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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft 
sommige bepalingen in verband met het financiële beheer
(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0384),

– gelet op artikel 161van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0003/2010),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 177 van het Verdrag betreffende werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit 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 de Commissie.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De reikwijdte van de bepaling inzake 
de duurzaamheid van concrete acties moet 
worden verduidelijkt. Het is met name 
dienstig dat de bepalingen worden beperkt 
tot door het ESF medegefinancierde 
concrete acties die onder de 
staatssteunregels vallen met een 
verplichting tot behoud van de 
investeringen of de gecreëerde banen.
Verder is het nodig dat wordt uitgesloten 
dat deze bepaling wordt toegepast op 
concrete acties die na voltooiing een 
wezenlijke wijziging ondergaan door de 
beëindiging van de productieactiviteit als 
gevolg van een niet frauduleus 
faillissement. 

(9) De reikwijdte van de bepaling inzake 
de duurzaamheid van concrete acties moet 
worden verduidelijkt. Het is met name 
dienstig dat de bepalingen worden beperkt 
tot acties binnen het toepassingsgebied 
van de bijstand van het ESF die onder de 
staatssteunregels vallen met een 
verplichting tot behoud van de 
investeringen of de gecreëerde banen. 
Verder is het nodig dat wordt uitgesloten 
dat deze bepaling wordt toegepast op 
concrete acties die na voltooiing een 
wezenlijke wijziging ondergaan door de 
beëindiging van de productieactiviteit als 
gevolg van een niet frauduleus 
faillissement. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals aangegeven in de mededeling 
van de Commissie van 3 juni 2009 over 
"Een gezamenlijke inzet voor de 
werkgelegenheid" is het om de cash-
flowproblemen in de lidstaten als gevolg 
van financiële beperkingen tijdens het 
hoogtepunt van de crisis tegen te gaan en 
om de uitvoering van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen ter 
ondersteuning van de burgers, met name 
werklozen en degenen die werkloos 
dreigen te worden, te versnellen, nodig dat 
de bepalingen betreffende de berekening 

Schrappen
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van tussentijdse betalingen voor een 
beperkte periode worden gewijzigd.
Daarom is het dienstig dat de Commissie,
onverminderd de nationale 
medefinancieringsverplichingen die 
tijdens de gehele programmeringsperiode 
voor de operationele programma's gelden, 
op verzoek van de lidstaten de aanvragen 
tot tussentijdse betaling honoreert voor 
100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as van de door de ESF 
medegefinancierde operationele 
programma's.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Als gevolg van buitengewone 
omstandigheden en gezien de ernstige en 
ongekende gevolgen van de huidige 
economische en financiële crisis voor de 
begrotingen van de lidstaten, is een 
aanvullende voorfinanciering voor 2010 
nodig voor de lidstaten die het zwaarst 
door de crisis zijn getroffen, teneinde een 
geregelde kasstroom mogelijk te maken en 
de betalingen aan de begunstigden bij de 
uitvoering van het operationele
programma te vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is passend de termijn voor 
berekening van de ambtshalve doorhaling 
van de jaarlijkse vastlegging met 
betrekking tot de totale jaarlijkse bijdrage 
over 2007 te verlengen om de absorptie 
van middelen bestemd voor bepaalde 
operationele programma's te verbeteren. 
Een dergelijke flexibiliteit is nodig 
vanwege een trager dan geplande start en 
een late goedkeuring van de 
programma's.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Onder andere vanwege de 
aanpassing van het besluitvormingsproces 
ten gevolge van de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon zijn de 
wijzigingen in deze Verordening niet op 
tijd ingevoerd om toepassing van het 
huidige artikel 93, lid 1, van Verordening 
nr. 1083/2006 te voorkomen. Ten gevolge 
daarvan zouden doorhalingen door de 
Commissie overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen(*) (het 
Financieel Reglement) resulteren in 
annulering van vastleggingen met 
betrekking tot 2007 die bij uitvoering van 
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de bepalingen van onderhavige 
verordening over de begrotingsjaren 2008 
tot en met 2013 zouden moeten worden 
verdeeld. Het is daarom passend om bij 
wijze van overgangsmaatregel de 
mogelijkheid te creëren om doorhaling 
van de desbetreffende kredieten ongedaan 
te maken, teneinde uitvoering te geven 
aan de gewijzigde bepalingen inzake 
doorhaling,
* PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 44 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) fondsen of andere 
stimuleringsregelingen die leningen, 
garanties voor terugbetaalbare 
investeringen of gelijkwaardige 
instrumenten voor energie-efficiëntie en 
gebruik van hernieuwbare energie in 
gebouwen, inclusief bestaande woningen, 
verstrekken.

