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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over groene groeimogelijkheden voor kmo's
(2014/2209(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2013 over betere toegang tot financiering voor 
kmo's1,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2014 over de herindustrialisering van Europa ter 
bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid2,

– gezien de mededeling van de Commissie "Denk eerst klein, een "Small Business Act"
voor Europa" (COM(2008)0394),

– gezien de mededeling van de Commissie "Evaluatie van de "Small Business Act" voor 
Europa (COM(2011)0078),

– gezien de Eurobarometer-enquête over kmo's, efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
groene markten (Flash Eurobarometer 342) en de Eurobarometer-enquête over de rol 
van overheidssteun bij de commercialisering van innovaties (Flash Eurobarometer 394),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's (goedgekeurd tijdens de 109e plenaire 
vergadering van 3 en 4 december 2014) over het pakket industriebeleid,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 
van de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0000/2015),

A. overwegende dat meer dan 98 % van de ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat zij 
instaan voor meer dan 67 % van de werkgelegenheid in de Unie; overwegende dat 
kmo's de ruggengraat van de EU-economie vormen en in alle 28 lidstaten een 
belangrijke drijfkracht zijn voor de groei op lange termijn en het creëren van duurzame 
banen in Europa; overwegende dat kmo's bijgevolg net als midcapbedrijven en 
multinationals een belangrijke plaats innemen in het bedrijfslandschap;

B. overwegende dat de wereldmarkt voor milieugoederen en -diensten momenteel op 
1000 miljard EUR per jaar wordt geraamd, en dat dit bedrag tegen 2020 vermoedelijk 
zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, wat enorme mogelijkheden schept voor de 
Europese kmo's en voor de algemene economische groei in de EU;

C. overwegende dat de Europese Unie zich ertoe verbonden heeft de Europese industrie 
nieuw leven in te blazen door te investeren in duurzaamheid, concurrentievermogen en 
innovatie en door deze beginselen te ondersteunen;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0036.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0032.
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D. overwegende dat een van de doelen van de Small Business Act erin bestaat kmo's in 
staat te stellen milieu-uitdagingen in economische kansen om te zetten en hierbij 
duurzaam te werk gaan, maar overwegende dat er qua beleid niet veel vooruitgang is 
gemaakt en dat kmo's bij het opstarten van hun activiteit en bij de uitvoering van 
milieunormen vaak op incoherente beleidsmaatregelen stoten;

E. overwegende dat kmo's door zowel de markt als de wetgeving toenemend onder druk 
zullen worden gezet om aan milieunormen te voldoen;

F. overwegende dat kmo's ondanks recente inspanningen problemen blijven hebben om 
financiering te verkrijgen en overwegende dat de EU-programma's nog altijd niet 
noemenswaardig bijdragen tot innovatie;

G. overwegende dat kleine ondernemingen verhoudingsgewijs meer dan grote 
ondernemingen baat hebben bij maatregelen voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en dat er in het beleid meer aandacht moet worden besteed aan kleine ondernemingen; 
overwegende dat een efficiënter gebruik van grondstoffen afhankelijk van de 
bedrijfssector tot een brutowinst van 10 à 17 % van de omzet kan leiden;

H. overwegende dat er vooral aandacht wordt besteed aan hightech-kmo's die zelf groene 
innovaties ontwikkelen, maar dat er ook steun moet worden geboden aan andere 
ondernemingen die de milieuvoorschriften willen naleven; overwegende dat eco-
innovatie een idee kan zijn voor nieuwe ondernemingen maar ook een manier om 
bestaande ondernemingen in de context van de groene economie te verbeteren;

I. overwegende dat er ondanks het ontbreken van een internationaal erkende definitie van 
groene groei overeenstemming heerst over het feit dat groene groei een combinatie is 
van economische groei en ecologische duurzaamheid;

Algemene aspecten

1. stelt vast dat het concept van groene groei en de kansen die met groene groei gepaard 
gaan, betrekking hebben op diverse sectoren zoals de circulaire economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to cradle"; 
wijst op het grote economische potentieel van deze sectoren;

2. benadrukt dat groene groei in een breder perspectief moet worden geplaatst en ook 
inspanningen in de hele waardeketen en het hele ondernemingslandschap moet 
omvatten, inclusief inspanningen door spelers uit de industriële productiesector om de 
ecologische voetafdruk van hun producten, productieprocessen, bedrijfspraktijken en 
diensten te verkleinen;

