$'9,(6'885=$0(5
%2'(0*(%58,.,1'(/$1'%28:



A DVIES D UURZA M ER BODEM GEBRUIK IN DE LA N DBOUW

Dit advies is vastgesteld op de vergadering van 6 april 2005.

N amens de commissie,
De algemeen secretaris,

De voorzitter,

Het origineel van dit advies is gestuurd aan de
verantwoordelijke bewindspersoon/personen.

Dr. J. van Wensem.

TCB A 36(2005)

Ir. L.E. Stolker-N anninga.

D EN H A A G
april 2005

Technische commissie bodembescherming, Postbus 30947, 2500 GX Den H aag
telefoon 070 3393034; fax 070 3391342; e-mail tcb@minvrom.nl mailto:info@tcbodem.nl
M eerdere exemplaren van dit advies zijn verkrijgbaar via de w ebsite w w w .tcbodem.nl

A DVIES D UURZA M ER BODEM GEBRUIK IN DE LA N DBOUW

Dit advies is vastgesteld op de vergadering van 6 april 2005.

N amens de commissie,
De algemeen secretaris,

De voorzitter,

Het origineel van dit advies is gestuurd aan de
verantwoordelijke bewindspersoon/personen.

Dr. J. van Wensem.

TCB A 36(2005)

Ir. L.E. Stolker-N anninga.

D EN H A A G
april 2005

Technische commissie bodembescherming, Postbus 30947, 2500 GX Den H aag
telefoon 070 3393034; fax 070 3391342; e-mail tcb@minvrom.nl mailto:info@tcbodem.nl
M eerdere exemplaren van dit advies zijn verkrijgbaar via de w ebsite w w w .tcbodem.nl

I N H OUD
SA M EN VA TTIN G

i-iii

1.

I N LEIDIN G

1

2.

CON TEXT

7

3.

D OELEN

15

4.

I N STRUM EN TEN

25

5.

A N TWOORD OP DE VRA GEN

37

6.

L ITERA TUUR

41

BIJLA GE 1: A DVIESA A N VRA A G

45

Samenvatting

SA M EN VA TTIN G
De Technische commissie bodembescherming adviseert op verzoek van de M inister van Landbouw ,
N atuur en Voedselkw aliteit (LN V) over w at duurzaam bodemgebruik in de landbouw en de rol van
diverse actoren daarbij is. De commissie heeft de adviesaanvraag opgevat als een verzoek haar
eerdere advies over Duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag te concretiseren voor de
landbouw . Deze ecologische grondslag kent een brede invalshoek en betreft bodemvruchtbaarheid,
adaptatievermogen en veerkracht, buffer- en reactorfuncties, biodiversiteit, ziekte- en plaagw erende
w erking en de fysieke structuur van de bodem.
Gegeven de taak van de commissie w ordt duurzamer bodemgebruik in de landbouw vanuit het
perspectief van bodembescherming belicht. Een uitgangspunt is dat de bodembeheerder, in dit
geval de boer, via handelingen de bodemkw aliteit beïnvloedt. Doelstellingen voor duurzamer
bodemgebruik vereisen enerzijds inzicht in de bodemkw aliteit en anderzijds in de handelingen die
bijdragen aan het bereiken van deze kw aliteit. H et advies bestaat uit een schets van de context voor
duurzaam bodemgebruik, een beschrijving van de doelen voor duurzaam bodemgebruik in kw alitatieve of kw antitatieve zin en een beschouw ing over het instrumentarium dat zou kunnen w orden
ingezet om tot duurzamer bodemgebruik te komen.
De landbouw is sterk in bew eging. De inkomens van boeren staan onder druk en de w erkgelegenheid in de landbouw daalt. H oew el er in milieuhygiënisch opzicht vooruitgang is geboekt, is er nog
steeds sprake van niet-duurzaam bodemgebruik in de landbouw . De w ijze w aarop de bodem w ordt
gebruikt, w ordt bepaald door de bedrijfsvoering van de boer. De bedrijfsvoering w ordt sterk
beïnvloed door de markt. Daarnaast moet de boer rekening houden met een groot aantal regels die
door verschillende overheidslagen zijn ingevoerd en w orden gehandhaafd. Boeren voelen zich vaak
klemgezet tussen de tucht van de markt en de toenemende eisen ten aanzien van milieu, w aardoor
het draagvlak voor duurzamer bodemgebruik bij een deel van de boeren beperkt is. De overheid
heeft enige jaren geleden de Transitie Duurzame Landbouw in gang gezet. In samenw erking met
bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden is een groot aantal
activiteiten georganiseerd. Duurzamer bodemgebruik in de landbouw is in de transitie nog niet
nadrukkelijk aan de orde gew eest. De commissie ziet het komen tot duurzamer bodemgebruik als
een noodzakelijk onderdeel van de Transitie Duurzame Landbouw en geeft daar in het advies een
nadere invulling aan.
De commissie definieert duurzamer bodemgebruik vanuit het perspectief van bodembescherming
als het voorkomen van negatieve gevolgen van het bodemgebruik elders en later, het in stand
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houden van het bodemgebruik op de lange termijn, het rekening houden met de opvolgbaarheid
van andere vormen van bodemgebruik en het onderhouden van ecologische diensten die van
algemeen belang zijn. Op basis van zes vuistregels voor de omgang met de ecologische functie van
de bodem w orden doelen afgeleid voor de bodemkw aliteitsparameters organische stof, nutriënten,
overige stoffen, functionele biodiversiteit en fysische bodemkw aliteit. Samengevat komen de doelen
neer op:
•

Voor organische stof een minimum niveau in de bovengrond, afhankelijk van in ieder geval het
bodemtype. In sommige situaties is w ellicht verhoging van het organische stofgehalte in de
bovengrond nodig, ten behoeve van algemene bodembiodiversiteit, de mogelijkheid tot verandering van landgebruik, vermindering van het uitspoelrisico, verbetering van de bodemstructuur en vochtvoorziening in de bodem.

•

Lekverliezen van nutriënten naar grond-, oppervlaktew ater en lucht tot een minimum terug
brengen volgens A LA RA . Import en export in balans brengen, rekening houdend met hergebruikstromen en onvermijdbare verliezen binnen N ederland.

•

Voor overige stoffen (metalen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen) streven naar stand still op
niveaus die overeenkomen met een goede bodemkw aliteit in de bovengrond. H ierbij moet
onderscheid gemaakt w orden tussen stoffen die nog accumuleren (metalen, w ellicht sommige
bestrijdingsmiddelen), en stoffen w aarvoor stand still is bereikt op een zodanig hoog niveau, dat
ze uitspoelen of vervluchtigen naar de omgeving en daar nadelige effecten veroorzaken
(normoverschrijding).

•

Functionele biodiversiteit: in de bovengrond behoud of bij tekorten verhogen van het organisch
stofgehalte in de bovengrond, invoeren van bew erkingsvrije akkerranden, in de omgeving
behoud of verhogen van blauw -groene dooradering, en diversiteit in landschapselementen.

•

Fysische bodemkw aliteit. Bodemdaling, plasvorming, verslemping, w ind- en w atererosie
verminderen en/ of stopzetten en voor zover mogelijk herstellen. A ardkundige w aarden in
landbouw gronden behouden. Blauw -groene dooradering in stand houden en uitbreiden. Karakteristiek agrarisch landschap beschermen.

