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BIJLAGE I

RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN VAN DE RAAD ALGEMENE ZAKEN EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Begrotings- en financiële vraagstukken

a) Totale niveau van de toewijzingen voor structurele operaties

1. De kandidaat-lidstaten moeten hun voorbereidingen intensiveren en bespoedigen zodat zij hun
bijstandsaanvraag, programmeringsdocumenten en projecten uit hoofde van het Cohesiefonds
bij de Commissie kunnen indienen, opdat deze begin 2004 kunnen worden goedgekeurd. De
Commissie en de lidstaten zullen daartoe alle mogelijke bijstand blijven bieden. De
Commissie zal ervoor zorgen dat de goedkeuringsprocedure voor de programmerings-
documenten en de verzoeken om betalingen zo snel mogelijk verloopt.

2. Om te voldoen aan de in de kandidaat-lidstaten geconstateerde grote behoefte aan nieuwe
infrastructuur op het gebied van vervoer en milieu, zal een derde van de totale toewijzing voor
structurele operaties bestemd zijn voor het Cohesiefonds.

3. Het uit hoofde van het acquis te betalen voorschot zal in het eerste jaar na de toetreding
worden uitgekeerd ten belope van 16% van de totale bijdrage van de structuurfondsen in de
periode 2004-2006. De EU gaat uit van betalingskredieten in 2004 ter waarde van 3% van de
gemiddelde jaarlijkse vastleggingen uit hoofde van de structuurfondsen en 3% van de vast-
legging uit hoofde van het Cohesiefonds. 2

b) Totale niveau van de toewijzingen voor intern beleid

4. Gezien de bevestiging van Litouwen dat eenheid 1 van de kerncentrale van Ignalina
vóór 2005 zal worden gesloten en de toezegging van Litouwen dat eenheid 2 uiterlijk in 2009
zal worden gesloten, zal een programma van ondersteunende activiteiten voor de ontman-
teling van die kerncentrale worden vastgesteld. De vastleggingskredieten voor dit programma
zullen 70 miljoen euro 3 bedragen voor elk van de jaren 2004, 2005 en 2006. De Europese
Unie erkent dat de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina na de termijn van de
huidige financiële vooruitzichten voortgezet moet worden en voor Litouwen neerkomt op een
uitzonderlijke financiële belasting die niet in verhouding staat tot de omvang en de
economische draagkracht van het land, en bevestigt uit solidariteit met Litouwen bereid te zijn
ook na 2006 voldoende aanvullende communautaire bijstand voor de ontmanteling te blijven
verlenen.

5. Om de in het kader van PHARE geplande pretoetredingssteun voor de ontmanteling van de
kerncentrale van Bohunice in Slowakije voort te zetten, is voor elk van de jaren 2004, 2005 en
2006 20 miljoen euro 1 aan vastleggingskredieten gereserveerd.

                                                
2 In 2004 verrichte betalingen voor structurele operaties in de nieuwe lidstaten laten de betalingen onverlet die in de begroting

2004 moeten worden opgenomen voor structurele operaties van de huidige lidstaten.
3 Deze geraamde cijfers moeten aangepast worden in het licht van de uitgaven van de ontmantelingsfondsen voor Ignalina en

Bohunice. De vastleggingen uit hoofde van Phare zijn hoger dan geraamd voor Ignalina, maar lager dan geraamd voor Bohunice.
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6. De in het kader van PHARE aangevangen activiteiten ter ondersteuning van institutionele
ontwikkeling in de nieuwe lidstaten zullen tot 2006 worden voortgezet. Daartoe zijn vast-
leggingskredieten uitgetrokken ten bedrage van 200 miljoen euro in 2004, 120 miljoen euro
in 2005 en 60 miljoen euro in 2006.

