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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2012)0530),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0304/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 
20121, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Na het arrest van het Hof van Justitie 
van 6 september 2011 in zaak C-442/09 
moet stuifmeel in honing worden 
beschouwd als ingrediënt in de zin van 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 

(1) Na het arrest van het Hof van Justitie 
van 6 september 2011 in zaak C-442/09 
moet stuifmeel in honing worden 
beschouwd als ingrediënt in de zin van 
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 maart 2000 

                                               
1 PB C , , blz. .
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betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame. Het Hof is bij 
zijn arrest uitgegaan van de hem 
voorgelegde feiten die tot de conclusie 
leidden dat stuifmeel vooral in de honing 
terechtkomt door het slingeren van de 
honing door de imker. Stuifmeel komt 
echter alleen in de bijenkast terecht door 
toedoen van de bijen en komt op 
natuurlijke wijze in honing voor, ongeacht 
of de imker de honing door slingeren 
vergaart. Onverminderd de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2003 inzake genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders op genetisch gemodificeerd 
stuifmeel in honing, moet derhalve worden 
verduidelijkt dat stuifmeel een bestanddeel 
is van honing, dat een natuurlijk product is 
zonder ingrediënten, en niet een ingrediënt 
in de zin van Richtlijn 2000/13/EG. 
Daarom moet Richtlijn 2001/110/EG van 
de Raad van 20 december 2001 inzake 
honing dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgeving der lidstaten inzake de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen alsmede inzake de 
daarvoor gemaakte reclame. Ondertussen 
is deze richtlijn ingetrokken en vervangen 
door Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten1. Het Hof is bij zijn arrest 
uitgegaan van de hem voorgelegde feiten 
die tot de conclusie leidden dat stuifmeel 
vooral in de honing terechtkomt door het 
slingeren van de honing door de imker. 
Stuifmeel komt echter alleen in de 
bijenkast terecht door toedoen van de bijen 
en komt op natuurlijke wijze in honing 
voor, ongeacht of de imker de honing door 
slingeren vergaart. Onverminderd de 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
1829/2003 van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 september 2003 inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen 
en diervoeders op genetisch gemodificeerd 
stuifmeel in honing, moet derhalve worden 
verduidelijkt dat stuifmeel een bestanddeel 
is van honing, dat een natuurlijk product is 
zonder ingrediënten, en niet een ingrediënt 
in de zin van Verordening (EU) nr. 
1169/2011. 
____________
1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

Or. en

Motivering

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie waarin stuifmeel wordt beschouwd als 
bestanddeel van honing en niet als ingrediënt, en wordt verduidelijkt dat honing een 
natuurlijk product is zonder ingrediënten. Richtlijn 2000/13/EG waarnaar in het voorstel van 
de Commissie wordt verwezen, is echter ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 
1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Bijgevolg 
dient de definitie van stuifmeel als bestanddeel van honing te gebeuren in de context van deze 
verordening.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De bijlagen bij Richtlijn 2001/110/EG 
bevatten technische elementen die 
mogelijk moeten worden aangepast of 
geactualiseerd om rekening te houden met 
ontwikkelingen in de internationale 
normen ter zake. Die richtlijn verleent de 
Commissie geen bevoegdheden om die 
bijlagen in verband met die 
ontwikkelingen snel aan te passen of te 
actualiseren. Met het oog op een 
consistente tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2001/110/EG moet aan de 
Commissie derhalve ook bevoegdheid 
worden verleend om de bijlagen bij die 
richtlijn aan te passen of te actualiseren, 
teneinde niet alleen rekening te houden 
met de technische vooruitgang maar ook 
met ontwikkelingen in de internationale 
normen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Teneinde rekening te houden met de 
technische vooruitgang en, waar van 
toepassing, met ontwikkelingen in 
internationale normen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 

Schrappen
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290 van het Verdrag handelingen vast te 
stellen om de technische kenmerken in 
verband met de omschrijvingen en 
definities van producten in de bijlagen bij 
Richtlijn 2001/110/EG aan te passen of te 
actualiseren.