H et is niet eenvoudig algemene regels te geven voor de toepassing van stand still en A LA RA in de
grondgebonden landbouw . Dit komt door de grote diversiteit in te onderscheiden compartimenten,
stoffen, stofeigenschappen, uitgangssituaties en in te zetten technieken. Stand still heeft binnen de
landbouw dezelfde betekenis als daarbuiten. A ls het gaat om het op de bovengrond brengen van
materialen die onderdeel van de bodem w orden, dan kunnen eerder geadviseerde regels voor het
op de bodem brengen van grond en bagger w orden toegepast.
De commissie ziet w el een rol voor het hanteren van een minimum– en gew enste bodemkw aliteit
voor verschillende parameters, maar geeft aan dat het niet eenvoudig is hier harde kw antitatieve
grenzen voor vast te stellen. Bij minimumkw aliteit kan gedacht w orden aan een kw aliteit die
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minimaal nodig is voor het landbouw kundig gebruik en voor het algemeen maatschappelijk belang.
A angegeven w ordt op w elke gegevens een minimumkw aliteit gebaseerd zou kunnen w orden. Bij
gew enste kw aliteit w ordt gew ezen op het begrip ‘geschiktheid voor gebruik’, dat een belangrijke rol
moet spelen bij de bedrijfsvoering. Voor verontreinigingen kan gebruik w orden gemaakt van de
streefw aarden. Verder w acht de commissie de ontw ikkelingen af ten aanzien van de referentie
biologische bodemkw aliteit.
Bij het realiseren van doelen voor duurzamer bodemgebruik w ordt stil gestaan bij de mogelijkheden
van doel- en middelvoorschriften, gebiedsgericht milieubeleid en zorgplicht. De commissie is
voorstander van een accent op doelvoorschriften en gebiedsgericht milieubeleid, maar constateert
dat er voorlopig, om verschillende redenen, vaak nog niet aan de randvoorw aarden voor dit type
beleid kan w orden voldaan. Bij zorgplicht voor de bodem w ordt ingegaan op de w ens om onderscheid te kunnen maken tussen eigen belang en algemeen maatschappelijk belang. Zorgplicht voor
algemeen maatschappelijk belang zou in aanmerking kunnen komen voor beloning. Op basis van
bestaande regelgeving w ordt geconcludeerd dat beloond zou kunnen w orden als het bedrijf (de
bovengrond) gebruikt w ordt om maatschappelijke doelen te realiseren en dit tot aantoonbare kosten
voor de boer leidt. De doelen die de commissie ziet voor duurzamer bodemgebruik zouden dan in
beperkte mate in aanmerking komen voor stimuleringsbeleid.
Indicatoren kunnen w orden gebruikt om te meten in w elke richting het bodemgebruik zich ontw ikkelt. Omdat het advies zich richt op zow el bodemkw aliteit als handelingen die deze kw aliteit
beïnvloeden, w ordt onderscheid gemaakt tussen toestandsindicatoren en gebruiksindicatoren. M et
betrekking tot toestandsindicatoren w ordt vastgesteld dat er nog geen vaste ijkpunten zijn vastgelegd. Zogenoemde ‘amoebes’ kunnen hiervoor een oplossing bieden, w aarbij de w aarde van
indicatoren w ordt uitgedrukt ten opzichte van een referentiesituatie. De keuze voor een bepaalde
referentie is sterk normerend en daarmee een politieke keuze. Er is nog w einig ervaring met het
verband tussen indicatoren en bodembeheer. Op basis van empirie moet dit verband verder duidelijk w orden. Gebruiksindicatoren zijn balansen voor organische stof, nutriënten en overige stoffen
op bedrijfsniveau. Omdat de bodem traag reageert op menselijk handelen en een achteruitgang
meestal moeizaam te herstellen is, is er een voorkeur voor gebruiksindicatoren w aar dat mogelijk is.
Tot slot w ordt een aantal niet eerder genoemde concrete maatregelen voorgesteld die boeren,
ketens, de maatschappij en de overheid kunnen nemen om duurzamer bodemgebruik gestalte te
geven.
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1 I N LEIDIN G
De M inister van Landbouw , N atuur en Voedselkw aliteit (LN V) vraagt mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M ilieubeheer (VROM ) aan de Technische
commissie bodembescherming (TCB) advies over duurzaam bodemgebruik in de landbouw (brief
d.d. 15 juni 2004, kenmerk DP.2004/ 923). De hoofdvraag van de M inister luidt:
‘Wat is duurzaam bodemgebruik in de landbouw en wat is de rol van diverse actoren (overheid/ bedrijfsleven)
hierbij?’
Deze vraag is opgesplitst in een aantal gedetailleerde deelvragen (zie bijlage 1).
De M inister geeft in zijn brief aan dat er behoefte is aan een vertaling en concretisering van de
gestelde kaders naar w at duurzaam (of duurzamer) bodemgebruik in de landbouw is. Er is behoefte
aan een basisbegrip voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw . De commissie heeft de vragen
van de M inister opgevat als een verzoek om haar meer algemene gedachtegoed ten aanzien van
duurzamer bodemgebruik te concretiseren voor de landbouw . De M inister verzoekt de commissie
hierbij in te gaan op een evenw ichtige afw eging van de sociaal-culturele, ecologische en
economische dimensie1 van duurzame ontw ikkeling in de landbouw .
In deze inleiding w ordt geformuleerd w at duurzamer bodemgebruik voor de landbouw is. Daarnaast w ordt het technische kader voor de advisering geschetst.

W A T IS DUURZA M ER BODEM GEBRUIK IN DE LA N DBOUW ?
De TCB heeft in de periode 2000-2003 verschillende activiteiten ontplooid op het vlak van duurzamer bodemgebruik. Er verschenen drie adviezen over de rol en betekenis van bodemecosystemen
(TCB, 2000a; 2000b; 2003) 2. H et laatste advies in deze reeks, Duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag, beoogt vanuit het oogpunt van bodembescherming een concretere invulling te
geven aan een duurzamere omgang met de bodem. Specifiek voor de landbouw w erd een essaybundel uitgegeven onder de titel Bodem en duurzame landbouw (Oenema, 2003a) en een
symposium georganiseerd onder dezelfde titel 3.
De kerntaak van de TCB is het adviseren van de rijksoverheid over de uitvoering van w ettelijke
voorschriften en beleid, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden van technische
1 ‘Sociaal-culturele, ecologische en economische dimensie’ is een vertaling van de
3 zogenoemde P’s: People, Planet, Profit.
2 De eerste twee adviezen zijn als bijlagen in het derde advies opgenomen.
3 Het symposium Bodem en duurzame landbouw werd gehouden op 23 oktober 2003 in de
Reehorst te Ede.
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aard op het gebied van de bodembescherming. Duurzaamheidsvraagstukken vereisen per definitie
een brede invalshoek, omdat hierbij rekening moet w orden gehouden met de sociaal-culturele,
ecologische en economische dimensie van het vraagstuk. De expertise van de commissie laat deze
brede invalshoek niet toe. Daarom richt de commissie haar adviezen met name op één van de
peilers van het duurzaamheidsvraagstuk, te w eten de ecologische dimensie van, in dit geval, het
bodemgebruik in de landbouw . In haar eerdere advies heeft de commissie betoogd dat zij een
zekere hiërarchie ziet in de betrokken dimensies, en dat de ecologische dimensie een randvoorw aarde is voor de economische en sociaal-culturele dimensie (TCB, 2003). Zij belicht
duurzamer bodemgebruik in de landbouw dan ook vanuit het perspectief van bodembescherming.
Duurzamer bodemgebruik is bodemgebruik dat past bij duurzame ontw ikkeling. De bodem w ordt
zodanig gebruikt dat tegemoet w ordt gekomen aan de huidige maatschappelijke behoeften zonder
de mogelijkheden van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen, te benadelen. De ex
ante evaluatie van de Beleidsbrief Bodem (Tiktak et al., 2004) vatte deze definitie samen als
‘bodemgebruik dat geen beperkingen oplegt aan het toekomstig gebruik of aan het gebruik van de
bodem elders’. Indien bodemgebruik elders en in de toekomst ruim w ordt opgevat, zodat bijvoorbeeld de rol van de bodem in de grote ecologische w ater- en stofkringlopen daar ook onder valt,
dan is deze opvatting over duurzamer bodemgebruik in lijn met het advies Duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag (TCB, 2003). In dat advies is in het algemeen aangegeven w at de
commissie onder duurzamer bodemgebruik verstaat. H ieruit blijkt dat het eenvoudiger is om in het
algemeen te beschrijven hoe duurzamer bodemgebruik eruit zou moeten zien, dan aan te geven w at
het precies is. Vanuit de aard van de commissie en haar taakstelling ligt het accent bij duur-zamer
bodemgebruik op beheer en onderhoud van ecologische diensten, en het rekening houden met de
randvoorw aarden die het bodem-w atersysteem aan het bodemgebruik oplegt (geschiktheid voor
gebruik).
Een definitie van duurzamer bodemgebruik vanuit het perspectief van bodembescherming zou
kunnen zijn:
Duurzamer bodemgebruik is het voorkomen van negatieve gevolgen van het bodemgebruik elders en later, het
in stand houden van het bodemgebruik op de lange termijn, het rekening houden met de opvolgbaarheid van
andere vormen van bodemgebruik en het onderhouden van ecologische diensten die van algemeen belang zijn.
H ierbij moet w orden opgemerkt dat de classificatie van w at duurzaam en niet-duurzaam is afhankelijk is van a) de tijd- en ruimtelijke schaal die in beschouw ing w ordt genomen, b) de economische
en sociaal-culturele situatie, c) de maatschappelijke opvattingen (normen en w aarden). H et is
daarom niet mogelijk absolute uitspraken te doen over duurzaam bodemgebruik. De commissie
kiest er dan ook voor om over ‘duurzamer‘ bodemgebruik te spreken.