7. De niveaus voor rubriek 3 moeten zo vastgesteld worden dat de belangrijkste prioritaire uit-
gavenposten onder deze rubriek gehandhaafd blijven en er voldoende middelen beschikbaar
zijn voor de uitbreiding van de bestaande programma's tot de nieuwe lidstaten.

c) Cyprus: Programma voor het noordelijk deel

8. Met het oog op de uitvoering van een politieke regeling in Cyprus zal de Raad een
programma vaststellen, dat met name het noordelijk deel van het eiland in staat moet stellen
zijn achterstand in te halen. De totale vastleggingskredieten zullen in 2004 39 miljoen euro, in
2005 67 miljoen euro en in 2006 100 miljoen euro bedragen.

d) Europees Ontwikkelingsfonds

9. De nieuwe lidstaten zullen toetreden tot het EOF zodra het nieuwe financiële protocol
(10e EOF) in werking treedt.

e) Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

10. De nieuwe lidstaten zullen vanaf de toetredingsdatum deelnemen aan het Fonds voor onder-
zoek inzake kolen en staal. De nieuwe lidstaten zullen de overeenkomstige bijdragen aan het
Fonds betalen. De nieuwe lidstaten betalen hun bijdragen aan het fonds in vier keer, te
beginnen in 2006 (2006: 15%, 2007: 20%, 2008: 30%, 2009: 35%).

INSTITUTIONELE VRAAGSTUKKEN

a) Overgangsmaatregelen

Raad

Voor de periode tussen de toetredingsdatum en 31 december 2004 worden, wanneer de Raad met
gekwalificeerde meerderheid moet besluiten, de stemmen van zijn leden gewogen volgens het
overzicht in bijlage 1.

Besluiten van de Raad komen tot stand wanneer zij ten minste 88 stemmen hebben verkregen,
ingeval zij krachtens het Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie. In de
overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 88 stemmen hebben verkregen
en ten minste twee derde van de leden voorstemt.
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Ingeval minder dan tien nieuwe lidstaten krachtens het nieuwe toetredingsverdrag toetreden tot de
Europese Unie, wordt de drempel voor de gekwalificeerde meerderheid bij besluit van de Raad
zo dicht mogelijk bij 71,26% van het totale aantal stemmen vastgesteld.

Europees Parlement

Vanaf de toetredingsdatum tot de verkiezingen voor de zittingsperiode 2004-2009 van het Europees
Parlement wordt het totale aantal leden van het Europees Parlement en de toewijzing van leden voor
elke lidstaat bepaald met behulp van dezelfde methode als de methode die is gebruikt voor de
huidige toewijzing van zetels.

b) Weging van de stemmen in de Raad en drempel voor gekwalificeerde meerderheid

Wanneer de Raad met gekwalificeerde meerderheid moet besluiten, worden de stemmen van zijn
leden vanaf 1 januari 2005 gewogen overeenkomstig het overzicht in bijlage 2.

Met ingang van dezelfde datum komen besluiten van de Raad tot stand wanneer zij ten minste
232 stemmen hebben verkregen en een meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens
het Verdrag moeten worden aangenomen op voorstel van de Commissie. In de overige gevallen
komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en ten minste
twee derde van de leden voorstemt. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met
gekwalificeerde meerderheid wordt nagegaan of de lidstaten welke die gekwalificeerde meerderheid
vormen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat
niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen.

Indien minder dan tien nieuwe lidstaten krachtens het nieuwe toetredingsverdrag tot de Europese
Unie toetreden, wordt de drempel voor de gekwalificeerde meerderheid bij besluit van de Raad met
toepassing van een strikt lineaire, rekenkundige interpolatie, met afronding naar boven of naar
beneden tot het dichtstbijzijnde stemmenaantal, vastgesteld op een percentage tussen 71% voor een
Raad met 300 stemmen en het voor een EU met 25 lidstaten vastgestelde niveau (72,27%).
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c) Europees Parlement

Vanaf het begin van de mandaatperiode 2004-2009 van het Europees Parlement krijgt elke lidstaat
een aantal zetels toegewezen; dat aantal is de som van:

i) het aantal zetels dat hij ontvangt volgens de aan de slotakte van het Verdrag van Nice
gehechte verklaring nr. 20

en

ii) het aantal zetels dat verkregen wordt door de niet door Bulgarije en Roemenië ingenomen
50 zetels te verdelen overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Nice.

