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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 
1-12-2009, van Zuid-Holland van 8-12-2009 en van Utrecht 
van 1-12-2009 houdende nadere regels met betrekking tot 
de regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit regionale 
waterkeringen West-Nederland 2009).

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Zuid-Holland en van Utrecht,

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, 9, derde lid, en 10, eerste en tweede lid, van de 
Verordening waterkering West-Nederland;

Besluiten, elk voor zover zij bevoegd zijn:

I
Artikel 1

De regionale waterkeringen voldoen in 2015 aan de veiligheidsnorm, bedoeld in 1. 
artikel 3, eerste lid, van de Verordening waterkering West-Nederland.
Gedeputeerde staten kunnen op basis van een gemot2. iveerd verzoek van de 
beheerder een uitloop tot uiterlijk 2020 toestaan.
Het eerste en tweede lid gelden niet voor niet-waterkerende objecten en 3. 
kunstwerken, die deel uitmaken van de waterkering. Deze voldoen in 2030 aan de 
veiligheidsnorm bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2
De beheerder brengt vóór 1 juli 2012 het periodiek verslag uit, bedoeld in artikel 9, 1. 
derde lid, van de Verordening waterkering West-Nederland.
In afwijking van het eerste lid brengt de beheerder voor niet-waterkerende objecten 2. 
en kunstwerken, die deel uitmaken van de regionale waterkeringen, het periodiek 
verslag uit, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Verordening waterkering West-
Nederland, vóór 1 juli 2020.
Het periodiek verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt na de eerste maal met een 3. 
frequentie van eens in de twaalf jaar uitgebracht.

ISSN 0920-105X



Prov. blad 2009, 55 -pag. -2-

Het periodiek verslag bedoeld in het tweede lid wordt na de eerste maal 4. 
opgenomen in het toetsverslag, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3
In het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde overzicht is per waterschapsgebied 
aangegeven het tijdstip waarop de beheerder een legger heeft vastgesteld voor de 
regionale waterkeringen onderscheidenlijk het technisch beheersregister gereed heeft.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2009.

Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-
Nederland 2009.

II
Het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland wordt ingetrokken.

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

voorzitter,

provinciesecretaris,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

voorzitter,

secretaris,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

voorzitter,

secretaris,
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Bijlage 1

Overzicht per waterschapsgebied van tijdstip vaststelling legger en gereed hebben 
beheersregister

Waterschap Tijdstip vaststelling 
legger

Tijdstip gereed 
hebben  technisch 
beheersregister

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2012 2012

Hoogheemraadschap van Delfl and 2012 2012

Waterschap Hollandse Delta 2012 2012

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2015

Hoogheemraadschap van Rijnland 2010 2012

Waterschap Rivierenland 2010 2012

Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard

20151 2012

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010 2012

1 De vigerende leggers zijn reeds beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om deze voor 
 2015 te actualiseren.
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Toelichting

Ter uitvoering van de Verordening waterkering West-Nederland (verder: verordening) 
dienen door gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Zuid-Holland en van Utrecht 
nadere besluiten te worden genomen. Dat betreft besluiten betreff ende a) het ‘tijdstip-
op-orde’ van regionale waterkeringen, b) het periodiek verslag over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de waterkering (tijdstip rapportage en frequentie) en 
c) het tijdstip vaststelling legger c.q. gereed hebben technisch beheersregister. Deze 
besluiten dienen te worden genomen na overleg met de waterschappen.
Op 1 september 2007 is het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 
in werking getreden. In dit besluit zijn bepalingen van het tijdstip op orde, het 
tijdstip waarop de eerste globale veiligheidstoetsing gereed moet zijn en het tijdstip 
waarop de legger en het beheerregister gereed zijn. In overleg met de waterschappen 
is in 2007 afgesproken dat in 2009 nadere afspraken zouden worden gemaakt 
over de toetsfrequentie. Tevens is men overeengekomen dat de eerste rapportage 
veiligheidstoetsing aanleiding kan zijn om het tijdstip op orde te herzien. 
Op 10 juni 2009 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincies 
Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en de dijkgraven/hoogheemraden van de 
betrokken waterschappen. Tijdens dit overleg zijn, zoals in 2007 was overeengekomen, 
nadere afspraken gemaakt over het tijdstip op orde en toetsfrequentie. Daarnaast is een 
datum overeengekomen voor oplevering van de gedetailleerde veiligheidstoetsing. Deze 
nadere afspraken vragen om een aanpassing van het uitvoeringsbesluit dat in 2007 in 
werking is getreden. In het voorliggende besluit zijn deze aanpassingen verwerkt. 