2

Inleiding

TECH N ISCH KA DER
Een concrete discussie over duurzaamheid kan niet gevoerd w orden zonder een uitspraak te doen
over de termijn w aarop duurzaamheid zich zou moeten richten. De kritische termijnen voor duurzame ontw ikkeling zijn sterk verschillend. Een boer kan zich hooguit één slecht jaar permitteren,
een landelijke of regionale economische crisis van één tot drie jaar w ordt overkomelijk geacht,
terw ijl ecologische duurzaamheid speelt op een termijn van 10 tot 100 jaar. Dit laatste is gebaseerd
op de tijdschaal die nodig is om processen in het bodem-w atersysteem op grote schaal te
beïnvloeden. H ierbij moet rekening w orden gehouden met de mogelijkheid dat ecosystemen na een
lange periode zonder grote zichtbare veranderingen plotseling kunnen ‘omklappen’ naar een veel
slechtere toestand die niet herstelbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld erosie en verw oestijning).
Bodemgebruik kent verschillende ruimtelijke schaalniveaus. H et heeft in eerste instantie betrekking
op het grootschalig ruimtelijk gebruik van de bodem door de maatschappij. Belangrijke vormen van
gebruik zijn: landbouw , bosbouw , bebouw ing, (ondergrondse) infrastructuur, recreatie, natuur,
w inning ten behoeve van de w atervoorziening en delfstoffenw inning. Binnen de landbouw w orden
op kleinere schaal verschillende vormen van bodemgebruik onderscheiden, zoals melkveehouderij,
akkerbouw , vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, fruitteelt, enz. En binnen deze vormen zijn
verschillende vormen van bedrijfsvoering te onderscheiden, die op een nog kleinere schaal tot
verschillen in bodemgebruik leiden.
De commissie hanteert bij de ruimtelijke schaal het al eerder gemaakte onderscheid tussen ‘lokaal’
en ‘omgeving’. De lokale schaal in de landbouw is de schaal van het bedrijf, bestaande uit de
gebouw en, installaties en de bovengrond 4 (bew ortelde laag). De omgeving w ordt gevormd door
alle compartimenten buiten het bedrijf: de lucht, de (diepere) bodem, inclusief het grondw ater en
het oppervlaktew ater met de daarbij behorende w aterbodem. In haar eerdere advies over
duurzamer bodemgebruik heeft de commissie al aangegeven dat op lokale schaal het bodembeheer
zich met name richt op het eigen belang van de gebruiker. Op de schaal van de omgeving spelen
met name algemene maatschappelijke belangen.
Duurzamer bodemgebruik heeft enerzijds de bodemkw aliteit en anderzijds de handelingen die
bijdragen aan het bereiken van deze bodemkw aliteit als aangrijpingspunten. H ierbij is het uitgangspunt dat de bodembeheerder, in de landbouw de boer, via handelingen de bodemkw aliteit
beïnvloedt. Een doelstelling voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw vereist dat er inzicht is
in de relatie tussen de bodemkw aliteit en de beïnvloedende handelingen. De commissie richt zich

4 In de landbouw is het gangbaar om van bouwvoor te spreken. Hier wordt van
‘bovengrond’ (bewortelde laag) gesproken, omdat de direct onder de bouwvoor
liggende laag in de praktijk ook belangrijk is.
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bij haar beschouw ingen van bodemkw aliteit op de belangrijkste parameters: organische stof,
nutriënten, overige stoffen, functionele biodiversiteit en fysische bodemkw aliteit.
De landbouw kent verschillende vormen van bodemgebruik. De grondgebonden landbouw maakt
direct van de bodem gebruik voor de productie van een groot scala aan gew assen. In de grondgebonden veeteelt w ordt de bodem gebruikt voor de productie van veevoer en de verw erking van
mest. De bodem is daarnaast ‘ondergrond’ voor gebouw en, installaties en grazend vee. Voor zow el
de productie van veevoer als voor de verw erking van mest w orden in meer of mindere mate
bodems buiten het bedrijf ingezet, die ook in bijvoorbeeld derde w ereld landen gelegen kunnen
zijn. De extreme situatie hiervan is de niet-grondgebonden intensieve veehouderij die alle
grondstoffen aanvoert en alle mest afvoert. A lle boerenbedrijven voeren grondstoffen aan en voeren
producten en eventueel her te gebruiken afvalstoffen af; alleen de mate w aarin dit gebeurt,
verschilt. H et is in principe mogelijk om voor alle bedrijven een balans op te stellen voor de aanvoer
en afvoer van stoffen, om zo de eventuele accumulatie, tekorten en verliezen in kaart te brengen die
op het bedrijf plaats vinden.
Dit advies zal zich met name richten op het gebruik van de bodem als gew asproductiemiddel en
verw erker van rest- en afvalstoffen. Rest- en afvalstoffen w orden aangew end om de bodem van
nutriënten en organische stof te voorzien. Voor gebouw en en installaties op landbouw bedrijven zou
de N ederlandse Richtlijn Bodembescherming (N RB) een beleidskader kunnen zijn, w aarbij de kans
op emissies van stoffen naar grond en grondw ater maatgevend is voor het soort maatregelen
(meestal isoleren en monitoren) dat moet w orden getroffen. In het advies zal op deze vorm van
bodemgebruik niet meer w orden ingegaan.

L EESWIJZER
In hoofdstuk tw ee w ordt een schets gegeven van de recente ontw ikkelingen in de landbouw , die de
context vormen voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw . Ook w ordt de relatie met de
Transitie Duurzame Landbouw aangegeven.
In hoofdstuk drie w ordt uitgew erkt w at de doelen voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw
zouden kunnen zijn vanuit het perspectief van bodembescherming. H ierbij w ordt teruggegrepen op
eerder geformuleerde vuistregels voor het duurzamer omgaan met de breed gedefinieerde, ecologische functie van de bodem. Vervolgens w orden per bodemkw aliteitsparameter doelstellingen
geformuleerd. H ierbij w ordt gebruikt gemaakt van stand still, A LA RA , minimale en gew enste
bodemkw aliteit. Deze doelen w orden nader uitgew erkt voor de landbouw en de van toepassing
zijnde parameters.
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In hoofdstuk vier w orden instrumenten besproken die met name de overheid, maar ook andere
actoren, zouden kunnen gebruiken om de in hoofdstuk drie beschreven doelen te bereiken. Dit
hoofdstuk gaat onder andere in op doel- en middelvoorschriften, gebiedsgericht milieubeleid, zorgplicht, indicatoren voor monitoren en concrete maatregelen ter bevordering van duurzamer bodemgebruik in de landbouw .
In hoofdstuk vijf w orden op basis van de voorafgaande hoofdstukken en op concluderende w ijze
de vragen uit de adviesaanvraag beantw oord. Dit hoofdstuk kan w orden gelezen als de conclusies
en aanbevelingen van de commissie.

5
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2 CON TEXT
In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de context voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw .
De economische en sociaal-culturele ontw ikkelingen in de landbouw w orden kort aangestipt.
Vervolgens w orden de milieuhygiënische toestand en de transitie duurzame landbouw besproken.