Het totale aantal aldus verkregen zetels dient zo dicht mogelijk bij 732 te liggen en bij de verdeling
moet het in Nice vastgelegde evenwicht tussen de huidige lidstaten in acht worden genomen.
Dezelfde proportionele regeling zal worden toegepast bij de toewijzing van zetels aan de nieuwe
lidstaten. De regeling zal ook billijk zijn en het evenwicht tussen alle lidstaten respecteren.

Deze methode mag de huidige lidstaten geen groter aantal zetels bezorgen dan waarover zij thans
beschikken.

d) Voorzitterschap van de Raad

In het EG-Verdrag is bepaald dat elke lidstaat in de Raad bij toerbeurt de functie van voorzitter
vervult. Teneinde de nieuwe lidstaten de tijd te geven zich op hun voorzitterschap voor te bereiden,
bevestigt de Europese Raad dat de huidige volgorde tot eind 2006 zal worden aangehouden. De
Raad zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk één jaar na de toetreding van de eerste nieuwe lidstaten
een besluit nemen over de volgorde van de voorzitterschappen voor 2007 en daarna.

o
o o
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Bijlage 1 bij BIJLAGE I

STEMMENWEGING IN DE RAAD VOOR DE PERIODE TUSSEN
DE TOETREDING EN 31 DECEMBER 2004

LIDSTATEN STEMMEN
Duitsland 10
Verenigd Koninkrijk 10
Frankrijk 10
Italië 10
Spanje 8
Polen 8
Nederland 5
Griekenland 5
Tsjechië 5
België 5
Hongarije 5
Portugal 5
Zweden 4
Oostenrijk 4
Slowakije 3
Denemarken 3
Finland 3
Ierland 3
Litouwen 3
Letland 3
Slovenië 3
Estland 3
Cyprus 2
Luxemburg 2
Malta 2
TOTAAL 124

____________________
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Bijlage 2 bij BIJLAGE I

STEMMENWEGING IN DE RAAD VANAF 1 JANUARI 2005

LIDSTATEN STEMMEN
Duitsland 29
Verenigd Koninkrijk 29
Frankrijk 29
Italië 29
Spanje 27
Polen 27
Nederland 13
Griekenland 12
Tsjechië 12
België 12
Hongarije 12
Portugal 12
Zweden 10
Oostenrijk 10
Slowakije 7
Denemarken 7
Finland 7
Ierland 7
Litouwen 7
Letland 4
Slovenië 4
Estland 4
Cyprus 4
Luxemburg 4
Malta 3
TOTAAL 321

____________________
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BIJLAGE II

EVDB: UITVOERING VAN DE BEPALINGEN VAN NICE
OVER DE BETROKKENHEID VAN DE EUROPESE BONDGENOTEN

DIE GEEN EU-LIDSTATEN ZIJN

Nakoming door enkele lidstaten van de EU van hun NAVO-verplichtingen

1. In het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt verklaard (artikel 17, lid 1):

"Het beleid van de Unie overeenkomstig dit artikel laat het specifieke karakter van het veilig-
heids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten onverlet, eerbiedigt de uit het Noord-
Atlantisch Verdrag voortvloeiende verplichtingen van bepaalde lidstaten waarvan de gemeen-
schappelijke defensie gestalte krijgt in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en
is verenigbaar met het in dat kader vastgestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensie-
beleid."

2. Voor de betrokken lidstaten houdt dit in dat zij bij de maatregelen en besluiten die zij in het
kader van de militaire crisisbeheersing door de EU nemen te allen tijde al hun verdrags-
verplichtingen als NAVO-bondgenoten zullen nakomen. Tevens betekent dit dat het EVDB in
geen enkele situatie, noch bij een crisis, tegen een bondgenoot zal worden gebruikt, op voor-
waarde dat omgekeerd bij de militaire crisisbeheersing door de NAVO geen maatregelen
tegen de EU of haar lidstaten worden genomen. Ook is afgesproken dat er geen maatregel zal
worden genomen waarmee inbreuk zou worden gemaakt op de beginselen van het Handvest
van de Verenigde Naties.

