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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen slechts een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet kunnen worden vastgesteld zolang er 
geen overeenstemming is bereikt over de 
verordening betreffende het meerjarig 
financieel kader voor de periode 2014-
2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa"1;
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat, zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK ten minste 5% 
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hoger ligt dan het niveau van 2013, 
slechts een bescheiden bijdrage kan 
worden geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelen en toezeggingen van 
de Unie en het beginsel van solidariteit in 
de Unie; verzoekt de Raad, indien hij deze 
benadering niet deelt, duidelijk aan te 
geven welke van zijn politieke prioriteiten 
of projecten geheel kunnen worden 
opgegeven, ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde ervan;
_______________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quater. herhaalt bovendien zijn 
standpunt dat in het volgende MFK de 
begrotingsmiddelen meer geconcentreerd 
moeten zijn op gebieden die de 
economische groei en het 
concurrentievermogen stimuleren, zoals 
onderzoek en innovatie, overeenkomstig 
de beginselen van Europese meerwaarde 
en topkwaliteit;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. herinnert er met name aan 
dat het Europees Parlement in deze 
resolutie tevens verzoekt om een 
aanzienlijke verhoging vanaf 2013 van de 
relevante uitgaven met het oog op de 
versterking, stimulering en veiligstelling 
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van de financiering van de activiteiten op 
het gebied van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in de Unie;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door het onderzoek inzake kernenergie 
te ondersteunen draagt het programma voor 
onderzoek en opleiding van de 
Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU XX/XXXX van [….] (hierna "Horizon 
2020-kaderprogramma") en bevordert het 
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte.

(3) Door het onderzoek inzake kernenergie 
en uitmuntendheid op het gebied van 
innovatie te ondersteunen draagt het 
programma voor onderzoek en opleiding 
van de Gemeenschap (hierna het "Euratom-
programma") bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie zoals vastgesteld bij Verordening 
(EU ../…. van [….] (hierna "Horizon 2020-
kaderprogramma") en bevordert het de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en de totstandbrenging en werking 
van de Europese onderzoeksruimte.
Daarnaast moet het streven naar verdere 
gebruikmaking van de structuurfondsen 
voor nucleair onderzoek en de 
afstemming garanderen van de fondsen 
met de onderzoeksprioriteiten van de 
Gemeenschap, zonder afbreuk te doen 
aan het beginsel van uitmuntendheid.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 

(6) Met de sluiting van de Overeenkomst 
tot oprichting van de Internationale ITER-
Organisatie voor fusie-energie voor de 
gezamenlijke uitvoering van het ITER-
project heeft de Gemeenschap zich ertoe 
verbonden deel te nemen aan de bouw en 
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de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd.

de toekomstige exploitatie van ITER. De 
bijdrage van de Gemeenschap geschiedt 
via de Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-energie (hierna 
"Fusie-energie"), zoals vastgesteld bij het 
Besluit van de Raad van 27 maart 2007. De 
activiteiten van Fusie-energie, met inbegrip 
van ITER, moeten door een afzonderlijk 
wetgevingsbesluit worden gereguleerd. Dit 
afzonderlijk wetgevingsbesluit stelt een 
gereserveerd maximumbedrag vast voor 
de bijdrage van de begroting van de Unie 
aan het ITER-project voor de jaren 2014-
2018. Dit maximumbedrag moet worden 
beschouwd als aanvullend op de door de 
Commissie voorgestelde begroting voor 
het programma Horizon 2020, het 
Euratom-kaderprogramma of andere 
programma's van de Unie.
Kostenoverschrijdingen boven dit 
maximumbedrag mogen geen gevolgen 
hebben voor andere projecten die worden 
gefinancierd van de begroting van de 
Unie en moeten waar passend worden 
gefinancierd door een verhoging van de 
plafonds van het MFK of door 
bijkomende middelen boven de plafonds.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om te waarborgen dat fusie uitgroeit tot 
een geloofwaardige optie voor 
commerciële energieproductie is het in de 
eerste plaats noodzakelijk de bouw van 
ITER tijdig en op succesvolle wijze af te 
ronden en de reactor in werking te stellen.
Daarna moet een ambitieuze maar 
realistische routekaart voor de 
elektriciteitsproductie in 2050 worden 
opgesteld. Om deze doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken dient het Europese 