(c) fondsen of andere 
stimuleringsregelingen die leningen, 
garanties voor terugbetaalbare 
investeringen of gelijkwaardige 
instrumenten voor energie-efficiëntie en 
gebruik van hernieuwbare energie in 
gebouwen, inclusief in bestaande 
woningen, verstrekken.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 44 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Worden deze concrete acties georganiseerd 
door holdingfondsen, dat wil zeggen fondsen 
die zijn opgericht om te investeren in 
verscheidene risicokapitaalfondsen, 
garantiefondsen, leningsfondsen, stedelijke 
ontwikkelingsfondsen, fondsen of andere 
stimuleringsregelingen die leningen, garanties 
voor terugbetaalbare investeringen of 
gelijkwaardige instrumenten voor energie-
efficiëntie en gebruik van hernieuwbare 
energie in gebouwen, inclusief bestaande 
woningen, verstrekken, dan voert de lidstaat 
of de beheersautoriteit deze uit op één of meer 
van de volgende wijzen:

Worden deze concrete acties georganiseerd 
door holdingfondsen, dat wil zeggen fondsen 
die zijn opgericht om te investeren in 
verscheidene risicokapitaalfondsen, 
garantiefondsen, leningsfondsen, stedelijke 
ontwikkelingsfondsen, fondsen of andere 
stimuleringsregelingen die leningen, 
garanties voor terugbetaalbare investeringen 
of gelijkwaardige instrumenten voor energie-
efficiëntie en gebruik van hernieuwbare 
energie in gebouwen, inclusief  in bestaande 
woningen, verstrekken, dan voert de lidstaat 
of de beheersautoriteit deze uit op één of 
meer van de volgende wijzen:

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 56 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een nieuwe categorie van uitgaven Indien een nieuwe categorie van uitgaven 
wordt toegevoegd bij de herziening van 

als bedoeld in Tabel 1 van Deel A van 
een operationeel programma als bedoeld in 
artikel 33, zijn de onder deze categorie 
vallende uitgaven subsidiabel vanaf de 
datum van indiening bij de Commissie van 
het verzoek tot herziening van het 
operationele programma.

Bijlage II van Verordening (EG) nr. 
1828/2006 van de Commissie (*) wordt 
toegevoegd bij de herziening van een 
operationeel programma als bedoeld in 
artikel 33 van onderhavige verordening, 
zijn de onder deze categorie vallende 
uitgaven subsidiabel vanaf de datum van 
indiening bij de Commissie van het 
verzoek tot herziening van het operationele 
programma.

__________
* PB L 371 van 27.12.2006, blz. 1.
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Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor concrete acties die een bijdrage uit
het ESF ontvangen, wordt de bijdrage 
alleen beschouwd als zijnde niet 
gehandhaafd, als zij zijn onderworpen aan 
een verplichting tot behoud van de 
investering krachtens de voorschriften 
inzake staatssteun in de zin van artikel 87
van het Verdrag en als zij binnen de in die 
voorschriften vastgestelde periode een 
belangrijke wijziging als gevolg van de 
beëindiging van een productieve activiteit 
ondergaan.