Deelneming van de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn aan EVDB-beraad in
vredestijd

3. Zoals tijdens de Europese Raad van Nice is overeengekomen, zal de EU permanent en voort-
durend overleg voeren met de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn, over het
volledige scala van veiligheids-, defensie- en crisisbeheersingsvraagstukken. Zo nodig zullen
bijkomende 15 + 6-vergaderingen worden georganiseerd. Het overleg zal met name bij-
komende vergaderingen in de samenstelling EU + 6 omvatten, voorafgaand aan PVC- en
EUMC-vergaderingen waarin besluiten kunnen worden genomen over aangelegenheden die
gevolgen hebben voor de veiligheidsbelangen van de Europese bondgenoten die geen EU-
lidstaten zijn. Doel van dit overleg zal zijn dat de EU en de Europese bondgenoten die geen
EU-lidstaten zijn, van gedachten kunnen wisselen en eventuele door deze bondgenoten aan de
orde gestelde problemen en belangen kunnen bespreken, zodat de EU hiermee rekening kan
houden. Evenals bij het GBVB zal dit overleg de Europese bondgenoten die geen EU-
lidstaten zijn de mogelijkheid bieden om aan het Europees veiligheids- en defensiebeleid bij
te dragen en zich bij EVDB-besluiten, -maatregelen en -verklaringen van de EU aan te
sluiten.
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4. Het overleg tussen de EU en de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn zal zorg-
vuldig worden voorbereid, onder meer door beraad waarbij het voorzitterschap, het
secretariaat-generaal van de Raad en de vertegenwoordigers van de Europese bondgenoten die
geen EU-lidstaten zijn, betrokken zijn en via de verspreiding van de desbetreffende docu-
menten. De vergaderingen zullen naar behoren worden opgevolgd, onder meer doordat het
secretariaat van de Raad een verslag van de besprekingen verspreidt. Met deze regelingen
wordt ernaar gestreefd te waarborgen dat het overleg alomvattend en intensief is.

5. Zoals bepaald in de te Nice overeengekomen regelingen zullen de 15 + 6-vergaderingen
worden vergemakkelijkt door de aanwijzing van permanente contactpersonen bij het PVC.
Om te zorgen voor dialoog met het EUMC en bij te dragen aan de voorbereiding van de
15 + 6-vergaderingen op het niveau van de vertegenwoordigers in het Militair Comité kunnen
de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn ook contactpersonen bij het Militair
Comité aanwijzen. De aangewezen contactpersonen bij de diverse EU-organen zullen van dag
tot dag bilaterale contacten kunnen onderhouden, waardoor het reguliere 15 + 6-overleg zal
worden ondersteund.

Betrekkingen met de EUMS en de nationale hoofdkwartieren die bij door de EU geleide
operaties betrokken zijn

6. De regelingen bij de NAVO voor EU-lidstaten die geen lid van de NAVO zijn, zullen als uit-
gangspunt worden genomen voor de uitwerking van passende regelingen voor de Europese
bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn in de militaire structuren van de EU, met inacht-
neming van de verschillen in de militaire structuren van beide organisaties. Indien de opera-
tionele planning bij de NAVO plaatsvindt, zullen de Europese bondgenoten die geen EU-lid-
staten zijn volledig hierbij worden betrokken. Indien de operationele planning plaatsvindt bij
één van de Europese hoofdkwartieren op strategisch niveau, zal de Europese bondgenoten die
geen EU-lidstaten zijn als contribuanten worden verzocht om officieren bij dat hoofdkwartier
te plaatsen.

Betrokkenheid bij door de EU geleide oefeningen

7. De EU is niet voornemens om militaire oefeningen onder stafniveau te houden. Oefeningen
onder dat niveau zullen tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven behoren.