D E N EDERLA N DSE LA N DBOUW
N ederland heeft een bijzonder intensieve vorm van landbouw die zich kenmerkt door een hoge
productie per hectare. Dit gaat gepaard met een omvangrijke invoer van grondstoffen, ook uit derde
w ereld landen. De N ederlandse landbouw is sterk op export gericht. Ruim tw eederde van het
inkomen en de w erkgelegenheid is gebaseerd op de uitvoer van - in hoofdzaak - sierteeltproducten,
vlees, zuivel, groenten en tabak (LN V, 2004). De boerderij is tegenw oordig als inkomensgenererend
middel maar een klein onderdeel van w at de N ederlandse agrocluster of het agrofoodcomplex
w ordt genoemd. H et agrofoodcomplex draagt als geheel tien procent bij aan het BN P5. De primaire
landbouw neemt hiervan ongeveer tw intig procent voor zijn rekening en de rest w ordt behaald
door toelevering, verw erking en distributie van grondstoffen (LN V, 2004).
De N ederlandse landbouw is sterk in bew eging. Zo is bijvoorbeeld in de periode van 1984 – 2004 de
totale rundveestapel in N ederland van vijfeneenhalf miljoen gedaald naar 3,8 miljoen. Dit is onder
andere het gevolg van het invoeren van de melkquotering in 1983. H et aantal bedrijven met rundvee is in dezelfde periode gedaald van tachtigduizend naar achtendertigduizend. Gemiddeld is per
bedrijf het aantal runderen toegenomen. H et aantal melkkoeien per hectare is afgenomen. Thans
w ordt zeventig procent van de rundveestapel voor melkproductie ingezet, tegen tw eeëntachtig
procent tw intig jaar geleden (CBS, 2005).
Bekeken over een langere reeks van jaren w as 2004 een nieuw dieptepunt voor het inkomen van de
gehele land- en tuinbouw . De voorafgaande jaren lieten ook al matige resultaten zien voor de gehele
sector (LEI, 2004). H et inkomen van de N ederlandse landbouw is in 2004 met tw aalf procent
gekrompen ten opzichte van 2003; de sterkste daling binnen de Europese Unie. De w erkgelegenheid
in de N ederlandse landbouw nam met tw ee procent af. De daling van het inkomen in 2004 w ordt
vooral veroorzaakt door lagere prijzen van landbouw producten en hogere kosten. De
landbouw productie nam in 2004 met anderhalf procent toe vergeleken bij 2003. H et aandeel van de
primaire landbouw in de totale economie nam tussen 1985 en 2004 af van vier naar tw ee procent

5 Bruto Nationaal Product.
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(CBS, 2004). Er w ordt w el gesproken over de economische marginalisatie van de N ederlandse
landbouw na 1990 (Stolw ijk, 2004).
De grondprijzen zijn hoog, arbeid is duur en de prijzen die boeren voor hun producten krijgen zijn
laag, vaak zelfs onder de kostprijs. Door de uitbreiding van de Europese Unie (EU) is er een groot
areaal landbouw grond aan de Unie toegevoegd. In deze gebieden is arbeid nog relatief goedkoop
en zijn grondprijzen relatief laag. De concurrentie van producten uit deze gebieden w ordt gevoeld.
Subsidies voor export van landbouw producten buiten de EU staan ter discussie en zullen op termijn
in ieder geval deels komen te vervallen. Subsidies op de productie van landbouw goederen binnen
de EU komen te vervallen en zullen steeds meer w orden omgezet in inkomenssteun die verbonden
is aan een aantal (beperkende) voorw aarden.
De VROM -raad heeft zich in zijn advies M eerw erk (2004) gebogen over de problematiek van de
N ederlandse landbouw in relatie tot de ruimtelijke ordening. In dit advies w ordt een uitgebreide
beschrijving gegeven van de economische, sociaal-culturele en milieuhygiënische toestand van de
N ederlandse landbouw en de verw achte ontw ikkelingen hierin. In dit hoofdstuk zal hier dan ook
niet verder op w orden ingegaan, behoudens de situatie ten aanzien van duurzamer bodemgebruik
en de w ijze w aarop bodemgebruik in de landbouw w ordt beïnvloed.

TOESTA N D M ILIEU EN BODEM
Op milieugebied is er ten opzichte van de jaren tachtig van de vorige eeuw duidelijk sprake van een
verbetering als het gaat om effecten van de landbouw (Doornbos, 2003). Voor een deel w orstelt de
landbouw met erfenissen uit het verleden. De in het verleden geaccumuleerde hoeveelheden fosfaat
en metalen in de bodem zullen bijvoorbeeld de komende decennia tot problemen met milieuregelgeving blijven leiden.
Ook zijn steeds meer boeren georganiseerd in natuurverenigingen en milieucoöperaties. In 2001
w erd gemeld dat van de 1,9 miljoen hectare landbouw grond, tw intig procent w ordt beheerd door
een boer die lid is van een milieucoöperatie of agrarische natuurvereniging (Oerlemans et al., 2001).
De Snoo (2005) meldt dat het w erkgebied van agrarische natuurverenigingen naar schatting inmiddels meer dan de helft van het platteland beslaat.
De boer is in zijn bedrijfsvoering afhankelijk van internationaal opererende, verw erkende agroketens. Deze ketens kunnen N ederlandse grondstoffen verw erken, maar hoeven dat niet (LN V, 2004).
De ketens stellen eisen aan de w ijze w aarop landbouw producten w orden geteeld en controleren de
prijzen. Er valt w einig te onderhandelen over de w ijze van productie of de prijzen, omdat de
verw erkende ketens gemakkelijk elders hun grondstoffen kunnen inkopen. In de ketens is het besef
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van duurzaamheid groeiende, en lijkt vooral de angst van de consument voor ‘onveilige producten’
sturing te geven.
Bij de keuze van de boer voor grondstoffen zoals kunstmest, compost, ruw voer, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen staan de prijs en w erking voorop. De kw aliteit van deze grondstoffen en de mogelijke milieueffecten daarvan zijn echter sterk verschillend. Leveranciers beïnvloeden de keuze van de boer door de prijsstelling en de informatie over het product.
Overheden en instituties beïnvloeden de bedrijfsvoering van de boer. Gemeenten leveren de noodzakelijke milieuvergunningen en maken bestemmingsplannen. In de toekomst kunnen gemeenten
boeren mogelijk aansturen via een bodembeheerplan, met daaraan gekoppeld ambitieniveaus voor
de bodemkw aliteit. Voor de kw etsbare functie ‘landbouw ’ zal het ambitieniveau w aarschijnlijk
gebaseerd zijn op een streefbeeld voor de bodemkw aliteit. Waterschappen sturen aan via peilbeheer
en het toezicht op het baggeren van de w atergangen. Provincies vertalen ambities op regionaal
schaalniveau ten aanzien van bijvoorbeeld grondw aterbescherming, ruimtelijke ordening,
landschap, w ater en natuur naar individuele boeren. H et rijk is verantw oordelijk voor een groot
deel van de regelgeving voor de landbouw en de implementatie van Europese regels. Er zijn regels
voor kw aliteit en toepassing van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, voedselveiligheid, scheuren van
grasland, emissie vanuit stallen, etc. Er zijn verschillende subsidie- en compensatieregelingen voor
onder andere agrarisch natuurbeheer, w eidevogelbeheer, (oogst)schade door bijvoorbeeld ganzen
en w ilde zw ijnen, beperkingen die w orden opgelegd door nabijgelegen natuur enzovoorts.
De (inter)nationale overheid heeft tot aan de jaren negentig van de vorige eeuw de verhoging van
de productie en de schaalvergroting in de landbouw gestimuleerd. Door toenemende druk van de
maatschappij is de overheid nu beperkende regels gaan stellen. Dit heeft destijds tot een vertrouw ensbreuk tussen de overheid en de agrarische w ereld geleid. M ede hierdoor is het draagvlak voor
een duurzame landbouw en duurzamer bodemgebruik in de landbouw bij een deel van de boeren
beperkt.
In haar eerdere advies over duurzamer bodemgebruik heeft de commissie al aangegeven dat veel
vormen van landbouw niet duurzaam zijn (TCB, 2003, zie ook Oenema, 2003a; Römkens & Oenema,
2004). Een algemeen internationaal overzicht van niet-duurzaam bodemgebruik w ordt gegeven in
het Science-nummer ‘Soils – the final frontiers’ (2004). Er is echter geen systematisch onderzoek
gedaan naar niet-duurzaam bodemgebruik in de landbouw ; vaak gaat het om beschrijvingen van
incidenten. H et niet-duurzaam zijn, is dan ook grotendeels gebaseerd op expert judgement. Een
inventarisatie van vormen van niet-duurzaam bodemgebruik door een w erkgroep van deskundi-
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gen 6 en de commissie zelf, levert het volgende beeld op voor de eerder benoemde kw aliteitsparameters organische stof, nutriënten, overige stoffen en fysische bodemkw aliteit (functionele biodiversiteit w erd niet besproken). De lijst is niet uitputtend en w ordt per onderw erp afgesloten met een
beperkt aantal literatuurreferenties.
Organische stof
•

Continue maïsteelt (zonder nagew as of tussengew as): dit leidt tot afname organische stof en
verdichting van de bodem.

