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BEKNOPTE MOTIVERING 

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een nieuw 

 

pakket maatregelen voor een circulaire economie vastgesteld, waaronder het actieplan voor de 

circulaire economie en vier wetgevingsvoorstellen betreffende afvalstoffen. Doel van dit 

wetgevingsvoorstel is streefcijfers voor afvalvermindering vast te stellen, waaronder 

streefcijfers voor storten, hergebruik en recycling, die tegen 2030 moeten worden gehaald. 

Het voorstel bevat ook een ambitieus en geloofwaardig langetermijntraject voor afvalbeheer 

en recycling.  

 

Hoewel de Commissie ITRE heeft besloten het pakket in vier afzonderlijke dossiers op te 

splitsen, houden deze nauw verband met elkaar. Veel van de wijzigingen betreffende 

statistieken en definities van afvalstoffen zijn opgenomen in de kaderrichtlijn afvalstoffen. De 

doelstellingen en verplichtingen die op deze definities of statistieken zijn gebaseerd, worden 

in de drie andere richtlijnen gepresenteerd. Daarom moet voor samenhang tussen alle dossiers 

worden gezorgd.  

 

De rapporteur voor advies is ingenomen met het herziene voorstel van de Europese 

Commissie omdat het blijk geeft van een bredere, meer holistische en ook meer realistische 

aanpak. Betrouwbare rapportage van statistische gegevens over afvalbeheer is inderdaad van 

groot belang om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de lidstaten en een efficiënt 

afvalbeheer in de EU. Verdere verbetering op dit gebied is zonder twijfel nodig. De 

streefcijfers die de Europese Commissie voorstelt, moeten ambitieus, maar ook realistisch en 

voor alle lidstaten haalbaar zijn. Anders bestaat in de EU het risico van fragmentering van de 

interne markt en niet-inclusieve en dus ongelijke ontwikkeling op dit gebied.  Een 

langetermijnvisie met voldoende ambitieuze doelen is de juiste werkwijze. De rapporteur 

heeft echter nog steeds twijfels over de methode die wordt gebruikt om streefcijfers vast te 

stellen, ongeacht of die passend zijn. Na de verzameling van betrouwbare en vergelijkbare 

gegevens zal het ook nodig zijn de streefcijfers en ambities te herzien tot het passende niveau. 

De rapporteur betreurt voorts dat in het hele voorstel geen aandacht wordt besteed aan 

onderwijs en voorlichting, die bij de omschakeling centraal zouden moeten staan.  

 

De wijziging van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen heeft ten doel het 

afvalbeheer in de EU te verbeteren door doelstellingen ter vermindering van gestort afval vast 

te stellen die voor 2030 moeten worden verwezenlijkt evenals doelstellingen voor de verdere 

vermindering van het storten van gescheiden ingezameld afval, met inbegrip van bioafval. Dit 

voorstel beoogt het sorteren en recyclen van afval overeenkomstig de afval hiërarchie verder 

te bevorderen (zie de kaderrichtlijn afvalstoffen). De rapporteur is ingenomen met het voorstel 

en stelt dat definities en nauwkeurige statistische gegevens de hoeksteen van de gehele 

afvalwetgeving vormen en onontbeerlijk zijn om de voortgang bij het behalen van de 

doelstellingen ten aanzien van de afvalwetgeving en de circulaire economie te meten.  

 

De rapporteur onderstreept dat het van belang is dat de uitwisseling van informatie en beste 

praktijken niet alleen op EU-niveau plaatsvindt maar eveneens tussen verschillende sectoren 

van de economie, met inbegrip van de afvalindustrie en de financiële sector; Dit kan worden 

bereikt door de oprichting van communicatieplatforms die het bewustzijn ten aanzien van 

nieuwe industriële oplossingen kunnen helpen vergroten, een beter overzicht kunnen bieden 
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van de beschikbare capaciteiten en de industriële symbiose kunnen bevorderen, hetgeen 

aanzienlijk kan bijdragen aan de transitie naar een meer circulaire economie. De rapporteur is 

eveneens van mening dat de financiële middelen die de Commissie voor deze transitie heeft 

uitgetrokken eveneens zouden kunnen worden gebruikt voor onderzoeksprojecten met 

betrekking tot de behandeling van afval, met name van gevaarlijk afvalstoffen.  

