaat-koper.

21-11-2019
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

Van uitstaande debiteuren is niet gebleken.

20-08-2020
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

Van enige gebondenheid van Janamos Holding BV aan een leasecontract is de
curator niet gebleken.

06-05-2019
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator kan nog niet beoordelen of failliet aan haar boekhoudplicht heeft
voldaan. Naar het zich laat aanzien ontbreekt de/een financiële administratie
gedeeltelijk. Of, en zo ja in w elke mate, dit gevolgen heeft voor de vraag of is
voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW zal in verder gaande mate
nog beoordeeld moeten w orden in de komende verslagperiode.

05-06-2018
1

In onderzoek.

05-12-2018
3

Na onderzoek van de administratie blijkt dat aan de boekhoudplicht van artikel
2:10 BW is voldaan.

20-08-2020
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Naar het zich laat aanzien zijn de jaarrekeningen niet consequent en/of tijdig
gedeponeerd, zodat onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de
bestuurder lijken vast te staan.

05-06-2018
1

Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW . De curator is
ter zake met de middellijk bestuurder in gesprek.

21-11-2019
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring ex artikel 2:396 lid 2
jo. 2:393 lid 1 BW niet vereist.

05-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan, w ordt nog nader onderzocht.

05-06-2018
1

Onderzoek w ijst uit dat aan de stortingsplicht is voldaan.

06-05-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur w ordt nog nader onderzocht. Nu
Janamos Holding BV vanaf datum oprichting niet consequent en/of tijdig
jaarrekeningen heeft gedeponeerd lijkt onbehoorlijk bestuur en
aansprakelijkheid van de bestuurder vast te staan.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Naar aanleiding van de bevindingen in het kader van het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek is het de curator gebleken dat het bestuur in de
periode voorafgaande aan het faillissement een onbehoorlijke taakvervulling
kan w orden verw eten.

05-06-2018
1

05-09-2018
2

06-05-2019
4

De curator heeft het bestuur aangeschreven en aansprakelijk gesteld, in
reactie w aarop het bestuur heeft betw ist dat het tijdig en/of consequent
deponeren van de jaarrekeningen niet kan w orden gezien als een belangrijke
oorzaak van het faillissement. Er zou sprake zijn van een onbelangrijk verzuim,
w aarbij het bestuur er alles aan zou hebben gedaan het faillissement af te
w enden.
De curator en het bestuur van Janamos Holding BV verschillen vooralsnog van
inzicht. Naar het zich laat aanzien zal de ter zake te voeren discussie komende
verslagperiode (verder) w orden vervolgd.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van een reactie van het bestuur van Janamos
Holding. Die reactie is toegezegd en w ordt komende verslagperiode verw acht.

Toelichting
Zie 7.7.

21-08-2019
5

21-11-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen w ordt nader onderzocht.
Nee

05-06-2018
1

22-02-2021
11

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

05-09-2018
2

Door het niet voldoen aan de deponeringsplicht (ex artikel 2:394 BW ) staat
vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

05-12-2018
3

Naar de mening van de curator heeft het bestuur het w ettelijke vermoeden
(inhoudende dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement) nog niet (voldoende) w eerlegt.

21-08-2019
5

De gesprekken tussen de curator en het (middellijk) bestuur van Janamos
Holding ter zake zijn nog niet afgerond.

21-11-2019
6

Naar verw achting zullen de gesprekken tussen de curator en het (middellijk)
bestuur van Janamos Holding ter zake komende verslagperiode volledig zijn
afgerond.

21-02-2020
7

De gesprekken zijn intussen afgerond. Daarover het volgende:

20-05-2020
8

Naar de mening van de curator heeft het (middellijk) bestuur het w ettelijke
vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement niet (voldoende) w eerlegt en evenmin (voldoende)
aangetoond dat de onbehoorlijke taakvervulling van het (middellijk) bestuur
niet aan hem is te w ijten en dat hij niet nalatig is gew eest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen daarvan af te w enden. Gevolg daarvan is, naar
de mening van de curator, dat de (middellijk) bestuurder jegens de
faillissementsboedel voor het faillissementstekort van Janamos aansprakelijk
is.
Sec uit proceseconomische redenen en ter voorkoming van een gerechtelijke
procedure is de (middellijk) bestuurder met de curator in overleg getreden over
de mogelijkheid tot het bereiken van een buitengerechtelijke oplossing. De
curator en de (middellijk) bestuurder hebben na uitvoerig overleg en met
toestemming van de betrokken rechter-commissaris een minnelijke oplossing
bereikt.
Onderdeel van de bereikte overeenstemming is de verkoop van de activa van
Janamos, bestaande uit de t.b.v. Janamos ontw ikkelde softw are en de
aangetroffen bedrijfsmiddelen (zie 3.3 en 3.8), w aarvoor een bedrag van EUR
18.000,-- w ordt voldaan. In het kader van de minnelijke oplossing ter zake van
het naar mening van de curator geconstateerde onbehoorlijk bestuur w ordt
aan de boedel een bedrag van EUR 20.000,-- voldaan. Ter zake de betaling
van deze bedragen is een betalingsregeling getroffen, die in een notariële
schuldbekentenis is vastgelegd.
De betalingsregeling loopt tot 1 januari 2021 en w ordt tot op heden correct
nagekomen.
De betalingsregeling loopt nog altijd en w ordt nagekomen. Van een
achterstand is geen sprake.