•

Scheuren van grasland met name in najaar in verband met verlies door mineralisatie.

•

Ontw atering die gepaard gaat met oxidatie van de van nature aanw ezige organische stofvoorraad.

•

Reizende bollenteelt, gecombineerd met gebruik van gew asbeschermingsmiddelen. De reizende
bollenteelt kan ook gezien w orden als de oplossing om de effecten van monocultuur met een
zeer hoge ontsmettings- en gew asbeschermingsmiddelendruk in te perken. N adeel van de
geringe zorgvuldigheid w aarmee met gehuurd land w ordt omgegaan, blijft w el gelden. Dit
geldt ook voor veel overige contractteelten.

Zie voor meer informatie over organische stof in de N ederlandse landbouw : Reijneveld et al., (2005,
in voorbereiding), Vellinga et al. (2004), Velthof & Oenema (2001), Lloyd (1992).
N utriënten
•

Diffuse, maar continue ophoping van fosfaat in de bodem.

•

Toediening van dierlijke mest in het najaar in verband met uitspoeling naar het grondw ater.

•

Scheuren van grasland in het najaar in verband met uitspoeling.

Zie voor meer informatie over nutriënten in de landbouw : RIVM (2004), Schoumans et al. (2004)
Willems et al. (2004), VandenA uw eele et al. (2004, voor België), RIVM (2002).
Overige stoffen
•

Diffuse, maar continue ophoping van zw are metalen en diergeneesmiddelen in de bodem onder
andere via (kunst)mest.

•

Gebruik van relatief veel gew asbeschermingsmiddelen.

6 J. van den Akker, J. Bloem, D. Boels, P. Römkens, G. Velthof, K. Zwart en O.
Oenema (TCB-lid, samenroeper), allen werkzaam bij Wageningen UR, Alterra.
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Zie voor meer informatie over overige stoffen in de N ederlandse landbouw : De Vries et al. (2004),
Lahr (2004), Römkens et al. (2003), Delahaye et al. (2003), N ooteboom (1999), De Snoo & De Jong
(1999).
Fysische bodemkwaliteit
•

Gebruik van te hoge w iellasten en bandenspanning; bij ploegen rijden in de open voor; steeds
zw aarder en groter w ordende machines.

•

M aïsteelt op veengronden.

•

Oogsten van gew assen onder natte omstandigheden.

•

Waterbeheer in veenw eidegebied.

•

Bepaalde vormen van diepploegen en onnodig w oelen.

Zie voor meer informatie over fysische bodemkw aliteit in de landbouw : Van den A kker (2003),
A lblas et al. (1994), Boels (1981).

V ERA N DERIN GSPROCESSEN EN TRA N SITIE
In het rapport Kw aliteit en toekomst w ordt de duurzaamheid aan de hand van vier w ereldbeelden
verkend voor de periode nu – 2030 (M N P-RIVM , 2004). De w ereldbeelden verschillen in de mate
van internationale verw evenheid van de activiteiten, en in de afw eging tussen efficiëntie en solidariteit. Eén van de onderw erpen w aarvoor de verkenning w ordt gemaakt is voedselvoorziening. Op
basis van de analyse voor Europa alleen is de verw achting dat de voedselzekerheid geen gevaar
loopt, maar dat op de lange termijn de variatie in opbrengsten ten gevolge van klimaatverandering
een aandachtspunt is. De voedselveiligheid zal naar verw achting toenemen, hoew el er w el steeds
nieuw e problemen w orden verw acht. H et totale inkomen van de Europese landbouw neemt in alle
w ereldbeelden af. In mondiale w ereldbeelden neemt het ruimtebeslag van de landbouw af; in
regionale w ereldbeelden blijft het ruimtebeslag gelijk of neemt het toe. H et afnemen van het
ruimtebeslag levert kansen op voor natuur en andere ruimtegebruikers, maar het risico bestaat dat
karakteristieke, ecologische en landschappelijk w aardevolle landschappen, zoals w ijngaarden en
olijfboomgaarden, zullen verdw ijnen. A ls gekeken w ordt naar de geformuleerde doelen voor
duurzame ontw ikkeling in Europa, dan valt op dat in alle w ereldbeelden een verslechtering ten
aanzien van minstens één van de indicatoren voor milieu w ordt verw acht (indicatoren: landbeslag,
stikstofemissies, landschap, w atergebruik en dierenw elzijn). H et enige w ereldbeeld dat verbetering
ten aanzien van tw ee milieuindicatoren laat zien, vertoont verslechtering ten aanzien van de overige
drie.
De regering w il dat N ederland binnen dertig jaar een duurzame samenleving is. Daarvoor zijn
ingrijpende (inter)nationale maatschappelijke veranderingen (of transities) nodig. In N M P4 (VROM ,
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2001) zijn de milieuhygiënische problemen in de landbouw als complex en hardnekkig gekw alificeerd. Ook om economische en sociaal-culturele redenen w ordt er actief gestreefd naar een transitie
naar duurzame landbouw .
De w eg naar duurzame ontw ikkeling in de landbouw , en in samenhang daarmee duurzamer
bodemgebruik, hangt af van veel niet bodemgebonden economische en sociale factoren die thans
een snelle ontw ikkeling doormaken. H et complexe samenspel van economische en sociale factoren
en de veranderende maatschappelijke houding ten aanzien van de landbouw maken het moeilijk
om een duidelijk afgebakende w eg naar duurzame ontw ikkeling in de landbouw te schetsen. H et
Centrum Landbouw en M ilieu heeft een visie op duurzame ontw ikkeling gegeven in een rapport
N aar een duurzame landbouw in 2030, in de vorm van een terugblik hoe in 2030 meer duurzaamheid tot stand zou zijn gekomen. Deze backcasting illustreert de complexiteit van deze transitie (Van
der Weijden & H ees, 2002).
M et de Transitie Duurzame Landbouw w ordt beoogd een lange termijn veranderingsproces op
gang te brengen op technologisch, economisch, sociaal-cultureel en institutioneel vlak. De huidige
landbouw heeft ongew enste effecten op het milieu, op ruimtelijke kw aliteit en op dierenw elzijn. H et
streven is om de komende dertig jaar tot een duurzame, internationaal concurrerende landbouw te
komen. Een duurzame landbouw produceert schoon, levert een bijdrage aan de mondiale
voedselvoorziening, produceert veilig voedsel, neemt eisen in acht voor dierenw elzijn, draagt bij
aan het in stand houden van natuur en biodiversiteit en bevordert het behoud van karakteristieke
landschappen en een vitaal platteland (VROM , 2005).
De overheid zet de transities in gang via zogenaamde transitiearena’s. Transitiearena’s zijn
netw erken van experts en belangenorganisaties. De transitiearena bestaat uit een maatschap, een
netw erk en een onafhankelijke facilitator. De facilitator is het bureau dat is verbonden aan het
netw erk InnovatieN etw erk Groene Ruimte en A grocluster (TDL, 2003). InnovatieN etw erk is een
onafhankelijk netw erk van vernieuw ingsgezinde personen. De mensen die in het netw erk samenw erken komen uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. H et is
ingesteld door de rijksoverheid in samenspraak met de andere genoemde partijen. H et netw erk
bestaat uit een groot aantal groepen rond (sub)thema’s en projecten. In de M aatschap transitie
duurzame landbouw zitten onder meer vertegenw oordigers van het ministerie van Landbouw ,
N atuur en Voedselkw aliteit, Unilever, de land- en tuinbouw organisatie LTO-N ederland, de
Consumentenbond, de Sociaal Economische Raad en de Dierenbescherming. De leden zetten zich
op persoonlijke titel in voor de transitie. De subthema’s van de Transitie Duurzame Landbouw zijn
Vitale Clusters, Veelzijdig Platteland, Internationale A grifood N etw erken en Vernieuw ende
N etw erken. Binnen Vitale Clusters draait het om het op duurzame w ijze produceren van voedsel.
Veelzijdig Platteland steekt in op de andere producten en diensten die de landbouw voortbrengt,
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bijvoorbeeld ruimtelijke kw aliteit en leefbaarheid van het platteland, w aterberging, natuurbeheer,
zorg en educatie. Vernieuw ende N etw erken gaat om het tot stand brengen van netw erken tussen
partijen en organisaties die samen grensverleggende vernieuw ingen gaan ontw ikkelen. De overheid
stimuleert, financiert en ondersteunt initiatieven van de transitiearena’s.
Een belangrijke stelregel is dat de overheid het transitieproces niet alleen kan vormgeven. Zij dient
andere partijen medeverantw oordelijk te maken voor de noodzakelijke veranderingen (Driessen,
2003). H et bedrijfsleven is uitvoerder van innovaties en daarnaast ook een belangrijke partner in het
zoeken naar de richting van transities. Driessen (2003) stelt dat meer vrijheid moet w orden
toegekend aan agrarische ondernemers om de meest w enselijke veranderingen in gang te zetten. De
grotere vrijheid voor agrarische ondernemers gaat gepaard met meer verantw oordelijk-heid en dus
een verantw oordingsplicht.
Driessen beschrijft de rol van de overheid als:
•