Or. en

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Stuifmeel is een natuurlijk bestanddeel 
van honing en wordt niet als ingrediënt, in 
de zin van artikel 6, lid 4, van Richtlijn 
2000/13/EG, van de in bijlage 1 bij deze 
richtlijn gedefinieerde producten 
beschouwd.

5. Stuifmeel is een natuurlijk bestanddeel 
van honing en wordt niet als ingrediënt, in 
de zin van artikel 2, lid 2, onder f), van 
Verordening (EU) nr. 1169/2011, van de 
in bijlage 1 bij deze richtlijn gedefinieerde 
producten beschouwd.

Or. en

Motivering

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie waarin stuifmeel wordt beschouwd als 
bestanddeel van honing en niet als ingrediënt. Richtlijn 2000/13/EG waarnaar in het voorstel 
van de Commissie wordt verwezen, is echter ingetrokken en vervangen door Verordening 
(EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 
Bijgevolg dient de definitie van stuifmeel als bestanddeel van honing te gebeuren in de 
context van deze verordening. 
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG 
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de benamingen, 
omschrijvingen en definities van de 
producten in bijlage I en de kenmerken 
van de samenstelling van honing in 
bijlage II, teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang en, waar 
van toepassing, met ontwikkelingen in de 
internationale normen ter zake.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijlagen bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn, waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen vallen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG 
Artikel 6 a – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 4 
en 6 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van (…). (Datum van inwerkingtreding van 
deze wijzigingshandeling in te vullen door 
het Bureau voor Officiële Publicaties).

2. De bevoegdheid om de in artikel 4
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een periode van vijf jaar met ingang 
van (….). (Datum van inwerkingtreding 
van deze wijzigingshandeling in te vullen 
door het Bureau voor Officiële 
Publicaties). De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
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termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met perioden van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke periode bezwaar maakt tegen 
verlenging.

Or. en

Motivering

Zie amendement 5, waarmee artikel 6 wordt geschrapt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/110/EG
Artikel 6 a – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 4 en 6 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 4 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Zie amendement 5, waarmee artikel 6 wordt geschrapt.
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TOELICHTING
Conclusie van het Europees Hof van Justitie

Uw rapporteur is het volledig eens met het Commissievoorstel waarin wordt verduidelijkt dat 
stuifmeel geen ingrediënt is van honing, maar wel een bestanddeel. 

In paragraaf 3.1 van de in de Codex Alimentarius opgenomen standaard voor honing, wordt 
honing een product met één ingrediënt genoemd. Ook wordt verduidelijkt dat stuifmeel niet 
wordt beschouwd als ingrediënt van honing:
"3.1. Honing die als zodanig wordt verkocht, bevat geen toegevoegde voedselingrediënten, 
met inbegrip van levensmiddelenadditieven, noch andere toegevoegde stoffen dan honing. Er 
wordt voor gezorgd dat de honing tijdens de verwerking en opslag geen ongewenste stoffen, 
smaken, aroma's of kleuren aan vreemde stoffen ontleent. De honing vertoont geen begin van 
gisting en is niet in gisting. Er mag geen stuifmeel of bestanddeel van honing worden 
verwijderd, behalve wanneer dit onvermijdelijk is bij de verwijdering van vreemde 
anorganische of organische stoffen."
Uw rapporteur steunt deze definitie van honing.
In de oorspronkelijke tekst van de Commissie wordt niet verwezen naar Verordening (EU) nr. 
1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. In het Commissievoorstel wordt 
stuifmeel gedefinieerd als bestanddeel van honing in plaats van als ingrediënt in de context 
van artikel 6, lid 4, van Richtlijn 2000/13/EG. Richtlijn 2000/13/EG werd echter ingetrokken 
en vervangen door Verordening (EU) nr. 1169/2011, dus er dient naar deze verordening te 
worden verwezen. Daarom heeft uw rapporteur de tekst van de Commissie gewijzigd om te 
verduidelijken dat stuifmeel niet wordt beschouwd als ingrediënt in de zin van artikel 2, lid 2, 
onder f), van Verordening 1169/2011.