3. onderstreept dat de wereldeconomie een almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe en 
vernieuwende oplossingen voor deze uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader; 
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4. herinnert de Commissie en de lidstaten eraan dat kmo's in Europa heel heterogeen zijn, 
gaande van uiterst traditionele familiebedrijfjes tot snel groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven, micro-ondernemingen, sociale ondernemingen en start-ups, en dat de 
aanpak om hen bij te staan bijgevolg even gediversifieerd moet zijn;

5. is van mening dat de ondernemingscultuur in de EU drastisch moet veranderen opdat de 
economie zou kunnen groeien, en met name dat meer mensen een eigen bedrijf moeten 
opzetten, er meer handelsperspectieven moeten worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld door de faillissementswetgeving aan te passen 
zodat mensen kort na het faillissement van een onderneming een nieuw bedrijf kunnen 
beginnen, vooral in nieuwe en innovatieve sectoren;

Financiering van groene initiatieven

6. wijst erop dat er, gezien de huidige omstandigheden, waarin de gebrekkige toegang tot 
gepaste bronnen van durfkapitaal, vooral in de beginfase van een bedrijf, één van de 
grootste belemmeringen blijft voor de oprichting en ontwikkeling van groeigerichte 
bedrijven, in het actieplan van de Commissie voor betere toegang tot financiering voor 
kmo's veel aandacht wordt besteed aan durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort financiering slechts voor een klein aantal kmo's 
geschikt is, dat bankleningen nog altijd de voornaamste vorm van financiering uitmaken 
en dat alternatieven zonder uitzondering door de privésector moeten worden uitgewerkt; 
wijst op de mogelijkheden voor financiering die in het kader van het Europees Fonds 
voor strategische investeringen moeten worden verkend;

7. benadrukt dat er geen uniforme financieringsvorm bestaat en roept de Commissie ertoe 
op de ontwikkeling te steunen van een brede waaier aangepaste programma's, 
instrumenten en initiatieven, vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de groene 
economie, gaande van eigen vermogen (bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride kapitaalinstrumenten 
(bijvoorbeeld mezzaninefinanciering) tot schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of kmo-verenigingen en kamers van koophandel), 
met als doel bedrijven te ondersteunen bij hun start, groei en overgang, rekening 
houdend met hun omvang, omzet en financieringsbehoeften; vraagt dat de lidstaten 
fiscale stimulansen voor deze financieringsmodellen verstrekken; benadrukt dat de 
bestaande instrumenten ter ondersteuning van kmo's moeten worden uitgebreid met 
aanvullende mogelijkheden inzake groene groei;

8. stelt vast dat het gezien de uiterst technische kenmerken van veel groene 
investeringsplannen essentieel is het belang van gestandaardiseerde risico- en 
rendementmodellen te benadrukken en nieuwe modellen te ontwerpen voor nieuwe 
uitdagingen en sectoren;

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, ondernemersorganisaties en ondersteunende 
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organisaties beter op de hoogte moeten zijn van de financieringsmogelijkheden voor 
efficiëntere technologie of voor diensten zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de beschikbaarheid van groene technologie, producten en 
diensten die gunstig zouden kunnen zijn voor hun bedrijven;

10. vraagt de Commissie erop toe te zien dat kmo's en met name groene en innovatieve 
kmo's in de uitvoeringsfase van het investeringsplan voor Europa de voornaamste 
begunstigden zullen zijn van de in het kader van dit voorstel verstrekte steun; 

Kennisbeheer

11. beklemtoont dat het belangrijk is actief naar sectoroverschrijdende samenwerking te 
streven, aangezien innovatie en nieuwe groeimogelijkheden dankzij de kruisbestuiving 
van ideeën en innovatieve concepten kunnen worden aangemoedigd; is ingenomen met 
de actie "door clusters gefaciliteerde projecten voor nieuwe industriële waardeketens" in 
het kader van Horizon 2020, die het innovatiepotentieel van kmo's op onder meer het 
vlak van eco-innovatieve en hulpbronnenefficiënte oplossingen zal helpen ontsluiten; 

