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DEN BOSCH – ,,In de Tweede Kamer
heerst een ongelooflijke bureaucra-
tische toestand. Daar is de provin-
cie heilig bij”, verklaarde VVD-par-
lementariër Cora van Nieuwenhui-
zen gisteren bij haar afscheid als
provinciebestuurder van Brabant.
De Oisterwijkse politica is als lid
van Gedeputeerde Staten opge-
volgd door Yves de Boer die door
Provinciale Staten bij acclamatie
werd gekozen.
De 58-jarige De Boer was twaalf
jaar wethouder van Oosterhout en
neemt de portefeuille mobiliteit
en handhaving over van Van Nieu-
wenhuizen. Zij voert thans na-
mens de VVD-fractie het woord
over infrastructuur.

DEN HAAG – Een besluit over ver-
soepeling van het fok- en vervoers-
verbod voor bedrijven met melk-
geiten valt waarschijnlijk volgende
week. Dat heeft demissionair mi-
nister Verburg (Landbouw) giste-
ren gezegd na de ministerraad.
Verburg zei dat ze maandag nog
overleg voert met collega-minister
Ab Klink (Volksgezondheid) over
het besluit. Maar volgens haar
werkt het vaccin tegen Q-koorts
‘voortreffelijk’. Het aantal nieuwe
ziektegevallen is dit jaar fors lager
ten opzichte van 2009.
Begin deze maand waren op de
meeste van de ruim vierhonderd
bedrijven de dieren ingeënt. Sinds
december 2009 zijn op 89 besmet-
te bedrijven ruim 50.000 vooral
drachtige dieren afgemaakt om te
voorkomen dat de Q-koortsbacte-
rie vrij zou kunnen komen.
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‘Bureaucratie Den
Haag ongelooflijk’

door Ron Lodewijks

‘A ls de politiek er
niets mee doet,
maken we er ge-
woon een burger-
initiatief van. De

20.000 steunbetuigingen die daar-
voor nodig zijn, hebben we al
bijna binnen aan reacties via de
site duurzameveeteelt.nl op ons
pleidooi voor een duurzame vee-
houderij.”
Roos Vonk, hoogleraar sociale psy-
chologie, nam met een aantal colle-
ga’s aan de Nijmeegse Radboud
Universiteit het initiatief tot een
krachtige stellingname tegen de
vee-industrie die inmiddels door
256 hoogleraren is ondertekend.
Vonk: „Dit is geen representatieve
opiniepeiling. Ik heb vooral hoog-
leraren benaderd van wie ik wist
dat ze kritisch staan tegenover de
vee-industrie. Een stuk of 15 wa-
ren het niet eens met het manifest
en haakten af.”
Het manifest dat ‘een einde aan de
georganiseerde verantwoordelijk-
heid’ predikt, heft aan met de re-
cente beperking die in deze provin-
cie aan megastallen is gesteld. ‘Het
Brabantse besluit illustreert de
noodzaak van verandering en is
het begin van een omslag. Dat is
hoopgevend in het licht van de op-
merkelijke stilstand in de afgelo-
pen tien jaar’, duiden de hooglera-
ren op het advies van de commis-
sie, geleid door oud-Rabotopman
Herman Wijffels. Hij wees in 2001

de weg naar een ingrijpende her-
structurering van de intensieve
veehouderij.
Vonk: „Het negeren van Wijffels
was de aanleiding voor het mani-
fest. Minister Verburg van LNV en
met haar het flutkabinet Balkenen-
de heeft het er lelijk bij laten zit-
ten. De tijd is rijp voor verande-
ring, want de maatschappelijke
weerstand tegen de vleesindustrie
neemt zienderogen toe.”
Nadat de CDA-minister het mani-
fest op tv als niet-serieus had afge-
serveerd, lieten de hoogleraren
massaal verstek gaan op een door
Verburg georganiseerde ontmoe-
ting in verkiezingstijd. Vonk: „Wij
wachten op de volgende minister.
Hopelijk is die niet wéér van het

CDA, want dat kijkt alleen maar
naar het korte termijnbelang van
de grote boeren. Het hele ministe-
rie van LNV mag van mij rustig
worden opgeheven. Dat verkeert
nog in de ontkenningsfase, terwijl
de problemen gigantisch uit de
hand lopen.”
De boodschap van de 256 hooglera-
ren is duidelijk: de intensieve vee-
houderij moet verdwijnen. Vonk:
„Hoe eerder hoe beter. Want hier
worden met het afknippen van
snavels, vergassen van eendags-
haantjes en onthoornen van
koeien, ethische grenzen overschre-
den, waar net als bij kinderarbeid
en slavernij een einde aan moet ko-
men. We hebben de boodschap
heel stevig neergezet om publici-