H et formuleren van basisnormen die overal en altijd nageleefd dienen te w orden. Wettelijke
regelingen en handhavingsinstrumenten spelen hierbij een belangrijke rol.

•

H et w egnemen van belemmeringen en stimuleren van gew enste veranderingen. Dit kan door te
adviseren, ondersteunend onderzoek te laten verrichten en/ of door veranderingsprocessen
financieel te stimuleren.

•

H et borgen van kw aliteit. H ierbij hoort het afrekenen van de verantw oordelijken op de te bereiken kw aliteit.

•

H et aanscherpen van normen of steun beëindigen w anneer stimulerende maatregelen tekort
schieten.

H et M inisterie van LN V ziet het als een taak van de overheid om te zorgen voor een goed ondernemersklimaat en om te helpen, te faciliteren en zeker niets uit handen te nemen. Voor duurzaamheid is een vitale sector van belang. ‘Vernieuw ende bedrijven verdienen een steuntje in de rug van
de overheid omdat innovatie duur en intensief is en vol risico’s. Daarnaast is het gew enst om
innovaties te stimuleren die maatschappelijk gew enst zijn zonder dat ze direct tot meer w inst
leiden’ (LN V, 2005).
H et M inisterie van LN V w il meten of de transitie de ‘goede’ kant op gaat en of het proces voldoende snel gaat. Op basis van deze informatie kunnen LN V en andere betrokken partijen eventueel hun
doelen en instrumenten bijstellen. H iertoe w orden verschillende monitoringssystemen ontw ikkeld
(EC-LN V, 2004). De eerste resultaten hiervan w orden binnenkort verw acht.
De VROM -raad (2004) komt tot de conclusie dat de landbouw steeds meer loskomt van het land. De
raad spoort de rijksoverheid aan verantw oordelijkheid te nemen bij het opvangen van de
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consequenties hiervan voor het landelijk gebied. De commissie denkt dat duurzaam bodemgebruik
kan bijdragen aan het behoud van grondgebonden landbouw in N ederland. Zij acht dit gew enst
omdat grondgebonden landbouw beheerder is van een groot deel van de bodem en het landschap
in N ederland.
De commissie ziet duurzamer bodemgebruik als onderdeel van de Transitie Duurzame Landbouw ,
en heeft de indruk dat dit onderdeel nog maar bescheiden in beeld is gew eest in de transitie. Duurzamer bodemgebruik kan mede richting geven aan de Transitie Duurzame Landbouw door als basis
te dienen voor de noodzakelijke bedrijfsinnovaties. Duurzamer bodemgebruik in de landbouw kan
daarmee bijdragen aan schone productie van veilig voedsel, aan het in stand houden van natuur en
biodiversiteit en het bevorderen van het behoud van karakteristieke landschappen en een vitaal
platteland. Daartoe w ordt in dit advies uitgew erkt w at duurzamer bodemgebruik in de landbouw is
en hoe het operationeel gemaakt kan w orden.
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3 D OELEN
I N LEIDIN G
In dit hoofdstuk w ordt uitgew erkt w at doelen voor duurzamer bodemgebruik in de landbouw
zouden kunnen zijn vanuit het perspectief van bodembescherming. H ierbij w ordt teruggegrepen op
eerder geformuleerde vuistregels voor het duurzamer omgaan met de ecologische functie van de
bodem. Voor de vijf belangrijkste bodemkw aliteitsparameters (organische stof, nutriënten, overige
stoffen, functionele biodiversiteit en fysische bodemkw aliteit) w orden doelstellingen voor de
gew enste bodemkw aliteit en/ of de handelingen die daaraan bijdragen, geformuleerd. Een deel van
de doelen kan geformuleerd w orden door het bereiken van stand still of A LA RA voor bepaalde
parameters of in termen van minimum- of gew enste w aarden voor bodemkw aliteit. De invulling
van deze doelen voor de landbouw w ordt voor zover mogelijk uitgew erkt.
In hoofdstuk tw ee is reeds aangeven dat verschillende vormen van bodemgebruik in de landbouw
niet duurzaam zijn. Dit komt omdat deze vormen schade aanrichten aan de bovengrond w aardoor
de bodem op een afzienbare termijn onbruikbaar w ordt en/ of de opvolgbaarheid van ander
vormen van bodemgebruik lastig is en/ of technische en chemische hulpmiddelen de ecologische
diensten volledig hebben vervangen en/ of schade aanrichten aan de omgeving. H et benoemen van
vormen van niet-duurzaam bodemgebruik geeft aan w aar de prioriteiten zouden moeten liggen bij
het streven naar duurzamer bodemgebruik. H et bodemgebruik kan duurzamer w orden door op te
houden met niet-duurzaam gebruik.
De commissie heeft in eerdere adviezen een aantal vuistregels naar voren gebracht met betrekking
tot duurzamer omgaan met de ecologische functie van de bodem. Deze regels laten zich vertalen
naar het landbouw kundig gebruik van de bodem. H ierbij zullen, w aar dat relevant en mogelijk is,
per bodemkw aliteitsparameter (organische stof, nutriënten, overige stoffen, functionele biodiversiteit en fysische bodemkw aliteit) doelen en bijbehorend instrumenten w orden geformuleerd.
1] Gebruik van een ecologische functie leidt niet tot lokale uitputting of vernietiging hiervan.
Dit komt voor de landbouw neer op het zoveel mogelijk gebruik maken en instandhouden van de
natuurlijke bodemvruchtbaarheid in chemisch, fysisch en biologisch opzicht. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid is onder andere afhankelijk van de grondsoort. Organische stof is erg belangrijk
voor de bodemvruchtbaarheid in verband met nutriëntencycli, vochtleverend vermogen,
natuurlijke ziekte- en plaagw ering, en bodemstructuur. M et betrekking tot organische stof zou het
doel in eerste instantie behoud van de huidige gehalten moeten zijn (stand still) en (op termijn) voor
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een aantal bodems verhoging van het organische stofgehalte. Dit doel komt ook ten goede aan de
vuistregels 2, 3 en 6. Verder dient verslemping, plas-, en spoorvorming en erosie zoveel mogelijk te
w orden vermeden.
H et onderhoud van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid is direct van belang voor de boer. Voor
organische stof zou gew erkt kunnen w orden met een balansbenadering tussen aanvoer en afvoer.
2] Bij het gebruik van een bepaalde ecologische functie blijven de overige functies ter plaatse zoveel mogelijk
intact.
H et optimaal benutten van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid heeft mogelijk gevolgen voor
andere functies van de bodem in de bovengrond. Deze gevolgen zouden zo klein mogelijk moeten
w orden gehouden. De bijdrage van bovengrond aan bijvoorbeeld de opslag van CO2, algemene
bodembiodiversiteit, het instandhouden van w ater- en stofkringlopen en het landschap is maatschappelijk van groot belang ook al hebben deze ecologische functies op een landbouw perceel in
ieder geval op de korte termijn geen duidelijk nut voor de landbouw kundige productie ter plaatse.
Voor organische stof (in verband met algemene bodembiodiversiteit) en fysische bodemkw aliteit
zou een gew enst minimaal niveau geformuleerd moeten w orden. H et niveau aan nutriënten in de
bovengrond zou het functioneren van het bodemleven niet moeten belemmeren. De overige stoffen
(metalen, persistente organische verbindingen, geneesmiddelen en gew asbeschermingsmiddelen)
moeten beneden toelaatbaar geachte gehalten (streefw aarden of LA C-signaalw aarden) blijven.
Compactie dient zoveel mogelijk te w orden vermeden of hersteld. Deze doelen zijn ook van belang
voor vuistregels 3, 4 en 6.
H et onderhoud van andere functies van de bodem is voornamelijk een kw estie van algemeen maatschappelijk belang, hoew el er deels ook eigen belangen zijn van de boer. M aatregelen kunnen met
behulp van doelen in de vorm van minimale of gew enste bodemkw aliteit en stand still geformuleerd
w orden. Voor organische stof en overig stoffen zou gew erkt kunnen w orden met een balansbenadering tussen aanvoer en afvoer.
3] Het herstelvermogen van de bodem blijft intact, dit houdt onder andere in dat de functies die tijdelijk en
soms langdurig ter plaatse afwezig zijn geweest, terug moeten kunnen keren. Dit houdt ook in dat alle
belangrijke organismen van het bodemecosysteem voorradig moeten blijven.
Landbouw leidt in het algemeen tot het doorbreken van - of sterk ingrijpen in - ecologische kringlopen. Deze kringlopen moeten hersteld kunnen w orden na beëindiging van het landbouw kundig
gebruik. De zuurgraad moet kunnen dalen en het w aterpeil moet kunnen w orden verhoogd zonder