Voor acties die vallen binnen het 
toepassingsgebied van de bijstand uit het 
ESF, wordt de bijdrage alleen beschouwd
als zijnde niet gehandhaafd, als zij zijn 
onderworpen aan een verplichting tot 
behoud van de investering krachtens de 
van toepassing zijnde voorschriften inzake 
staatssteun in de zin van artikel 107 van 
het Verdrag en als zij binnen de in die 
voorschriften vastgestelde periode een 
belangrijke wijziging als gevolg van de 
beëindiging van een productieve activiteit 
ondergaan.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 57 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de in de eerste alinea 
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar 
bij behoud van een investering of door het 
mkb gecreëerde banen.

De lidstaten mogen de in de eerste alinea 
vastgestelde termijn verkorten tot drie jaar 
bij behoud van een investering door het 
mkb.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 67 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de verhouding tussen het totale bedrag 
van de door de begunstigden betaalde 
gecertificeerde uitgaven en de totale 
financiering van het programma, 
omvattende de communautaire financiering 
en de nationale tegenprestatie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 77
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Artikel 77 wordt vervangen door: Schrappen

"Artikel 77

Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 

tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen

1. De tussentijdse betalingen en de 
saldobetalingen worden berekend door 
het in de beschikking tot goedkeuring van 
het operationele programma bepaalde 
medefinancieringspercentage voor elke 
prioritaire as toe te passen op de 
subsidiabele uitgaven die in het kader van 
die prioritaire as zijn vermeld op basis van 
een door de certificeringsautoriteit 
gecertificeerde uitgavenstaat.

De bijdrage van de Gemeenschap in de 
vorm van tussentijdse betalingen en 
saldobetalingen is evenwel niet hoger dan 
de overheidsbijdrage en het maximale 
bedrag aan bijstand uit de fondsen voor 
elke prioritaire as zoals bepaald in de 
beschikking van de Commissie tot 
goedkeuring van het operationele 
programma.

2. In afwijking van lid 1, eerste alinea, 
kunnen voor door het ESF 
medegefinancierde operationele 
programma's tussentijdse betalingen door 
de Commissie voor uitgavenstaten die 
vóór 31 december 2010 door de lidstaten 
zijn verstuurd, als een lidstaat daarom 
vraagt om de uitvoering van de 
anticrisismaatregelen te 
vergemakkelijken, worden verricht voor 
100% van de overheidsbijdrage voor elke 
prioritaire as als vermeld in het kader van 
die prioritaire as in de door de 
certificeringsautoriteit gecertificeerde 
uitgavenstaat. Wanneer de lidstaat voor 
deze mogelijkheid kiest, past de 
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Commissie dit systeem toe op alle 
aanvragen om tussentijdse betalingen die 
vóór 31 december 2010 voor het 
betrokken operationele programma 
worden ingediend.
Het verschil tussen het krachtens het 
bepaalde in de eerste alinea betaalde 
totale bedrag en het krachtens de eerste 
alinea van lid 1 berekende bedrag mag 
niet in aanmerking worden genomen voor 
de berekening van tussentijdse betalingen 
voor uitgavenstaten die na 31 december 
2010 zijn verstuurd. Met dit verschil wordt 
echter rekening gehouden voor de 
uitvoering van artikel 79, lid 1, en voor de 
berekening van de betaling van het 
eindsaldo."

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 82 – lid 1 – alinea 2 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) artikel 82, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

(a) aan de tweede alinea wordt het 
volgende punt toegevoegd:

"(f) in 2010, 2% van de bijdrage uit het 
Cohesiefonds en 4% van de bijdrage van 
het Europees Sociaal Fonds voor lidstaten 
waaraan leningen werden verstrekt 
overeenkomstig Verordening van de Raad 
(EG) nr. 332/2002 van 18 februari 2002 
houdende instelling van een mechanisme 
voor financiële ondersteuning op 
middellange termijn van de 
betalingsbalansen van de lidstaten (*), of 
lidstaten waarvan het bbp in 2010 in reële 
termen met meer dan 10 % is gedaald ten 
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opzichte van 2008.
_____
* PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1."