 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel om de verslagleggingsvereisten voor de lidstaten 

te vereenvoudigen, hoewel sommige door de Commissie voorgestelde delen voor meerderlei 

uitleg vatbaar zijn. De Commissie stelt tevens een systeem van verslaglegging om de drie jaar 

voor, maar de vraag is hoe in de praktijk aan deze termijnen voldaan zal worden en wanneer 

het verslagleggingsproces na de omzetting van deze richtlijn van start moet gaan om 

voldoende tijd te hebben voor een evaluatie en nadere maatregelen, indien die nodig zijn.  

 

De rapporteur steunt de beperkingen ten aanzien van het storten van bioafval, maar is van 

mening dat het verplicht moet worden gesteld bioafval gescheiden in te zamelen en dat de 

noodzaak van verplichte gescheiden inzameling van bioafval nader moet worden toegelicht in 

de kaderrichtlijn afvalstoffen. De rapporteur zal daarom verdere amendementen indienen 

inzake de verplicht gescheiden inzameling van bioafval in de kaderrichtlijn afvalstoffen, 

teneinde een duidelijke koppeling tussen beide dossiers tot stand te brengen.  

 

Er zijn enorme verschillen tussen de absolute hoeveelheden afval die in de afzonderlijke 

lidstaten worden geproduceerd. In de berekeningsmethode voor de door de Commissie 

voorgestelde stortdoelstellingen (in percentages) wordt niet voldoende rekening met deze 

verschillen gehouden. De rapporteur is van mening dat de Commissie eveneens een ander 

streefcijfer moet beoordelen gebaseerd op de totale hoeveelheid afval die mag worden gestort, 

berekend in kilogram per persoon per jaar. Dit zou vergelijkingen tussen de lidstaten 

vereenvoudigen en een betere evaluatie van afvalpreventie, die bovenaan in de afvalhiërarchie 

staat, mogelijk maken. Het zou daarom eveneens bijdragen tot een vermindering van de totale 

hoeveelheid afval die jaarlijks wordt gegenereerd. 

 

De Rapporteur wijst met klem op de noodzaak van een een goede tenuitvoerlegging en 

handhaving van de bestaande afvalwetgeving. De Commissie dient bij eventuele verdere 

maatregelen rekening te houden met de in het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" 

opgenomen afspraken. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Veel stedelijk afval is biologisch 

afbreekbaar. Het storten van onbehandeld 

biologisch afbreekbaar afval brengt 

aanzienlijke negatieve gevolgen voor het 

milieu met zich mee op het gebied van 

broeikasgasemissies en de vervuiling van 

oppervlaktewater, grondwater, bodem en 

lucht. Hoewel in Richtlijn 1999/31/EG al 

streefdoelen zijn vastgesteld voor het 

voorkomen van het storten van biologisch 

afbreekbaar afval, is het passend om het 

storten van biologisch afbreekbaar afval 

verder te beperken door het storten van 

biologisch afbreekbaar afval dat 

overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 

2008/98/EG gescheiden is ingezameld, te 

verbieden. 

(6) Veel stedelijk afval is biologisch 

afbreekbaar. Het storten van onbehandeld 

biologisch afbreekbaar afval brengt 

aanzienlijke negatieve gevolgen voor het 

milieu met zich mee op het gebied van 

broeikasgasemissies en de vervuiling van 

oppervlaktewater, grondwater, bodem en 

lucht. Hoewel in Richtlijn 1999/31/EG al 

streefdoelen zijn vastgesteld voor het 

voorkomen van het storten van biologisch 

afbreekbaar afval, is het passend om het 

storten van biologisch afbreekbaar afval 

verder te beperken door het storten van 

biologisch afbreekbaar afval dat 

overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 

2008/98/EG gescheiden moet worden 

ingezameld, te verbieden. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een geleidelijke vermindering van 

het storten van afval is noodzakelijk om 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 

van de mens en voor het milieu te 

voorkomen en om te waarborgen dat 

economisch waardevolle afvalmaterialen 

geleidelijk en doeltreffend worden 

teruggewonnen door middel van een 

adequaat afvalstoffenbeheer en in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

Bij die vermindering moet worden 

vermeden dat overcapaciteit ontstaat voor 

het behandelen van restafval, bijvoorbeeld 

door energieterugwinning of kwalitatief 

laagwaardige biomechanische behandeling 

van onbehandeld stedelijk afval, aangezien 

dit zou kunnen leiden tot een ondergraving 

(8) Een geleidelijke vermindering van 

het storten van afval is noodzakelijk om 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 

van de mens en voor het milieu te 

voorkomen en om te waarborgen dat 

economisch waardevolle afvalmaterialen 

geleidelijk en doeltreffend worden 

teruggewonnen door middel van een 

adequaat afvalstoffenbeheer en in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie 

zoals vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG. 