In het onderstaande wordt het ten aanzien van elk van de punten genomen besluit nader 
toegelicht.

Artikel 1 (‘tijdstip-op-orde’; art. 3, lid 4, verordening)
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de regionale 
watersystemen in 2015 op orde zijn. Het beperken van de met het beheer van regionale 
waterkeringen samenhangende risico’s achten wij van een zodanig maatschappelijk 
belang dat wij deze datum in het uitvoeringsbesluit uit 2007 ook als tijdstip hebben 
aangehouden voor het op orde brengen van de regionale waterkeringen met klasse III, IV 
en V, zoals zijn aangewezen en genormeerd in de verordening. 
Voor keringen met kadeklasse I en II was een uitloop tot 2020 mogelijk op basis van een 
gemotiveerd verzoek van de waterschappen. In de toelichting op het uitvoeringsbesluit 
uit 2007 is ten aanzien van het ‘tijdstip op orde’ opgenomen dat “de resultaten van 
het eerste periodieke verslag over de algemene waterstaatkundige toestand van de 
waterkering kunnen vragen om aanpassing van de prioriteitsvolgorde en van het 
vastgestelde ‘tijdstip op orde’. Een waterschap kan hiertoe een gemotiveerd verzoek 
indienen bij de provincies.” Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 10 juni 2009 hebben de 
verschillende waterschappen aangegeven dat de uitkomsten van de eerste rapportage 
veiligheidstoetsing die men eind 2008 heeft opgeleverd inderdaad vragen om een 
aanpassing van het tijdstip op orde. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het aantal 
kilometer aan regionale keringen dat moet worden verbeterd, de capaciteit van de 
markt, de doorlooptijd van projecten en de kosten die deze verbeteringen met zich mee 
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brengen en de invloed hiervan op de lasten voor de burger. 
Wij hebben daarom afgesproken om per waterschap maatwerk afspraken hierover te 
maken. In artikel 1 van dit uitvoeringsbesluit is daarom opgenomen dat de regionale 
keringen in 2015 op orde moeten zijn en dat voor alle veiligheidsklassen op basis 
van een gemotiveerd verzoek aan GS een uitloop naar 2020 mogelijk is. Voor niet-
waterkerende objecten (exclusief bomen) en kunstwerken die deel uitmaken van 
de waterkeringen wordt een uitzondering gemaakt voor het ‘tijdstip op orde’. De 
waterschappen hebben voor deze keringen tot 2030 de tijd om ze aan de normen te 
laten voldoen. Onderaan de toelichting op dit artikel staat een schema waarin de data op 
een rij zijn gezet.

In de jaarlijkse voortgangsrapportage, bedoeld in art. 9, lid 1, van de verordening, 
brengen de waterschappen verslag uit over de voortgang van de verbeteringswerken 
die nodig zijn om voor de eerste maal aan de veiligheidsnorm te voldoen. Met de 
waterschappen is overeengekomen dat in de voortgangsrapportage kan worden volstaan 
met het signaleren en motiveren van afwijkingen van de planning. Daarnaast brengen de 
waterschappen in de bovengenoemde rapportage verslag uit over de reguliere inspectie 
van de regionale waterkeringen. Voor het inspectieproces en het rapporteren hierover 
bevelen wij de Handreiking inspectie waterkeringen (2008) en de Rapportage Inspecties 
Waterkeringen (2009) van het STOWA aan.