DEN BOSCH – Het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit (LNV) is volgens Roos Vonk
een sta-in-de-weg voor hervor-
ming van de veehouderij in Neder-
land en kan daarom beter worden
opgeheven. De Nijmeegse hoogle-
raar vindt dat de overheid moet
stoppen met het gesubsidieerd pro-
moten van de veesector en in
plaats daarvan burgers voorlich-
ting moet gaan geven over de in-
vloed van de productie en con-
sumptie van vlees op dierenwel-
zijn, milieu en gezondheid.
Het is volgens haar logisch dat het
hooglerarenmanifest tegen de
vee-industrie door vrijwel geen
dierenartsen en dierwetenschap-
pers is ondertekend. „Veeartsen
verdienen gigantisch aan de grote
hoeveelheden antibiotica waar-
mee het op elkaar gepropte vee in
stallen op de been wordt gehou-
den.” Kritiek dat het manifest on-
wetenschappelijk is, wordt volgens
Vonk vooral ingegeven vanuit het
economisch belang van de vee-in-
dustrie. Desgevraagd erkent zij dat
het manifest ‘mogelijk wat te emo-
tioneel en te radicaal overkomt’.
„Maar dat zie ik zelf niet zo.”

‘De vee-industrie isVonk:
LNV nu
opheffen
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Hoewel van historisch belang, is de rem op megastallen in
Brabant niet meer dan een aarzelend begin van de ontmante-
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‘De maatschappelijke
weerstand tegen de
vleesindustrie neemt toe’

Hoogleraar Roos Vonk

„In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en
urgentie voor verandering”,
zegt Roos Vonk. Zij nam
het initiatief voor het
manifest waarin 256 hoog-
leraren pleiten voor afschaf-
fing van de vee-industrie.

Roos Vonk
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EINDHOVEN/BREDA – Een 28-jarige
man is deze week in Eindhoven
aangehouden omdat hij een 20-ja-
rige vrouw uit die plaats langere
tijd heeft gedwongen tot prostitu-
tie op een parkeerterrein aan de
A59 en in hotels. De vrouw werd
bedreigd. Het geld dat zij verdien-
de heeft hij uitgegeven aan onder
andere drugs. Justitie in Breda be-
schuldigt hem van mensenhandel.
Het onderzoek naar de verdachte
begon eind vorig jaar op basis van
verschillende tips. De vrouw durf-
de tot dusver uit angst geen aangif-
te te doen, aldus een justitiewoord-
voerster.
De man is gisteren voorgeleid aan
de rechter-commissaris en zit nog
zeker twee weken vast.

Man vast voor
pooierpraktijken

teit te trekken, in de hoop dat er
wat mee wordt gedaan. Ook onze
aanbevelingen zijn radicaler dan
die van Wijffels, maar bewust niet
heel specifiek. Invulling en uitvoe-
ring zijn aan de politiek, die na-
tuurlijk het nodige op ons verhaal
zal afdingen. Wij weten ook wel
dat de vee-industrie niet binnen
vijf jaar zal zijn verdwenen. Dat
heeft zijn tijd nodig.”

Gaat het niet al de goede kant op?
Consumenten gaven vorig jaar bijna
het dubbele aan diervriendelijk vlees
en eieren uit, zo bleek uit onderzoek
van het LEI.

Vonk: „Er is vooruitgang, maar
veel te langzaam en niet structu-
reel genoeg.”
De hoogleraar geeft vooral consu-
menten en supermarkten de
schuld van de ellende in de vee-in-
dustrie.
„De burger doet wel verontwaar-
digd over dierenmishandeling,
maar kiest toch hoofdzakelijk voor
zijn eigen portemonnee. Terwijl
de kiloknallers ons in de super-
markt nog steeds om de oren vlie-
gen, wordt er ook gerommeld bij
de verkoop van diervriendelijk
vlees. Albert Heijn krijgt daarvoor
van de Dierenbescherming ten on-

rechte hetzelfde keurmerk als Jum-
bo, dat vlees afneemt van boeren
die hun varkens wél op stro hou-
den.”
Voor Roos Vonk is ook dit een te-
ken dat de markt het veehouderij-
probleem niet oplost. „Daar is de
overheid voor nodig. Die moet lei-
ding geven.”

De hoogleraren pleiten voor een
vleestax, onder het motto: de vervui-
ler moet betalen. Geldt die belasting
ook voor industrieel vlees uit het bui-
tenland?
Vonk: „Natuurlijk, anders concur-
reren wij onze eigen boeren weg.”
Zij erkent dat Nederland zo’n
vleestax niet in zijn eentje kan in-
voeren.
„Dat moet Europees geregeld wor-
den. Daarin moet Nederland voor-
op lopen, in plaats van zich, zoals
Verburg, te verschuilen achter in-
ternationale regels om verbeterin-
gen tegen te houden.”