12. benadrukt het belang van de al dan niet grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere belanghebbenden via informele netwerken, in het bijzonder 
voor kmo's en micro-ondernemingen, ter bewustmaking van bestaande en nieuwe 
innovatietechnieken, goede praktijken, manieren om gepaste financiering te verkrijgen, 
mogelijke overheidssteunregelingen, de toepasselijke rechtskaders en de minst 
ingewikkelde administratie;

13. merkt op dat sectorfederaties een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van relevante 
informatie en relevant advies over groene technologie, financieringsmogelijkheden en 
de procedures hiervoor; vraagt de Commissie en de lidstaten om eventuele leemten als 
gevolg van het ontbreken van deze ondersteuning op te vullen; 

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

14. benadrukt dat fundamentele O&O (onderzoek en ontwikkeling) die noodzakelijk is voor 
nieuwe technologische ontwikkelingen, moet worden uitgebreid; beklemtoont het 
belang van de herindustrialisering van Europa gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de EU in de toekomst;

15. onderstreept het belang van de commercialisering en valorisatie door Europese 
bedrijven van de resultaten van O&O; vraagt de Commissie en de lidstaten om voor een 
stabiel regelgevingskader en gepaste financiële regelingen te zorgen met als doel 
economische initiatieven en ondernemerschap mogelijk te maken, en de tijd die nodig is 
om nieuwe producten, diensten en bedrijfspraktijken op de markt te brengen of in te 
voeren, met name in de groene economie, te verkorten;

16. merkt op dat volgens de Innobarometer van mei 2014 slechts 9 % van alle bedrijven 
zegt sinds januari 2011 financiële overheidssteun voor hun O&O&I-activiteiten te 
hebben ontvangen; benadrukt dat er gebruikersvriendelijke procedures moeten worden 
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uitgewerkt voor de diverse vormen van steun;

(De)regulering als motor voor groei

17. vraagt de lidstaten af te zien van overregulering, wat immers belemmeringen 
veroorzaakt voor de interne markt, en de Europese regelgeving op coherente wijze in 
nationale wetten om te zetten; vraagt dat de Commissie haar inspanningen om gevallen 
van overregulering door individuele lidstaten aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van transparante regels voor overheidsopdrachten, inclusief 
groene en elektronische overheidsopdrachten, aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

18. is ingenomen met het besluit van de Commissie om obsolete en al te bezwarende 
wetgevingsvoorstellen in te trekken; vraagt de Commissie geen wetgevingsvoorstellen 
te doen die tot onnodige administratieve lasten zouden leiden voor bedrijven en kmo's, 
en de bestaande wetgeving voortdurend te herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen worden bereikt;

19. wijst nogmaals op het belang van technologieneutrale en innovatievriendelijke 
wetgeving, die het testen en waarderen van diverse nieuwe technologieën door de markt 
mogelijk maakt; vraagt de lidstaten om in hun regelingen voor overheidssteun gebruik 
te maken van marktconforme instrumenten en af te zien van concurrentievervalsende 
subsidies;  roept de Commissie ertoe op gemeenschappelijke richtsnoeren op te stellen 
betreffende nationale overheidssteunregelingen voor groene investeringsprojecten met 
als doel een uniformer maatregelenpakket te creëren;

20. merkt op dat overheidssteun naar volwassen technologieën moet gaan, die tegen een 
lage prijs op de markt kunnen worden gebracht, en niet mag worden gebruikt ter 
stimulering van de grootschalige invoering van kosteninefficiënte technologieën die nog 
in de kinderschoenen staan;

21. wijst erop dat sectoren en technologieën die zo vernieuwend zijn dat dit verstrekkende 
gevolgen heeft voor bestaande sectoren en technologieën, vaak op tekortkomingen in de 
bestaande wetgeving wijzen; beklemtoont de noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van het gebruik van uitzonderingsbepalingen voor bepaalde 
innovatieve technologieën om obstakels voor het op de markt brengen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te vermijden;

Diverse steunmaatregelen 

22. is van mening dat de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, programma's om te 
leren hoe de markt, de economie en het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel moeten uitmaken van het algemeen onderwijs; 
is van mening dat een goed voorbereid ondernemingsplan de eerste stap vormt voor een 
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betere toegang tot financiering en voor reële overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs onverwijld in hun onderwijsprogramma's op te 
nemen; steunt in dit verband het programma "Erasmus voor jonge ondernemers", dat 
bedoeld is om een cultuur van ondernemerschap te bevorderen en de interne markt en 
het concurrentievermogen te ontwikkelen;