Deze progressieve vermindering van het 

storten van afval zal in veel lidstaten een 

grote verandering van het afvalbeheer 

teweegbrengen. Met verbeterde 

statistische gegevens inzake de inzameling 

en behandeling van afval, zou het 
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van de verwezenlijking van de 

langetermijndoelstelling van de Unie voor 

hergebruik en recycling van afvalstoffen, 

zoals vastgesteld in artikel 11 van Richtlijn 

2008/98/EG. Op vergelijkbare wijze en om 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 

van de mens en voor het milieu te 

voorkomen, moeten de lidstaten alle 

nodige maatregelen treffen om ervoor te 

zorgen dat alleen behandeld afval wordt 

gestort, maar mag de naleving van een 

dergelijke verplichting desalniettemin niet 

leiden tot het creëren van overcapaciteiten 

voor het behandelen van stedelijk restafval. 

Om consistentie tussen de in artikel 11 van 

Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde 

doelstellingen en het in artikel 5 vermelde 

streefdoel voor het verminderen van gestort 

afval te waarborgen, moeten de lidstaten 

die extra tijd krijgen voor het 

verwezenlijken van de streefdoelen voor 

het recycleren van stedelijk afval, 

daarnaast eveneens extra tijd worden 

gegeven voor het verwezenlijken van het 

streefdoel voor het verminderen van gestort 

afval tegen 2030 zoals vastgesteld in deze 

Richtlijn. 

mogelijk moeten zijn te vermijden dat 

overcapaciteit ontstaat voor het behandelen 

van restafval, bijvoorbeeld door 

energieterugwinning of kwalitatief 

laagwaardige biomechanische behandeling 

van onbehandeld stedelijk afval, aangezien 

dit zou kunnen leiden tot een ondergraving 

van de verwezenlijking van de 

langetermijndoelstelling van de Unie voor 

hergebruik en recycling van afvalstoffen, 

zoals vastgesteld in artikel 11 van Richtlijn 

2008/98/EG. Op vergelijkbare wijze en om 

negatieve gevolgen voor de gezondheid 

van de mens en voor het milieu te 

voorkomen, moeten de lidstaten alle 

nodige maatregelen treffen om ervoor te 

zorgen dat alleen behandeld afval wordt 

gestort, maar mag de naleving van een 

dergelijke verplichting desalniettemin niet 

leiden tot het creëren van overcapaciteiten 

voor het behandelen van stedelijk restafval. 

Op deze manier kan een hoge kwaliteit 

van gescheiden materiaal worden bereikt. 
Om consistentie tussen de in artikel 11 van 

Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde 

doelstellingen en het in artikel 5 vermelde 

streefdoel voor het verminderen van gestort 

afval te waarborgen, moeten de lidstaten 

die extra tijd krijgen voor het 

verwezenlijken van de streefdoelen voor 

het recycleren van stedelijk afval, 

daarnaast eveneens extra tijd worden 

gegeven voor het verwezenlijken van het 

streefdoel voor het verminderen van gestort 

afval tegen 2030 zoals vastgesteld in deze 

Richtlijn. Er moet eveneens voor worden 

gezorgd dat er sprake is van een 

gecoördineerde planning wat betreft het 

transport van afval binnen de Unie, zodat 

afval zo kostenefficiënt en duurzaam 

mogelijk wordt behandeld. 

Or. en 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De Commissie moet nagaan of het 

wenselijk is om een streefcijfer in te 

voeren voor de totale hoeveelheid afval 

die mag worden gestort, berekend in 

kilogram per persoon per jaar. Een 

dergelijk streefcijfer zou vergelijkingen 

tussen de lidstaten vereenvoudigen en een 

betere evaluatie van afvalpreventie, die 

bovenaan in de afvalhiërarchie staat, 

mogelijk maken. Het zou daarom 

eveneens bijdragen tot een vermindering 

van de totale hoeveelheid afval die 

jaarlijks wordt gegenereerd. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Teneinde de doelstellingen van 