(7) Om te waarborgen dat fusie uitgroeit tot 
een geloofwaardige optie voor 
commerciële energieproductie is het in de 
eerste plaats noodzakelijk de bouw van 
ITER tijdig en op succesvolle wijze af te 
ronden en de reactor in werking te stellen.
Daarna moet een ambitieuze maar 
realistische routekaart voor de 
elektriciteitsproductie in 2050 worden 
opgesteld. Om deze doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken dient het Europese 
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fusieprogramma te worden aangepast. Er 
moet meer nadruk worden gelegd op de 
activiteiten ter ondersteuning van ITER.
De beoogde rationalisatie mag echter niet 
ten koste gaan van de toonaangevende rol 
die Europa thans speelt op het gebied van 
het wetenschappelijk onderzoek naar fusie.

fusieprogramma te worden aangepast. Er 
moet meer nadruk worden gelegd op de 
activiteiten ter ondersteuning van ITER en 
tegelijk moet er gezorgd worden voor een 
adequaat risicobeheer en moeten 
kostenoverschrijdingen vermeden worden.
De beoogde rationalisatie mag echter niet 
ten koste gaan van de toonaangevende rol 
die Europa thans speelt op het gebied van 
het wetenschappelijk onderzoek naar fusie 
of van andere succesvolle EU-
programma's.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebuik maakt 
van kernenergie, is het de taak van de Unie 
om, in het belang van alle lidstaten, een 
kader te ontwikkelen ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
kernsplijtingstechnologieën, met 
bijzondere aandacht voor veiligheid, 
beveiliging, stralingsbescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen op de 
beleidsprioriteiten van de Unie.

(10) Terwijl iedere lidstaat zelf moet 
uitmaken of hij al dan niet gebuik maakt 
van kernenergie, is het de taak van de Unie 
om, in het belang van alle lidstaten, een 
kader te ontwikkelen ter ondersteuning van 
gezamenlijk baanbrekend onderzoek, het 
creëren en behouden van kennis over 
kernsplijtingstechnologieën en met name 
de nieuwe generatie splijtingsreactoren, 
met bijzondere aandacht voor veiligheid, 
beveiliging, stralingsbescherming en non-
proliferatie. Een en ander vergt het bezit 
van onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens, waartoe het JRC een belangrijke 
bijdrage kan leveren. Dit is erkend in de 
mededeling van de Commissie ‘Europa 
2020 – vlaggenschipinitiatief Innovatie-
Unie’, waarin de Commissie haar 
voornemen te kennen gaf om meer belang 
te hechten aan wetenschappelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming door 
het JRC. Het JRC stelt voor deze uitdaging 
te beantwoorden door zijn onderzoek op 
het gebied van nucleaire veiligheid en 
beveiliging toe te spitsen op de 
beleidsprioriteiten van de Unie.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een grotere impact moet ook worden 
verkregen door het Euratom-programma te 
combineren met particuliere middelen in 
publiek-private partnerschappen op 
essentiële gebieden waar onderzoek en 
innovatie kunnen bijdragen tot de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie. 
Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de betrokkenheid van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkb/kmo's).

(16) Een grotere impact moet ook worden 
verkregen door het Euratom-programma te 
combineren met particuliere middelen in 
publiek-private partnerschappen op 
essentiële gebieden waar onderzoek en 
uitmuntendheid op het gebied van
innovatie kunnen bijdragen tot de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie. 
Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de betrokkenheid van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkb/kmo's). Bovendien zou het verdere 
gebruik van structuurfondsen voor 
nucleair onderzoek en de gedeeltelijke 
afstemming van deze fondsen met de 
onderzoeksprioriteiten van de 
Gemeenschap vergemakkelijkt moeten 
worden, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel van uitmuntendheid.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De noodzaak van een nieuwe 
benadering van controle en risicobeheer bij 
onderzoeksfinanciering van de Unie werd 
op 4 februari 2011 erkend door de 
Europese Raad, die vroeg om een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht en 
tussen risico's nemen en risico's vermijden. 
In zijn resolutie van 11 november 2010 
inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek pleit het 