16

Doelen

dat er uitspoeling in ontoelaatbare hoeveelheden van geaccumuleerde nutriënten en metalen uit de
bovengrond optreedt. De hervestiging van planten en dieren die vanw ege de landbouw afw ezig
w aren, moet niet langdurig gehinderd w orden door de aanw ezigheid van persistente toxische
verbindingen, overmaat aan nutriënten, gebrek of te veel aan organische stof of compactie van de
bodem. In de omgeving van de landbouw moeten ‘bronnen’ van soorten voor de hervestiging
aanw ezig zijn (zie ook vuistregel 5).
H et in stand houden van het herstelvermogen is een algemeen maatschappelijk belang. De doelen
zijn grotendeels geformuleerd bij vuistregels 1 en 2. A anvullend stelt deze vuistregel eisen aan de
diversiteit van de omgeving en daarmee de noodzaak van blauw -groene dooradering. Dit doel
draagt ook bij aan vuistregels 4 en 5.
4] De snelheid van herstel is in verhouding met de snelheid waarmee van gebruik wordt gewisseld. Herstel dat
honderden jaren vergt is ongewenst als wisselingen zich om de 30 jaar voordoen.
Dit is deels bij het vorige punt aan de orde gew eest. Een overgang naar een ander type ecosysteem
neemt ook in natuurlijke situaties tijd in beslag. H et bodemgebruik door de mens beïnvloedt per
definitie de bodemkw aliteit, en herstel hiervan neemt extra tijd. A ls relatief snelle overgangen
gew enst zijn, zoals vaak het geval zal zijn in N ederland, dan is het gew enst dat de uitgangssituatie
voor herstel gunstig is.
A ls vuistregel zou kunnen w orden aangenomen dat een grootschalige vorm van bodemgebruik niet
duurzaam is gew eest als de overgang naar een ander grootschalig gebruik niet in één generatie (ca.
30 jaar) valt te realiseren. H ierbij moet aan overgangen van bijvoorbeeld landbouw naar natuur
w orden gedacht. Bij overgangen van verschillende vormen van landbouw kundig gebruik of
verschillende typen bedrijfsvoering, van bijvoorbeeld sierteelt naar voedingsgew assen of van gangbaar naar biologisch, zou een termijn van enkele jaren redelijk zijn.
H et mogelijk maken van herstel bij grootschalige vormen van bodemgebruik, op een redelijke
termijn, is een kw estie van algemeen maatschappelijk belang. M aatregelen kunnen met behulp van
doelen in de vorm van minimale of gew enste bodemkw aliteit geformuleerd w orden.
5] Alle ecologische functies moeten voldoende ruimte krijgen; dit stelt grenzen aan de schaal waarop gebruik
mag plaatsvinden.
Verlies aan functionele biodiversiteit en daarmee samenhangende ecologische diensten kan dan
w orden gecompenseerd door regionaal te zorgen voor een gevarieerd landschap en gevarieerd
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bodemgebruik. A ls een bepaald stuk landbouw grond vrijkomt voor een ander gebruik dan is
hervestiging uit de omgeving door de aanw ezige variatie in de omgeving mogelijk.
H et gaat hier om een algemeen maatschappelijk belang dat met name consequenties heeft voor de
ruimtelijke ordening.
6] Het gebruik van het bodemecosysteem mag de omgeving, zoals het grondwater en aanliggende ecosystemen,
niet belasten.
Dit pleit ervoor om de landbouw zodanig te beheren en in te richten dat er geen of zo min mogelijk
nutriënten, metalen en andere stoffen naar de omgeving w eglekken. De huidige nutriënten-, en
metaalgehalten zijn hierbij een historisch probleem, vanw ege de reeds bestaande uitspoeling naar
het grondw ater en uitspoeling naar het oppervlaktew ater via het grondw ater. M odelmatig
onderzoek voorspelt dat het voor fosfaat en metalen in grote gebieden lastig w ordt om aan de
normen van de Kaderrichtlijn Water voor oppervlaktew ater te voldoen (Broers et al., 2004). Volgens
onderzoekers lijkt er de komende jaren slechts een keuze mogelijk te zijn tussen tw ee slechte
alternatieven: accepteren dat de normen uit de KRW langdurig w orden overschreden of de toevoer
van met name fosfaat en metalen naar de bovengrond drastisch te verminderen, stop te zetten of uit
te mijnen. Beide opties hebben grote financieel-economische consequenties. Daarnaast blijft
vervluchtiging van ammoniak en bepaalde gew asbeschermingsmiddelen een punt van zorg als het
gaat om beïnvloeding van de omgeving. H et is onduidelijk of de doelstellingen van de EU en het
N M P-4 voor w at betreft ammoniak depositie w orden gerealiseerd.
De N ederlandse landbouw levert momenteel een forse bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.
Voor methaan en lachgas is de bijdrage aan de totale uitstoot circa vijftig procent. De korte termijn
doelstelling voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen in het kader van het Kyotoprotocol en afspraken van de EU-landen zijn bescheiden (minimaal zes procent). De landbouw kan
daar ruimschoots aan voldoen. Voor de lange termijn (zie N M P-4) zijn de doelstellingen veel ambitieuzer (minimaal zestig procent), met forse consequenties voor de landbouw .
Peilbeheer ten behoeve van het landbouw kundig bodemgebruik heeft een sterke invloed op de
omgeving. Bij het vaststellen van peilen zou meer rekening gehouden moeten w orden met andere
maatschappelijke eisen. H et is lastig om hier een concreet doel voor te formuleren.
Ook op mondiale schaal heeft de N ederlandse landbouw invloed. Er w ordt van een oppervlak dat
vier keer zo groot is als het huidige nationale landbouw areaal veevoer voor de niet-grondgebonden
veehouderij vanuit het buitenland geïmporteerd (Oenema, 2003b). Dit heeft nadelige gevolgen voor
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de bodemvruchtbaarheid en erosie in de landen van w aaruit geïmporteerd w ordt, en draagt in
belangrijke mate bij aan het teveel aan mest in N ederland (Smaling, 2003).
Op nationale schaal zou een balans tussen in-, en uitvoer van nutriënten en w ellicht ook andere
stoffen kunnen w orden gehanteerd. Dat w il zeggen dat er niet meer nutriënten via veevoeders en
kunstmest mogen w orden geïmporteerd dan via export van bijvoorbeeld vee, plantaardige producten en meststoffen het land verlaten, rekening houdend met onvermijdbare verliezen in de keten en
hergebruik.
H et belasten van de omgeving is een ontoelaatbaar effect, dat zoveel mogelijk moet w orden tegengegaan. Bij het reguleren van ‘onvermijdbare’ verliezen zou het A LA RA -principe kunnen w orden
ingezet, gecombineerd met best beschikbare technieken of best uitvoerbare technieken. Voor de
overige stoffen is stand still het uitgangspunt, w aarbij voor stoffen die afbreken tot onschadelijke
verbindingen, afbraak als een afvoerpost kan w orden beschouw d.