8. De EU verbindt zich tot dialoog, overleg en samenwerking met de Europese bondgenoten die
geen EU-lidstaat zijn en deze regelingen zullen ook tijdens de desbetreffende oefeningen
moeten gelden.
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9. De regelingen voor de deelneming van die bondgenoten aan EU-oefeningen zullen een
afspiegeling vormen van die welke voor hun deelneming aan door de EU geleide operaties
zijn overeengekomen. Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn, zullen kunnen deel-
nemen aan EU-oefeningen waarbij gebruik van NAVO-middelen en -vermogens gepland is.
Aangezien tevens de mogelijkheid bestaat dat zij deelnemen aan door de EU geleide operaties
waarbij geen beroep op NAVO-middelen en -vermogens wordt gedaan, zullen de Europese
bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn bijgevolg moeten kunnen deelnemen aan de des-
betreffende oefeningen en moet de EU hiervoor zorgen. De Europese bondgenoten die geen
EU-lidstaten zijn moeten als waarnemers worden uitgenodigd bij andere desbetreffende oefe-
ningen waaraan zij niet deelnemen.

Uitvoeringsbepalingen voor de deelneming aan door de EU geleide operaties

10. Bij de bestudering van de opties voor de reactie op een crisis, met inbegrip van een eventuele
door de EU geleide operatie, zal de EU rekening houden met de belangen en problemen van
de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn en zal het overleg tussen hen intensief
genoeg zijn om zulks te waarborgen.

11. In geval van een door de EU geleide operatie waarvoor NAVO-middelen en -vermogens
worden ingezet, zullen de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn, desgewenst
deelnemen aan de operatie en betrokken worden bij de planning en de voorbereiding daarvan
in overeenstemming met de in het kader van de NAVO vastgestelde procedures.

12. In geval van een door de EU geleide operatie waarbij geen beroep wordt gedaan op NAVO-
middelen en -vermogens, zullen de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn, bij een
besluit van de Raad verzocht worden deel te nemen. Bij het nemen van besluiten over
deelneming zal de Raad rekening houden met de veiligheidsbelangen van de Europese
bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn. Indien in een specifiek geval een Europese
bondgenoot die geen EU-lidstaat is, bezwaar maakt tegen het feit dat een voorgenomen
autonome EU-operatie zal worden uitgevoerd in de geografische nabijheid van een Europese
bondgenoot die geen EU-lidstaat is of zijn nationale veiligheidsbelangen kan schaden, pleegt
de Raad met die bondgenoot overleg en neemt hij, rekening houdend met het resultaat van dat
overleg, een besluit over de deelneming van die bondgenoot, met inachtneming van de
bovengenoemde desbetreffende bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en
de verklaring in punt 2.

Betrokkenheid bij de voorbereiding, planning en leiding van een door de EU geleide operatie

13. Het 15 + 6-overleg zou een forum vormen voor de Europese bondgenoten die geen EU-lid-
staten zijn, als potentiële contribuanten aan elke door de EU geleide militaire operatie, die
vanaf de vroegste stadia van een crisis aan de dialoog met de EU moeten deelnemen en die bij
de uitwerking van de strategie van de EU moeten worden geraadpleegd.
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14. Bij het ontstaan van een crisis zullen de contacten op alle niveaus met Europese bondgenoten
die geen EU-lidstaten zijn door middel van 15 + 6-overleg en andere regelingen worden
geïntensiveerd. Dit proces zal van belang zijn voor de bespreking van de voorlopige militaire
bijdragen van de Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn in de fase voorafgaand aan
de operatie en voor de bespreking van de relevante militaire aspecten tijdens de uitwerking
van strategische militaire opties, zulks als basis voor de planning en voorbereiding waarop
een Raadsbesluit om een door de EU geleide operatie te starten zal stoelen. Hierdoor kan de
Raad rekening houden met de standpunten van de Europese bondgenoten die geen EU-
lidstaten zijn, met name hun veiligheidsbelangen en hun visie op de aard van een EU-respons
op de crisis, alvorens hij besluiten neemt over een militaire optie.