23. merkt op dat het belangrijk is niet-duurzame consumptiepatronen aan te pakken en 
veranderingen in het consumptiegedrag aan te moedigen; benadrukt de noodzaak van 
gepaste consumenteneducatie en van de stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

24. onderstreept dat het belangrijk is om start-ups en spin-offs middels samenwerking met 
onderzoeksinstellingen, technologische instituten en universiteiten aan te moedigen;

25. is van mening dat ondernemerschap door vrouwen een onontgonnen bron voor de groei 
en het concurrentievermogen van de EU is, die moet worden bevorderd en versterkt, en 
dat alle belemmeringen waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt kampen, moeten worden 
weggenomen;

26. vraagt dat de Commissie onderzoekt en bepaalt in welke Europese nijverheidssectoren 
nieuwe clusters en hubs kunnen worden gecreëerd;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Groene groeisectoren bieden aanzienlijke economische en ecologische voordelen voor kmo's 
in de EU en zullen zich de komende jaren waarschijnlijk sterk uitbreiden. Het uitgangspunt is 
dat deze economische groei hand in hand kan gaan met ecologische duurzaamheid. Kmo's 
vormen de ruggengraat van de Europese economie en zijn een belangrijke bron van groei en 
werkgelegenheid. 

Beleidsmakers moeten zich ten volle bewust zijn van het potentieel van de groene economie 
én van de moeilijkheden waarmee kmo's momenteel te maken hebben, in het bijzonder met 
betrekking tot het milieuvriendelijk maken van hun producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken en diensten. Het groene actieplan voor kmo's van de Commissie is een 
welkom initiatief om kmo's er nog meer toe aan te moedigen de voordelen van groene groei te 
benutten.

Tijdens de raadplegingen met belanghebbenden die tijdens de opstelling van dit verslag zijn 
gehouden, werden heel wat onderwerpen aangekaart. Enerzijds was nagenoeg iedereen het 
erover eens dat groene groei talrijke voordelen biedt. Anderzijds wezen veel ondernemers, 
kmo's en bedrijfsverenigingen op verscheidene grote problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd. Deze problemen kunnen grosso modo in de volgende vier categorieën worden 
ingedeeld: financiering, O&O&I (onderzoek, ontwikkeling en innovatie), het verkrijgen van 
de juiste kennis en het bestaande regelgevingskader. 

Verscheidene belanghebbenden vermeldden ook de algemene afwijzende houding van de 
Europese bevolking tegenover risico's. Jonge mensen moeten van bij het begin van hun 
schooltijd bewustgemaakt worden van ondernemerschap en alles wat hiermee verband houdt, 
zoals de verschillende financieringsmogelijkheden. Voorts wordt succes vaak voorafgegaan 
door een mislukking, en de belanghebbenden waren het erover eens dat de 
faillissementswetgeving vaak te streng is en een nieuwe start na een bedrijfsfaillissement 
ernstig bemoeilijkt. 

Wat de financiering van kmo's betreft, zijn de meeste problemen die de belanghebbenden 
ervaren, algemeen gekend en duidelijk geïdentificeerd. Een van de grote problemen bij de 
onderhandelingen over een kredietcontract is de informatiekloof tussen kmo's en 
kredietverleners. Beide partijen zijn het erover eens dat betere communicatie ertoe moet 
leiden dat kredietverleners de kredietbehoefte van een kmo beter begrijpen en dat kmo's meer 
inzicht krijgen in de verschillende kredietmogelijkheden. Durfkapitaal, particuliere 
investeerders en massafinanciering moeten uitdrukkelijker op de voorgrond worden geplaatst 
als alternatieven voor gewone bankleningen. Financieringsaanvragen zijn uiterst verscheiden -
afhankelijk van product, bedrijfsomvang, technologie, innovatie enz. - en bij de ontwikkeling 
van programma's, instrumenten en initiatieven moet de Commissie rekening houden met deze 
verscheidenheid. Vooral voor de groene economie, waar als gevolg van de nieuwe 
technologieën en bedrijfsmodellen nog altijd enige onzekerheid heerst over het rendement op 
het geïnvesteerde vermogen, is een groot palet aan instrumenten noodzakelijk. 