Artikel 2 (periodiek verslag; art. 9, lid 3, verordening)
In oktober 2006 hebben wij een eerste versie van de Leidraad toetsen op veiligheid 
regionale waterkeringen (Katern Boezemkaden) vastgesteld, de zogenaamde ‘groene’ 
versie. Voor de gedetailleerde toetsing is een aanpassing van deze versie in de maak. 
Op 1 maart 2010 zijn de volgende onderdelen van de verbeterde versie van de Leidraad 
gereed:

vuistregels voor het toetsen van regionale keringen waarop bomen staan;• 
aanscherpen defi nitie veenkaden;• 
aanscherpen criteria voor hydraulische kortsluiting;• 
normering van droogtesituaties• 
toetsschema beter toepasbaar maken voor regionale keringen;• 
oplevering leidraad kunstwerken.• 

In maart 2012 is volgens planning de Leidraad Niet-waterkerende objecten gereed en in 
november 2013 vindt afronding van het veenkaden onderzoek plaats. De ‘blauwe’versie 
van de Leidraad toetsen op veiligheid regionale keringen wordt voorzien in 2014.
In deze ’blauwe versie’ zijn alle, tijdens het toetsproces van 2009 en 2012 
geconstateerde verbeterpunten, verwerkt.
Met de waterschappen is afgesproken dat wij aan alle waterschappen dezelfde eisen 
zullen stellen wat betreft het tijdstip waarop de eerste gedetailleerde rapportage 
veiligheidstoetsing moet zijn uitgebracht en de frequentie van de rapportages daarna.
Gelet op een en ander hebben wij bepaald dat alle waterschappen de eerste 
gedetailleerde rapportage veiligheidstoetsing vóór 1 juli 2012 gaan uitbrengen. Wij gaan 
ervan uit dat die rapportage een gebiedsdekkende toetsing bevat van de waterkeringen 
op piping, macrostabiliteit binnentalud, macrostabiliteit buitentalud, microstabiliteit, 
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bekledingen en stabiliteit voorland (boezemland) en voldoet aan de in de genoemde 
‘verbeterde groene’ versie van de Leidraad genoemde eisen. Een uitzondering hierop 
vormen de niet-waterkerende objecten en kunstwerken, die deel uitmaken van de 
waterkeringen. Voor deze objecten en kunstwerken moet vóór 1 juli 2020 de rapportage 
veiligheidstoetsing gereed zijn. Bomen vallen niet onder deze uitzonderingsregeling. 
Deze moeten ook per 1 juli 2012 gedetailleerd getoetst zijn. Na de oplevering van het 
eerste gedetailleerde toetsverslag van de niet-waterkerende objecten en kunstwerken, 
die deel uitmaken van de waterkeringen, wordt deze categorie opgenomen in het 
periodiek verslag van de tweede volledige toetsronde, die voor 1 juli 2024 moet worden 
opgeleverd.
Tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 10 juni 2009 is ook overeengekomen de 
toetsfrequentie van de regionale keringen op één keer per twaalf jaar vast te stellen. Na 
2012 verwachten we dus vóór 1 juli 2024 de volgende verslagen van de gebiedsdekkende 
veiligheidstoetsing waarin waterkeringen op alle faalmechanismen gedetailleerd zijn 
getoetst. In de tabel onder aan de toelichting op dit artikel staan alle data nog eens 
een rij. De uitkomst van het droogteonderzoek naar veenkaden of het Randstad Urgent 
Programma standzekerheid boezemkaden kan in de toekomst (2013) aanleiding zijn 
deze toetsfrequentie te herzien.

Periodiek verslag tijdstip aanlevering

gedetailleerde toets, incl. strekkingen met bomen vóór 1 juli 2012

gedetailleerde toets niet-waterkerende objecten en kunstwerken vóór 1 juli 2020

tweede volledige toetsronde (inclusief niet-waterkerende objecten 
en kunstwerken)

vóór 1 juli 2024

derde volledige toetsronde (inclusief niet-waterkerende objecten 
en kunstwerken)

vóór 1 juli 2036

Artikel 3 (tijdstip vaststelling legger c.q. gereed hebben technisch beheersregister; artikel 10, 
eerste en tweede lid, verordening) 
De tijdstippen die zijn opgenomen in het in bijlage 1 opgenomen overzicht komen 
overeen met de door de waterschappen gedane voorstellen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