(19) De noodzaak van een nieuwe 
benadering van controle en risicobeheer bij 
onderzoeksfinanciering van de Unie werd 
op 4 februari 2011 erkend door de 
Europese Raad, die vroeg om een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht en 
tussen risico's nemen en risico's vermijden. 
Het Europees Parlement heeft in zijn 
resoluties van 11 november 20101 en 
8 juni 20112 gepleit voor een ingrijpende 
vereenvoudiging van de financiering door 



AD\911773NL.doc 9/15 PE491.280v02-00

NL

Europees Parlement voor een pragmatische 
verschuiving in de richting van 
administratieve en financiële 
vereenvoudiging en geeft het te verstaan 
dat het beheer van de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van 
deelnemers.

de Unie van onderzoek en innovatie. In de 
eerste resolutie pleit het Europees 
Parlement voor een pragmatische 
verschuiving in de richting van 
administratieve en financiële 
vereenvoudiging en geeft het te verstaan 
dat het beheer van de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van 
deelnemers, terwijl het in de tweede 
resolutie benadrukt dat elke verhoging 
van middelen gekoppeld moet worden aan 
een radicale vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures.

_____________
1PB C 74 E van 13.3.2012, blz. 34.
2Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen, met 
inbegrip van preventie, opsporing en 
onderzoek van onregelmatigheden, 
terugvordering van verloren gegane, ten 
onrechte betaalde of onjuist gebruikte 
middelen en, waar nodig, sancties. Een 
herziene controlestrategie, waarbij de 
aandacht wordt verlegd van een 
minimalisering van de foutpercentages 
naar controles op risicobasis en de 
opsporing van fraude, moet de controlelast 
voor de deelnemers verlichten.

(20) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus de nodige
proportionele en efficiënte maatregelen 
worden genomen, met inbegrip van 
preventie, opsporing en onderzoek van 
onregelmatigheden, terugvordering van 
verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen en, waar nodig, 
sancties. Een herziene controlestrategie, 
waarbij de aandacht wordt verlegd van een 
minimalisering van de foutpercentages 
naar controles op risicobasis en de 
opsporing van fraude, moet de controlelast 
voor de deelnemers verlichten.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Krachtens artikel 7 van het Euratom-
Verdrag ligt de verantwoordelijkheid voor 
de tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bij de Commissie. Voor het 
uitvoeren van het Euratom-programma, 
met uitzondering van de eigen acties, wordt 
de Commissie bijgestaan door een 
raadgevend comité van lidstaten, zodat een 
passende coördinatie met de nationale 
beleidsmaatregelen is gewaarborgd op alle 
terreinen die onder het toepassingsgebied 
van het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vallen.

(25) Krachtens artikel 7 van het Euratom-
Verdrag ligt de verantwoordelijkheid voor 
de tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bij de Commissie. Voor het 
uitvoeren van het Euratom-programma, 
met uitzondering van de eigen acties, wordt 
de Commissie bijgestaan door een 
raadgevend comité van lidstaten, zodat een 
passende coördinatie met de nationale 
beleidsmaatregelen is gewaarborgd op alle 
terreinen die onder het toepassingsgebied 
van het onderzoeks- en 
opleidingsprogramma vallen en krachtige 
synergieën en complementariteit tussen 
Europese, nationale en regionale fondsen 
worden bevorderd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De uitgaven van de Unie en de 
lidstaten voor onderzoek en innovatie 
moeten beter worden gecoördineerd, 
teneinde te zorgen voor 
complementariteit, meer efficiëntie en 
grotere zichtbaarheid, alsook voor meer 
synergie op begrotingsgebied.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "kleine of middelgrote 
onderneming (kmo)": een juridische 
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entiteit die voldoet aan de criteria die zijn 
vastgelegd in aanbeveling 2003/61/EG 
van de Commissie van 6 mei 20031.
_________
1 PB L 124 van 30.5.2003, blz. 36

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) waarborgen van de beschikbaarheid en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuur 
met pan-Europese relevantie.