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 bis – letter b (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 82 – lid 1 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

"Bij toepassing van de criteria als 
genoemd in punt f van de tweede alinea 
worden de bbp-cijfers bepaald aan de 
hand van de in november 2009 
gepubliceerde communautaire 
statistiek(**)."
** Europese Economische Vooruitzichten, najaar 
2009 (EUROPEAN ECONOMY. nr. 10. 2009. 
Officieel Publicatiebureau van de EG, 
Luxemburg)"

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 88 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval onregelmatigheden bij concrete 
acties die het onderwerp zijn geweest van 
een verklaring van gedeeltelijke afsluiting 
worden ontdekt bij door de lidstaat 
uitgevoerde controles, is echter artikel 98, 
leden 2 en 3, van toepassing. De 
uitgavenstaat, als bedoeld in lid 2, onder a), 

Ingeval onregelmatigheden bij concrete 
acties die het onderwerp zijn geweest van 
een verklaring van gedeeltelijke afsluiting 
worden ontdekt door de lidstaat , is echter 
artikel 98, leden 2 en 3, van toepassing. De 
uitgavenstaat, als bedoeld in lid 2, onder a), 
van dit artikel, wordt dienovereenkomstig 
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van dit artikel, wordt dienovereenkomstig 
aangepast.

aangepast.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Artikel 93 wordt als volgt 
gewijzigd

(a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. Het gedeelte van het overeenkomstig 
de tweede alinea berekende bedrag voor 
een operationeel programma dat uiterlijk 
op 31 december van het tweede jaar na 
het jaar waarin de vastlegging voor het 
programma is verricht, niet voor een 
voorfinanciering of tussentijdse 
betalingen is gebruikt, of waarvoor geen 
betalingsaanvraag overeenkomstig artikel 
86 aan de Commissie is toegezonden, 
wordt door de Commissie ambtshalve 
doorgehaald, met uitzondering van het 
bepaalde in lid 2.

De Commissie berekent het bedrag voor 
de ambtshalve te verrichten doorhaling 
door één zesde van de jaarlijkse 
vastlegging met betrekking tot de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007 bij ieder van 
de vastleggingen voor de periode 2008 tot 
en met 2013 op te tellen."

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12 bis – letter b (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1083/2006
Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na lid 2 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

"2 bis. In afwijking van lid 1, eerste 
alinea en lid 2, zijn de termijnen voor 
ambtshalve te verrichten doorhaling niet 
van toepassing op de jaarlijkse 
vastlegging in verband met de totale 
jaarlijkse bijdrage over 2007."

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Overgangsmaatregelen

Om tegemoet te komen aan de 
buitengewone omstandigheden met 
betrekking tot de overgang naar de regels 
inzake de ambtshalve te verrichten 
doorhaling zoals die in onderhavige 
richtlijn worden vastgelegd, worden 
doorhalingen door de Commissie van 
vastleggingen over het begrotingsjaar 
2007, ter uitvoering van artikel 93, lid 1, 
eerste alinea en artikel 97 van 
verordening 1083/2006 overeenkomstig 
artikel 11 van het Financieel Reglement, 
ongedaan gemaakt voor zover dat 
noodzakelijk is in verband met de 
uitvoering van artikel 93, lid 1, tweede 
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alinea, van Verordening 1083/2006.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

De punten 5) en 7) van artikel 1 zijn echter 
van toepassing vanaf 1 augustus 2006, punt
8), punt 11), onder a) en b) i) en punt 13 
van artikel 1 zijn van toepassing vanaf 1 
januari 2007 en punt 4) en punt 11), onder 
b) ii) en c) van artikel 1 zijn van toepassing 
met ingang van 10 juni 2009.

De punten 5) en 7) van artikel 1 zijn echter 
van toepassing vanaf 1 augustus 2006, punt 
8), punt 10), onder a) en b) i), punt 13 en 
punt 14) van artikel 1 zijn van toepassing 
vanaf 1 januari 2007 en punt 4) en punt 
10), onder b) ii) en c) van artikel 1 zijn van 
toepassing met ingang van 10 juni 2009.

Or. en