Richtlijn 1999/31/EG te helpen 

verwezenlijken moet de Commissie de 

coördinatie en uitwisseling van informatie 

en beste praktijken bevorderen, zowel 

tussen de lidstaten als tussen de 

verschillende sectoren van de economie, 

met inbegrip van de afvalindustrie en de 

financiële sector. Dit kan worden bereikt 

door de oprichting van 

communicatieplatforms die het bewustzijn 

ten aanzien van nieuwe industriële 

oplossingen kunnen helpen vergroten, een 

beter overzicht kunnen bieden van de 

beschikbare capaciteiten, en zouden 

bijdragen tot een koppeling tussen de 

afvalindustrie en de financiële sector en 
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tot bevordering van de industriële 

symbiose. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 quater) Het is van cruciaal belang 

ervoor te zorgen dat de huidige 

afvalwetgeving correct ten uitvoer wordt 

gelegd en wordt gehandhaafd. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Door de lidstaten ingediende 

statistische gegevens zijn voor de 

Commissie essentieel om de naleving van 

de afvalwetgeving in alle lidstaten te 

kunnen beoordelen. De kwaliteit, 

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van 

statistieken moet worden verbeterd door 

één toegangspunt voor alle gegevens over 

afvalstoffen in te stellen, achterhaalde 

verslagleggingsvereisten te schrappen, 

nationale verslagleggingsmethoden af te 

wegen en een kwaliteitscontroleverslag 

over de gegevens in te voeren. 

Betrouwbare verslaglegging over 

statistische gegevens betreffende 

afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang 

voor een doeltreffende uitvoering en voor 

het waarborgen van de vergelijkbaarheid 

van gegevens tussen de lidstaten. Bij de 

(11) Door de lidstaten ingediende 

statistische gegevens zijn voor de 

Commissie essentieel om de naleving van 

de afvalwetgeving in alle lidstaten te 

kunnen beoordelen. De kwaliteit, 

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van 

statistieken moet worden verbeterd door 

één toegangspunt voor alle gegevens over 

afvalstoffen in te stellen, namelijk 

Eurostat, en door achterhaalde 

verslagleggingsvereisten te schrappen, 

nationale verslagleggingsmethoden af te 

wegen en een kwaliteitscontroleverslag 

over de gegevens in te voeren. 

Betrouwbare verslaglegging over 

statistische gegevens betreffende 

afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang 

voor een doeltreffende uitvoering en voor 

het waarborgen van de vergelijkbaarheid 
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voorbereiding van de verslagen over de 

naleving van de in Richtlijn 19991/31/EG 

bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten 

gebruik moeten maken van de recentste 

methode die door de Commissie en de 

nationale bureaus voor de statistiek van de 

lidstaten is ontwikkeld. 

van gegevens tussen de lidstaten. Bij de 

voorbereiding van de verslagen over de 

naleving van de in Richtlijn 19991/31/EG 

bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten 

gebruik moeten maken van de recentste 

methode die door de Commissie en de 

nationale bureaus voor de statistiek van de 

lidstaten is ontwikkeld. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het storten van gevaarlijke 

afvalstoffen die samen met stedelijk afval 

worden ingezameld kan een risico voor de 

menselijke gezondheid en het milieu 

opleveren. Onderzoeksprogramma´s met 

betrekking tot de behandeling van 

gevaarlijke afvalstoffen zouden helpen het 

storten van dergelijk afval te verminderen. 

Uniemiddelen die zijn bestemd voor de 

ondersteuning van de transitie naar een 

circulaire economie kunnen daarom voor 

dergelijke programma´s worden gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Deze richtlijn is vastgesteld 

rekening houdend met de verbintenissen 

in het Interinstitutioneel Akkoord "Beter 

wetgeven" van 13 april 2016 en moet 

worden uitgevoerd en toegepast 
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overeenkomstig de richtsnoeren die in dat 

akkoord zijn vervat. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Richtlijn 1999/31/EG 

Artikel 5 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Uiterlijk 31 december 2024 beziet 

de Commissie de in lid 5 vastgelegde 

doelstelling opnieuw om deze zo nodig te 

verlagen en beperkingen van het storten 

van ongevaarlijke afvalstoffen behalve 

stedelijk afval toe te voegen. Hiertoe wordt 

een verslag van de Commissie, dat indien 

nodig vergezeld gaat van een voorstel, aan 

het Europees Parlement en de Raad 

gezonden. 