Deze conclusie heeft belangrijke gevolgen voor de etikettering van honing. Als product met 
één ingrediënt zijn de in artikel 9, lid 1, van Verordening 1169/2011 opgenomen 
etiketteringsvoorschriften niet van toepassing op honing. Indien stuifmeel als ingrediënt zou 
worden beschouwd, zou honing binnen het toepassingsgebied van dit artikel vallen, waardoor 
bijkomende etiketteringsvoorschriften zouden gelden voor de honingproducerende sector, die 
veel kleine ondernemingen omvat. 

Uw rapporteur is van mening dat hierdoor eveneens de situatie voor consumenten wordt 
verduidelijkt, die momenteel honing kopen ervan uitgaande dat het een natuurlijk product 
zonder ingrediënten is.
Het Commissievoorstel heeft tot doel de situatie van vóór het arrest van het Hof van Justitie1

te herstellen. Met toevoeging van de amendementen van uw rapporteur, zal de Commissie in 
dit opzet slagen. Nu zal de richtlijn zorgen voor rechtszekerheid met betrekking tot de 
etikettering van ingrediënten, zonder dat er bijkomende eisen worden opgelegd aan 
producenten. 

Ook de verwijzing naar genetisch gemodificeerde levensmiddelen in de context van het arrest 
van het Hof van Justitie dient te worden aangepakt. In het voorstel van de Commissie wordt 

                                               
1 Zaak C-442/09 Karl Heinz Bablok e.a./Freistaat Bayern.
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de conclusie van het Hof van Justitie in zaak C-442/09 dat Verordening (EG) nr. 1829/2003 
van toepassing is op honing die genetisch gemodificeerd stuifmeel bevat, niet aangevochten. 
Na wijziging van Richtlijn 2001/110/EG valt honing met genetisch gemodificeerd stuifmeel, 
als "levensmiddel dat met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) is geproduceerd", 
nog altijd onder artikel 3, lid 1, onder c), van die verordening.
Door het arrest van het Hof van Justitie hadden veel producenten te kampen met 
rechtsonzekerheid, wat een invloed had op de handel. Om de vlotte werking van de interne 
markt te waarborgen, en de onbeperkte invoerstroom te herstellen, dienen dergelijke 
rechtsonzekerheden te worden weggewerkt. 
In 2010, het meest recente jaar waarvoor statistieken beschikbaar zijn, produceerde de EU 203 
000 ton honing en werd ongeveer 148 000 ton ingevoerd. Omwille van het klimaat zijn de 
productieniveaus van de EU weinig flexibel, waardoor het veiligstellen van de markttoegang 
voor invoer van wezenlijk belang is om te kunnen voldoen aan de vraag in de EU. Na het 
arrest van het Hof van Justitie hadden veel grote exporterende landen, zoals Canada, 
Argentinië, Mexico en Chili, te kampen met problemen met hun uitvoer naar de EU. 
Aangezien in deze landen genetisch gemodificeerde gewassen worden verbouwd, zorgde 
onzekerheid over de vereisten inzake testen voor genetische modificatie en/of etikettering 
voor onderbrekingen van de handelsstromen. Momenteel wordt er vanuit Canada geen honing 
ingevoerd in de EU; vanuit de andere grote exporterende landen waar genetisch 
gemodificeerde gewassen worden verbouwd, is de invoer sinds 2011 drastisch gedaald.

Zelfs binnen de interne markt was er sprake van problemen. Als aanzienlijke verbruiker van 
honing voert Duitsland honing in vanuit andere EU-lidstaten, waarvan velen toegestane 
genetisch gemodificeerde organismen verbouwen. Gelijkaardige rechtsonzekerheid als de 
onzekerheid waarmee derde landen te kampen hebben, heeft ervoor gezorgd dat honing vanuit 
landen als Spanje en Roemenië geblokkeerd is in Duitsland. 
Onze doelstelling moet zijn de rechtszekerheid voor producenten van honing en imkers te 
herstellen, alsook voor invoerders en consumenten. Indien het Commissievoorstel wordt 
aangenomen, wordt stuifmeel wettelijk erkend als bestanddeel. Dit betekent dat de 
hoeveelheid toegestaan genetisch gemotiveerd stuifmeel voor de toepassing van de 
etiketteringsdrempel van 0,9% zal moeten worden berekend als percentage van de totale 
hoeveelheid van het product met één ingrediënt "honing", en dus niet als percentage van de 
totale hoeveelheid stuifmeel.