Een ander essentieel element in de ontwikkeling van mogelijkheden voor groene groei is de 
noodzaak van kennisdeling en -verspreiding. Kmo's hebben vaak niet dezelfde toegang als 
multinationals tot kennisnetwerken om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën of 
om contact te leggen met mogelijke klanten of investeerders. Daarom is een deel van dit 
verslag gewijd aan hoe kmo's meer voordeel kunnen halen uit al bestaande kennis. De 
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belangrijkste onderwerpen in dit deel zijn sectoroverschrijdende samenwerking, het opzetten 
van informele netwerken en de grote rol die sectorfederaties in dit verband kunnen en moeten 
spelen. De redenering hierachter is - en dat kwam ook naar voren in de raadplegingen met 
belanghebbenden - dat sectorfederaties en informele netwerken de hoofdbron van informatie 
vormen, of het nu gaat om informatie over technologieën, leveranciers, 
overheidssteunregelingen enzovoort. In sectoren waar dergelijke platforms ontbreken, moeten 
de Commissie en de lidstaten interveniëren en gelijkaardige diensten aanbieden. 

Het grote potentieel van de groene economie kan alleen ten volle worden benut als er een 
gepast kader voorhanden is voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Hoewel de 
verschillende overheidssteunregelingen O&O&I tot op zekere hoogte kunnen aanmoedigen, is 
de voornaamste stimulerende factor een transparant, stabiel en innovatievriendelijk 
regelgevings- en investeringskader. Dit houdt onder meer in dat de tijd voor het op de markt 
brengen van producten of diensten kort wordt gehouden, er vooraf geen favorieten worden 
gekozen maar de marktwerking de vrije loop wordt gelaten, en mogelijkerwijs innovatieve 
technologieën of producten niet van bij het begin worden uitgesloten. 

Een ander aanzienlijk obstakel voor groei in het algemeen en groene groei in het bijzonder is 
regelgeving. Zowel tijdens de raadplegingen met belanghebbenden als tijdens de hoorzitting 
van de Commissie industrie, onderzoek en energie van het Europees Parlement over de 
ondersteuning van innovatieve start-ups en kmo's kwamen verscheidene kwesties aan bod, die 
te maken hebben met de overdaad aan strenge voorschriften, verslagleggingsverplichtingen en 
aanvraagprocedures. Met name overregulering en uiteenlopende interpretaties door de 
verschillende regelgevende instanties zorgen voor een grote last en staan tegelijk de goede 
werking van de interne markt in de weg. Het besluit van de Commissie om bepaalde wetten 
die als al te bezwarend worden beschouwd, in te trekken, is een welkom initiatief. Het 
illustreert ook dat het eerste wat de Commissie en de lidstaten moeten doen wanneer ze 
nieuwe wetten opstellen, erin bestaat na te denken over welk probleem of welk marktfalen ze 
met deze wetten willen oplossen.

Wat steunregelingen betreft, vraagt de rapporteur de Commissie richtsnoeren op te stellen om 
de verschillende nationale regelingen op elkaar af te stemmen en zo tot een uniformere reeks 
maatregelen te komen. Om onze economie milieuvriendelijker te maken en tegelijk binnen de 
grenzen van de begroting te blijven, is het essentieel dat overheden zich toespitsen op 
volwassen, kostenefficiënte technologieën. Zij moeten zich er daarentegen van onthouden de 
grootschalige invoering van dure, nieuwe technologieën door te drukken. Voor dergelijke 
technologieën kunnen overheden er wel voor kiezen een stimulerende rol te spelen en 
kleinschalige demonstratieprojecten ondersteunen die bijdragen tot de verdere ontwikkeling 
van de technologieën in kwestie. 

Het ontwerpverslag wordt afgerond met de vermelding van verscheidene andere belangrijke 
uitdagingen, zoals het potentieel van ondernemerschap door vrouwen, de bewustmaking van 
consumenten en maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap in het algemeen. 

Aan het grote potentieel van groene groei kan niet worden getwijfeld, maar dit potentieel kan 
alleen ten volle worden benut als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Enkele van 
deze voorwaarden zijn de ontwikkeling van een meer op ondernemerschap gerichte 
mentaliteit, de uitwerking van transparante en innovatievriendelijke regelgeving, de 
diversifiëring van financieringsmogelijkheden en het scheppen van meer kansen voor 
kennisdeling.