7. Uiterlijk 31 december 2024 beziet 

de Commissie de in lid 5 vastgelegde 

doelstelling opnieuw om deze zo nodig te 

verlagen en beperkingen van het storten 

van ongevaarlijke afvalstoffen behalve 

stedelijk afval toe te voegen. De 

Commissie moet eveneens nagaan of het 

wenselijk is om een streefcijfer in te 

voeren voor de totale hoeveelheid afval 

die mag worden gestort, berekend in 

kilogram per persoon per jaar. Hiertoe 

wordt een verslag van de Commissie, dat 

indien nodig vergezeld gaat van een 

voorstel, aan het Europees Parlement en de 

Raad gezonden. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Richtlijn 1999/31/EG 

 Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 'Artikel 14 bis 
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 Instrumenten om een omschakeling naar 

een meer circulaire economie te 

bevorderen 

 1. Om de doelstellingen van deze richtlijn 

te helpen verwezenlijken, maken de 

lidstaten gebruik van instrumenten of 

maatregelen als vermeld in bijlage III bis. 

 2. De lidstaten delen de Commissie 

uiterlijk ... [datum achttien maanden na 

de inwerkingtreding van deze richtlijn 

invullen] en vervolgens om de vijf jaar 

mee welke specifieke instrumenten of 

maatregelen zij overeenkomstig lid 1 

hebben ingevoerd. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw) 

Richtlijn 1999/31/EG  

Bijlage III bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis)  Er wordt een bijlage III bis 

ingevoegd waarvan de tekst is opgenomen 

in de bijlage bij de onderhavige richtlijn. 

Or. en 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage (nieuw) 

Richtlijn 1999/31/EG  

Bijlage III bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 BIJLAGE 

 De volgende bijlage III bis wordt 

toegevoegd: 

 "Bijlage III bis 
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 Instrumenten om een omschakeling naar 

een meer circulaire economie te 

bevorderen 

 1. Economische instrumenten: 

 1.1 progressieve stijging van de heffingen 

en/of vergoedingen voor stortplaatsen 

voor alle afvalcategorieën (stedelijk, inert, 

overig); 

 1.2 introductie of verhoging van de 

heffingen en/of vergoedingen voor 

verbranding of specifieke verboden op het 

verbranden van recycleerbaar afval; 

 1.3 progressieve uitbreiding naar het hele 

grondgebied van de lidstaten van 

gedifferentieerde afvaltarieven die 

producenten van stedelijk afval 

aanmoedigen om hun afval te 

verminderen, te hergebruiken en te 

recyclen; 

 1.4 maatregelen om de kostenefficiëntie 

van bestaande en aankomende regelingen 

voor producentenverantwoordelijkheid te 

verbeteren; 

 1.5 uitbreiding van het toepassingsgebied 

van de regelingen voor 

producentenverantwoordelijkheid naar 

nieuwe afvalstromen; 

 1.6 economische stimulansen voor lokale 

instanties om preventie te bevorderen en 

afzonderlijke inzamelingsregelingen te 

ontwikkelen en te versterken; 

 1.7 maatregelen om de ontwikkeling van 

de hergebruiksector te ondersteunen; 

 1.8 maatregelen om schadelijke subsidies 

te onderdrukken die niet overeenkomen 

met de afvalhiërarchie. 

 2. Andere maatregelen: 

 2.1 technische en fiscale maatregelen om 

de ontwikkeling van markten voor 

hergebruikte producten en gerecyclede 

(inclusief gecomposteerde) materialen te 

ondersteunen en om de kwaliteit van 

gerecyclede materialen te verbeteren; 
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 2.2 maatregelen om het bewustzijn van 

goed afvalbeheer en 

zwerfvuilvermindering bij het publiek te 

vergroten, met inbegrip van ad-

hoccampagnes om afvalvermindering bij 

de bron en een hoog participatieniveau in 

de afzonderlijke inzamelingsregelingen te 

garanderen; 

 2.3 maatregelen om te zorgen voor 

passende coördinatie, onder meer met 

digitale middelen, tussen alle bevoegde 

publieke instanties die betrokken zijn bij 

afvalbeheer, en voor de betrokkenheid 

van andere belangrijke belanghebbenden; 

 2.4 gebruik van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de financiering 

van de ontwikkeling van de infrastructuur 

voor afvalbeheer die nodig is om de 

relevante doelen te behalen; 

 2.5 oprichting van 

communicatieplatformen om de 

uitwisseling van goede praktijken tussen 

bedrijfstakken en ook lidstaten te 

bevorderen; 

 2.6 andere relevante alternatieven of 

aanvullende maatregelen met hetzelfde 

doel." 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