15. Vervolgens zal ook op het niveau van het PVC en het EUMC gezamenlijk overleg worden
gepleegd in het 15 + 6-forum, ter bespreking van de uitwerking van het operationeel concept
(CONOPS) en daarmee verband houdende punten, zoals commando- en strijdkrachten-
structuren. De Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn zullen in de gelegenheid zijn
hun standpunten over het CONOPS en over hun eventuele deelneming kenbaar te maken,
alvorens de Raad besluit over te gaan tot de gedetailleerde planning van een operatie en hij
besluit de landen die geen EU-lidstaten zijn formeel te verzoeken deel te nemen. Nadat er
besluiten zijn genomen over de deelneming van landen die geen EU-lidstaten zijn, zal de
Europese bondgenoten die geen EU-lidstaten zijn, als contribuanten, worden verzocht aan de
operationele planning deel te nemen. Het overleg in het 15 + 6-forum zal zich bezighouden
met de verdere gedetailleerde planning van de operatie, met inbegrip van het OPLAN.

16. Na een besluit van de Raad om een militaire operatie uit te voeren en een conferentie over de
onderlinge afstemming van toegezegde strijdkrachten (force generation conference) zal het
Comité van contribuanten worden ingesteld en bijeengeroepen om de bijstelling van de
initiële operationele plannen en de militaire voorbereidingen voor de operatie te bespreken.

17. Zoals in Nice bepaald, zal het Comité van contribuanten een essentiële rol vervullen bij de
dagelijkse leiding van de operatie. Het zal het voornaamste forum zijn waarin de contri-
buerende landen de problemen in verband met de inzet van hun strijdkrachten bij een operatie
gezamenlijk bespreken. Het Comité zal spreken over verslagen en vraagstukken aangereikt
door de operationeel commandant en, zo nodig, advies verstrekken aan het PVC. Het Comité
van contribuanten neemt besluiten over de dagelijkse leiding van de operatie en verstrekt aan-
bevelingen over de eventuele aanpassingen van de operationele planning, waaronder even-
tuele aanpassingen van de doelstellingen, op basis van consensus. Het PVC zal rekening
houden met de door het Comité van contribuanten geformuleerde opvattingen bij de bespre-
king van vraagstukken in verband met de politieke controle en de strategische leiding van de
operatie. Het secretariaat van de Raad zal een verslag van de besprekingen van iedere verga-
dering van het Comité van contribuanten opstellen, dat tijdig vóór de volgende vergaderingen
van het PVC en het EUMC aan de vertegenwoordigers in die respectieve comités zal worden
gezonden.

18. De operationeel commandant brengt aan het Comité van contribuanten verslag uit over de
operatie, zodat het zijn taken en essentiële rol bij de dagelijkse leiding van de operatie kan
vervullen.

____________________
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BIJLAGE III

VERKLARING VAN DE EUROPESE RAAD

De Europese Raad is ontzet en geschokt door de gijzeling die momenteel plaatsvindt in het theater
in de Melnikovstraat in Moskou. Wij zijn met onze gedachten en gevoelens bij het grote aantal
burgers die gegijzeld worden, hun familie, het Russische volk en de Russische regering.

De gijzeling van onschuldige burgers is een laffe en misdadige terroristische daad, die voor geen
enkele zaak te verdedigen of te verantwoorden valt.

De Europese Raad veroordeelt deze terroristische daad met klem en steunt ten volle de
inspanningen van de Russische regering om deze crisis op te lossen en te zorgen voor een snelle en
veilige vrijlating van de gegijzelden.

De beschaafde wereld strijdt verenigd tegen het terrorisme. De Europese Raad is bereid zijn
strategisch partnerschap met de Russische Federatie, ook bij de bestrijding van het terrorisme,
verder uit te bouwen. Het ligt in onze bedoeling in dat verband belangrijke beslissingen te nemen
tijdens de komende Rusland-EU-top in Kopenhagen.

____________________


	BIJLAGE I
	Bijlage 1 bij BIJLAGE I
	Bijlage 2 bij BIJLAGE I

	BIJLAGE II
	BIJLAGE III