20-08-2020
9

De betalingsregeling loopt nog altijd en w ordt maandelijks nagekomen.
Komende verslagperiode dienen de laatste tw ee deelbetalingen te w orden
ontvangen.

20-11-2020
10

De laatste tw ee deelbetalingen zijn intussen ontvangen en op de
boedelrekening bijgeschreven. De betalingsregeling is volledig nagekomen.

22-02-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veilig stellen en inventariseren van de beschikbare (financiële) administratie.

05-06-2018
1

Contact met het (middellijk) bestuur van Janamos Holding.

21-11-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.687,88

05-06-2018
1

Toelichting
Naast het salaris van de curator heeft het UW V een boedelvordering
ingediend.

Toelichting
Anders dan aangegeven in verslagperiode 1, is behoudens het salaris van de
curator (nog) geen boedelvordering bekend.
€ 657,00

05-09-2018
2

22-02-2021
11

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator is er nog één boedelvordering bekend,
namelijk de griffierechten ter inzage leggen uitdelingslijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.415,00

05-06-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft de belastingdienst een preferente vordering van EUR
27.415,00 ingediend.
€ 65.503,00

05-09-2018
2

Toelichting
Tot op heden heeft de belastingdienst een preferente vordering van EUR
65.503,00 ingediend.
€ 106.798,07

06-05-2019
4

€ 65.503,00

21-08-2019
5

Toelichting
Anders dan in verslag 4 aangegeven heeft de fiscus een vordering van EUR
65.503,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.376,58

05-06-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft het UW V een preferente vordering van EUR 5.376,58
ingediend.

Toelichting
Anders dan aangegeven in verslagperiode 1 heeft het UW V (nog) geen
vordering ingediend.

05-09-2018
2

€ 41.798,07

21-08-2019
5

€ 41.295,07

20-08-2020
9

Toelichting
Anders dan in verslag 5 aangegeven bedraagt de preferente vordering van het
UW V EUR 41.295,07.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet nader bekend.
€ 4.477,50

05-06-2018
1

22-02-2021
11

Toelichting
Preferente vordering ex art. 3:288 sub e BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Niet nader bekend.

05-06-2018
1

7

05-09-2018
2

9

05-12-2018
3

10

21-08-2019
5

Toelichting
Anders dan aangegeven in verslagperiode 3 zijn er tien concurrente
crediteuren bekend.
8
Toelichting
Anders dan aangegeven in verslagperiode 5 zijn er 8 concurrente crediteuren
bekend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-02-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.203,66

05-09-2018
2

€ 23.891,48

05-12-2018
3

€ 24.119,95

06-05-2019
4

€ 19.642,45

22-02-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-06-2018
1

Naar verw achting w ordt het faillissement opgeheven w egens gebrek aan
baten.

21-02-2020
7

Anders dan aangegeven w ordt het faillissement naar verw achting
voorgedragen voor afw ikkeling conform artikel 137a Fw (vereenvoudigde
afw ikkeling).

20-05-2020
8

De komende verslagperiode w orden naar alle w aarschijnlijkheid de laatste
deelbetalingen uit hoofde van de getroffen betalingsregeling door de boedel
verw acht.

20-11-2020
10

Naar het zich laat aanzien zal het faillissement nadien voor vereenvoudigde
afw ikkeling w orden voorgedragen.
De laatste deelbetaling uit hoofde van de getroffen betalingsregeling is de
afgelopen verslagperiode ontvangen. Hiermee is aan alle verplichtingen
voortvloeiende uit de regeling voldaan.

22-02-2021
11

Het faillissement zal voor vereenvoudigde afw ikkeling w orden voorgedragen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, plaatsen en bevestigen van alle vorderingen.

05-06-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Enkele afw ikkelpunten afw erken (met betrekking tot de financiële
administratie), w aarna (tot nu) onbekende crediteuren kunnen w orden
aangeschreven en het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden uitgevoerd.

05-06-2018
1

Daarnaast dient de w ebsite te w orden gew aardeerd.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de komende verslagperiode de
verkoop van de w ebsite w orden afgerond. Daarnaast zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden vervolgd.

05-09-2018
2

De gesprekken met (de advocaat van) het bestuur in het kader van
onbehoorlijk bestuur w orden vervolgd en naar verw achting afgerond.

21-08-2019
5

De gesprekken met (de advocaat van) het (middellijk) bestuur in het kader van
(onder meer) onbehoorlijk bestuur zullen aanstonds, maar uiterlijk voor het
einde van de komende verslagperiode zijn afgerond.

21-02-2020
7

Observeren of de betalingsregeling correct w ordt nageleefd, w aarop het
faillissement uiteindelijk kan w orden afgew ikkeld.

20-08-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan vooralsnog geen verw achting w orden
uitgesproken.

05-06-2018
1

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

21-02-2020
7

De betalingsregeling (zie 7.7) loopt tot en met januari 2021. Is de
betalingsregeling correct nagekomen, dan w ordt zo spoedig mogelijk
afgew ikkeld.

20-05-2020
8

Gelijktijdig met, althans zo spoedig mogelijk na, indiening van onderhavig
eindverslag w ordt de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te
dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137a Fw .

22-02-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Onder andere het opstellen van dit faillissementsverslag.

05-06-2018
1

Verslaglegging.

21-11-2019
6

Verslaglegging.

20-08-2020
9

Verslaglegging en opstellen verzoek vereenvoudigde afw ikkeling.

22-02-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