Heeft het boerenfront nog gerea-
geerd op het manifest?
Vonk: „Doodse stilte, behoudens
enkele scheldbrieven en steunbe-
tuigingen die sommige hooglera-
ren voor hun handtekening ont-
vingen. Mogelijk onderschrijven
de boerenvoorlieden het belang
van ons pleidooi, dat een steun in
de rug is voor de kleinere boeren.
Maar het kan ook zijn dat de boe-
renlobby denkt: het waait wel
weer over. ZLTO heeft wél gerea-
geerd. In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en de ur-
gentie voor verandering. Daar over-
heerst het gevoel: we moeten wat
doen. Op 8 juli licht ik het hoogle-
rarenmanifest in Den Bosch toe
aan studenten van de HAS en
praat ik ook met ZLTO.”

Nog iets gehoord van de Rabobank?
„Niets. Die bank straalt uit zo
duurzaam bezig te zijn, terwijl ze
ondertussen de vee-industrie blijft
financieren. Het is de hoogste tijd
dat Rabo daarop publiekelijk
wordt aangesproken.”

door Anita de Haas

DEN BOSCH - „Het eerste tastbare
bewijs dat ons beleid werkt!” Bert
Pauli, wethouder Economische Za-
ken van de gemeente Den Bosch,
toonde zich gisteren uitermate in
zijn nopjes met de dikke 7 van het
Bossche bedrijfsleven. De op twee
na hoogste score uit een vergelij-
kend onderzoek onder de 31 groot-
ste gemeenten van het land. Het
onderzoek spitste zich toe op het
ondernemingsklimaat en werd uit-
gevoerd in opdracht van het minis-
terie van Economische Zaken, zo-
als dat eerder in 2005 en 2007 ge-
beurde. Bijna alle gemeenten doen
het beter dan vijf jaar geleden,
maar Den Bosch springt eruit, sa-

men met Helmond en Amers-
foort. Het gemeentelijk beleid is
van een gemiddelde in 2005 en
een iets achterblijvend cijfer in
2007, de laatste jaren zelfs het
meest van allemaal verbeterd. De
uitvoerige enquête onder onderne-
mers en de gemeenten zelf omvat-
te alle economische beleidsterrei-
nen. Toch geven ondernemers aan
de meeste waarde te hechten aan
verkeersbeleid en parkeren, com-
municatie door de gemeentelijke
dienstverlening en een adequate
vergunningverlening. Vooral in de
dienstverlening naar de onderne-
mers heeft Den Bosch volgens Pau-
li de laatste jaren veel verbeterd.
„Als gemeente zijn we bezig met
nieuwe vormen van klantgericht-
heid, waarbij het ondernemen cen-
traal staat. Zo werken we met ac-
countmanagers die als aanspreek-
punt voor bedrijven fungeren.”
Pauli is inmiddels aan zijn tweede
termijn bezig als wethouder van
Economische Zaken en beschouwt
de 7 van de ondernemers dan ook
als een waardering voor het door
de gemeente gevoerde econo-
misch beleid.

niet over 5 jaar weg’
Den Bosch in
stedentop
ondernemer

ONDERNEMINGSKLIMAAT 2010‘In Brabant voelen ze de
maatschappelijke druk en
urgentie voor verandering’

Vandaag in deze krant een aantrekkelijk 
aanbod van panden u aangeboden door de 
Vastgoedpro makelaars
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Betrokken
onderwijs

hotelmanagement, 
bedrijfskunde of toerisme

PERSOONLIJK EN ONDERNEMEND

ho
be  7

juli open avond

Roos Vonk

� Met Tilburg en Enschede scoort
Den Bosch het hoogst voor lokaal
arbeidsmarktbeleid.

� Op het gebied van Kennis en Inno-
vatie prijst het onderzoek het Bos-
sche innovatieproject Fhealinc,
waarin de gemeente met het zie-
kenhuis, de HAS, Avans Hoge-
school en ZLTO samenwerkt op
grensvlak gezondheid en voeding.

� De bestuurders van Den Bosch
(6,8) en Dordrecht (6,6) krijgen de

hoogste waaardering van hun on-
dernemers.

� Ook als het gaat om de vindbaar-
heid van het juiste loket of de juis-
te persoon scoort Den Bosch met
een 7,1 het hoogst.

� Opnieuw hoogste score met 6,6 is
de waardering voor het gemeente-
lijk beleid inzake regelgeving. Voor-
beeld: 95% van de 845 bouwaan-
vragen werd in 2009 binnen 6 we-
ken verstrekt.

De markt lost het veehouderijprobleem niet op. „Daar is de overheid voor
nodig. Die moet leiding geven.”

brabantsdagblad.nl/abonnerenBrabants Dagblad

●  Abonnee worden? 

Onderzoek steden ondernemingsklimaat

De Bossche ondernemers geven
de gemeente een flinke pluim.
Het ondernemingsklimaat krijgt
een 7. Alleen Helmond (7,2) en
Amersfoort (7,1) scoren hoger.
De ondernemers prijzen vooral
het inlevingsvermogen van de
stadsbestuurders.



<<
  /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
  /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 true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 1270
  /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

  /CreateJDFFile 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 [4000 4000]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