Het praktische gevolg hiervan is dat de aanwezigheid van toegestaan genetisch gemotiveerd 
stuifmeel in honing nooit etikettering zal vereisen. Zoals aangegeven in bijlage II bij deze 
richtlijn, bedraagt het maximale gehalte aan niet in water oplosbare stoffen (met inbegrip van 
stuifmeel) 0,1% voor honing en 0,5% voor pershoning. Dit ligt duidelijk lager dan de drempel 
van 0,9%. 
Stuifmeel van MON 810-maïs is nog niet toegestaan, wat betekent dat lidstaten die genetisch 
gemodificeerde organismen verbouwen nog steeds kunnen geconfronteerd worden met 
controlevereisten van andere lidstaten. Eens MON 810-maïs toegestaan is, zal dit niet meer 
het geval zijn. Op 18 december 2012 verklaarde de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) in haar advies over MON 810-maïs dat:
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"de genetische modificatie in MON 810-maïs geen bijkomend gezondheidsrisico betekent 
indien stuifmeel van MON 810-maïs het stuifmeel van niet genetisch gemodificeerd maïs zou 
vervangen in of als levensmiddel."2

Dit is een aanwijzing dat er spoedig toestemming kan worden verleend.

De goedkeuring van het Commissievoorstel zal voor exporteurs van zowel binnen als buiten 
de EU zorgen voor de rechtszekerheid die ze nodig hebben om de handelsstromen te beginnen 
normaliseren. 
Afstemming op het Verdrag van Lissabon

Het toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen is vastgesteld in artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU):

"Artikel 290 van het VWEU biedt de wetgever de mogelijkheid aan de Commissie de 
bevoegdheid over te dragen om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te 
stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling. Dergelijke door de Commissie vastgestelde rechtshandelingen worden 
volgens de terminologie van het Verdrag "gedelegeerde handelingen" genoemd (artikel 290, 
lid 3)."
Het Commissievoorstel zou de Commissie de mogelijkheid geven de technische kenmerken 
met betrekking tot de benamingen, omschrijvingen en definities in bijlage I en de kenmerken 
van de samenstelling in bijlage II bij de onderhavige richtlijn te wijzigen. Uw rapporteur is 
echter van mening dat dit allemaal essentiële elementen van de richtlijn zijn. Bijgevolg reikt 
het Commissievoorstel, door wijzigingen van essentiële elementen toe te laten, verder dan het 
in het Verdrag vastgestelde toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen. Daarom heeft 
de rapporteur in haar verslag deze verwijzingen uit het Commissievoorstel verwijderd.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen aan te nemen met betrekking tot niet-essentiële 
elementen moet nog steeds worden gedelegeerd aan de Commissie. Daarom blijft het voorstel 
voor gedelegeerde handelingen in artikel 4 om de methoden voor de verificatie of de honing 
aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet, behouden.
Dergelijk standpunt dient te worden beschouwd in de context van de recente goedkeuring van 
gelijkaardige wijzigingen aan Richtlijn 2012/12/EU betreffende vruchtensappen. In deze 
richtlijn werden de delen van de bijlagen die productnamen, definities en kenmerken bevatten 
verwijderd uit het toepassingsgebied van de delegatie. Er wordt eveneens geopteerd voor een 
gelijkaardige aanpak in het kader van de lopende discussies over de zogeheten 
"ontbijtrichtlijnen", met als doel de bestaande uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in 
het kader van richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 
2001/114/EG in lijn te brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Het is 
belangrijk dat het Parlement blijf opteren voor een consistente aanpak, en daarom heeft uw 
rapporteur rekening gehouden met deze andere richtlijnen bij de voorbereiding van dit 
verslag.

Uw rapporteur heeft eveneens de looptijd van de bevoegdheid die aan de Commissie kan 
worden verleend om gedelegeerde handelingen aan te nemen gewijzigd. De looptijd werd 
gewijzigd van een onbepaalde tijd tot een periode van vijf jaar met stilzwijgende verlenging. 
Met dit amendement wordt de standaardformulering van het Parlement betreffende 
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gedelegeerde handelingen ingevoegd, en het is eveneens consistent met de aanpak in de 
vernoemde richtlijnen.