(h) waarborgen van de beschikbaarheid en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuur 
met pan-Europese relevantie, alsook 
stimuleren van de ontwikkeling van 
nieuwe onderzoeksinfrastructuur met 
pan-Europese relevantie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van het Euratom-
programma bedragen 1 788,889 miljoen 
euro. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

1. In de zin van punt [18] van het 
Interinstitutioneel Akkoord van .../....
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie over samenwerking in 
begrotingskwesties en over goed 
financieel beheer, bedragen de financiële 
middelen voor de tenuitvoerlegging van het 
Euratom-programma 1 788 889 miljoen 
euro. Dat bedrag vormt voor de 
begrotingsautoriteit het voornaamste 
referentiepunt in de loop van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure. Het wordt als volgt 
verdeeld:

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De financiering van ITER voor de 
periode 2014-2018 is niet inbegrepen in 
de hierboven genoemde middelen en 
wordt vastgesteld in Besluit xxx/xxx van 
de Raad.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De jaarlijkse kredieten worden door 
de begrotingsautoriteit toegewezen, 
onverminderd de bepalingen van de 
verordening tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 en het Interinstitutioneel 
Akkoord van xxx/201z tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Gemeenschap zal verder gebruik 
maken van structuurfondsen voor 
nucleair onderzoek en afstemming 
garanderen van de fondsen met de 
onderzoeksprioriteiten van de 
Gemeenschap, zonder afbreuk te doen 
aan het beginsel van uitmuntendheid.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven die gericht zijn op het 
versterken van het bewustzijn en het 
bevorderen van de toegang tot financiering 
uit het Euratom-programma, met name 
voor ondervertegenwoordigde regio's of 
soorten deelnemers;

(a) initiatieven die gericht zijn op het 
versterken van het bewustzijn en het 
bevorderen van de toegang tot financiering 
uit het Euratom-programma, met name 
voor ondervertegenwoordigde regio's of 
soorten deelnemers en met name voor 
kmo's om het opnemen van beschikbare 
financiering en deelname in het Euratom-
programma te verhogen;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen legt de Commissie op uiterlijk 
31 mei 2017, rekening houdende met het 
feit dat de evaluatie achteraf van het 
zevende Euratom-kaderprogramma, 
vastgesteld bij Besluit 2006/970/Euratom,
en het Euratom-programma (2012-2013), 
vastgesteld bij Besluit 20XX/XX/Euratom, 
eind 2015 moet zijn afgerond, een 
tussentijdse evaluatie van het Euratom-
programma voor waarin aandacht wordt 
besteed aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen, met name aan de resultaten 
en de vorderingen met betrekking tot het 
beoogde effect, en het blijvende nut van de 
maatregelen, de efficiëntie en het gebruik 
van de middelen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging en de Europese 
meerwaarde. In aanvulling hierop wordt in 
de evaluatie tevens rekening gehouden met 
de bijdrage van de maatregelen tot de EU-
prioriteiten van slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de bevordering van het 
langetermijneffect van de voorgaande 
maatregelen.

Bijgestaan door onafhankelijke 
deskundigen legt de Commissie op uiterlijk 
31 mei 2016, rekening houdende met het 
feit dat de evaluatie achteraf van het 
zevende Euratom-kaderprogramma, 
vastgesteld bij Besluit 2006/970/Euratom, 
en het Euratom-programma (2012-2013), 
vastgesteld bij Besluit 20XX/XX/Euratom, 
eind 2015 moet zijn afgerond, een 
tussentijdse evaluatie van het Euratom-
programma voor waarin aandacht wordt 
besteed aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen, met name aan de resultaten 
en de vorderingen met betrekking tot het 
beoogde effect, en het blijvende nut van de 
maatregelen, de efficiëntie en het gebruik 
van de middelen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging en de Europese 
meerwaarde. Bij deze evaluatie worden 
aspecten in overweging genomen die 
verband houden met de toegang tot 
financieringsmogelijkheden voor het 
uitbreiden van de uitmuntendheid van de 
wetenschappelijke en innovatiebasis van 
de Unie voor kmo's en voor de 
bevordering van gendergelijkheid. In 
aanvulling hierop wordt in de evaluatie 
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tevens rekening gehouden met de bijdrage 
van de maatregelen tot de EU-prioriteiten 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
en de bevordering van het 
langetermijneffect van de voorgaande 
maatregelen.
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