D OELEN PER BODEM KWA LITEITSPA RA M ETER
In de voorafgaande paragraaf zijn doelen geformuleerd op basis van een aantal vuistregels voor de
omgang met de ecologische functie van de bodem. Per onderscheiden bodemkw aliteitsparameter
leidt deze beschouw ing tot de volgende doelen:
•

Voor organische stof een minimum niveau in de bovengrond, afhankelijk van in ieder geval het
bodemtype. In sommige situaties is w ellicht verhoging van het organische stofgehalte in de
bovengrond nodig, ten behoeve van: algemene bodembiodiversiteit, mogelijkheid tot verandering van landgebruik, vermindering van het uitspoelrisico, verbetering van de bodem-structuur en vochtvoorziening in de bodem.

•

Lekverliezen van nutriënten naar grond-, en oppervlaktew ater en lucht tot een minimum terug
brengen volgens A LA RA . Import en export in balans brengen, rekening houdend met hergebruikstromen en onvermijdbare verliezen binnen N ederland.

•

Voor overige stoffen (metalen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen) streven naar stand still op
niveaus die overeenkomen met een goede bodemkw aliteit in de bovengrond. H ierbij moet
onderscheid gemaakt w orden tussen stoffen die nog accumuleren (metalen, w ellicht sommige
bestrijdingsmiddelen), en stoffen w aarvoor stand still is bereikt op een zodanig hoog niveau, dat
ze uitspoelen of vervluchtigen naar de omgeving en daar nadelige effecten veroorzaken
(normoverschrijding).

•

Functionele biodiversiteit: in de bovengrond behoud, of bij tekorten verhogen, van het organisch stofgehalte in de bovengrond, invoeren van bew erkingsvrije akkerranden, in de omgeving
behoud of verhogen van blauw -groene dooradering, en diversiteit in landschapselementen.

•

Fysische bodemkw aliteit. Bodemdaling, plasvorming, verslemping, w ind- en w atererosie verminderen en/ of stopzetten en voor zover mogelijk herstellen. A ardkundige w aarden in land-
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bouw gronden behouden. Blauw -groene dooradering in stand houden en uitbreiden. Karakteristiek agrarisch landschap beschermen.

STAND STILL EN A LA RA
De Beleidsbrief Bodem geeft aan dat stand still het uitgangspunt is bij het bodembeleid. Stand still
kan op verschillende w ijzen w orden geformuleerd. In de Europese bodemstrategie is het DPSIR
(Drivers, Pressures, State, Impact en Response) schema gehanteerd (Blum & Varallyay, 2004). De maatschappelijke ontw ikkelingen (Drivers) leiden tot druk op het milieu dan w el de bodem (Pressures),
die op hun beurt leiden tot veranderingen in de toestand van de bodem (State). Een veranderde
toestand kan leiden tot risico’s en schade (Impact). De maatschappij reageert daarop door beleid te
formuleren en maatregelen te nemen (Response). De response kan zich richten op D, P, S en I. Stand
still kan in theorie op elk van deze elementen w orden toegepast, afhankelijk van het gekozen
aangrijpingspunt voor regulering. A ls stand still lager in het schema w ordt toegepast, dan zal dit
hoger in het schema consequenties moeten hebben. De gevolgen hiervan hoger in het schema zijn
meestal op voorhand niet duidelijk.
A LA RA heeft betrekking op emissies (Pressures) naar het milieu en is nauw verbonden met
begrippen als best beschikbare, of best uitvoerbare technieken. Bij A LA RA w ordt onderkend dat
sommige verliezen naar het milieu niet te vermijden zijn en dat met behulp van ‘technische’
middelen (techniek, tijdstip, locatie) gestreefd moet w orden naar zo gering mogelijke verliezen.
A LA RA kan opgevat w orden als een bijzondere situatie van stand still op emissies: het emissieniveau w ordt gefixeerd op het niveau dat de techniek toelaat. H et niveau kan w el w orden aangepast zodra de techniek verbetert. Zow el stand still en A LA RA zijn principes die meestal in verband
met stoffen in het milieu w orden toegepast. In het milieubeleid heeft stand still tot nu toe meestal
betrekking op het behouden van een bepaalde gunstige milieukw aliteit (Spaans, 2000).
Bij de toepassing van stand still en A LA RA is er sprake van een grote diversiteit in compartimenten,
stoffen, stofeigenschappen, uitgangssituaties en in te zetten technieken. Ten aanzien van nutriënten
en overige stoffen in de grondgebonden landbouw stelt de commissie voor om nog een derde
compartiment te onderscheiden bij het toepassen van stand still en A LA RA . De compartimenten zijn
dan: 1) de gebouw en, 2) de bovengrond (bew ortelde laag) en 3) de omgeving. Ten aanzien van
stoffen moet onderscheid w orden gemaakt tussen nuttig voor of binnen de gebouw en, installaties,
en het vee, maar mogelijk schadelijk voor de bovengrond en de omgeving (metalen in het voer en
diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen) en nuttig voor de bovengrond maar (mogelijk)
schadelijk voor de omgeving (nutriënten, gew asbeschermingsmiddelen). Daarnaast speelt het
onderscheid tussen meer accumulerende stoffen (metalen, fosfaten, adsorberende relatief
persistente gew asbeschermingsmiddelen) en meer verspreidende stoffen (nitraat, metalen, mobiele
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en relatief persistente gew asbeschermingsmiddelen). Tot slot moet rekening w orden gehouden met
de uitgangsituatie in de bovengrond voor noodzakelijke stoffen: is er sprake van een tekort, is er
genoeg of is er een overmaat? H et is hierdoor niet eenvoudig algemene regels te geven voor de
toepassing van stand still en A LA RA in de grondgebonden landbouw .
H et gebruik van het stand still-principe op de milieukw aliteit van een compartiment leidt in principe
tot handhaving van de bestaande situatie. Stand still kan toegepast w orden als de bestaande
milieukw aliteit goed is. Bij bodem w ordt stand still ook toegepast als er sprake is van licht
verontreinigde grond en bodem, met behulp van het principe van vergelijkbare kw aliteit van grond
en ontvangende bodem. A ls de bodemkw aliteit echter niet past bij het gebruik, of de
interventiew aarde w ordt overschreden, dan dient kw aliteitsverbetering plaats te vinden. De
commissie is van mening dat bij normoverschrijding, binnen of buiten de bouw voor, stand still
hooguit als eerste eis gesteld kan w orden en vervolgens moet w orden ingezet op kw aliteitsverbetering.
Stand still als principe ontmoet vaak veel kritiek omdat het zou leiden tot situaties w aarin ‘niets
meer mag’. Bij het formuleren van beleid voor de omgang met licht verontreinigde grondstromen is
gebleken dat een strikte handhaving van stand still de handelingsmogelijkheden sterk beperkt. In
haar advies over de Definitiestudie bagger en bodem (TCB, 2004) heeft de commissie een aantal
regels voor de omgang met stand still ten aanzien van bodemkw aliteit voorgesteld. H ierbij ging het
om opties voor de invulling van het begrip vergelijkbare kw aliteit tussen op te brengen product en
ontvangende bodem:
•

Vrijw el identieke samenstelling en verontreinigingsniveaus.

•

Geen identieke samenstelling, maar voor verschillende stoffen een vergelijkbaar verontreinigingsniveau.

•

Vergelijkbare uitloogbaarheid.

•

Vergelijkbare kw aliteit in termen van de geschiktheid voor gebruik (toepassingen).

De commissie verw ees hierbij ook op het bestaan van de toetsingsregels in het kader van de hantering van de streefw aarden (VROM , 2000) en de tijdelijke Vrijstellingsregeling Bouw stoffenbesluit
2004 (VROM , 2004). H ieruit blijkt dat er tegen geringe afw ijkingen in samenstelling of uitloging
vaak geen milieuhygiënische bezw aren zijn.
Voor de verspreiding van niet schone, maar in principe w el verspreidbare bagger op het land, w erd
in hetzelfde advies een voorkeursvolgorde gegeven:
•

Verspreiding onder het regime van vergelijkbare kw aliteit en stand still als uitgangspunt, binnen
een gedefinieerd beheergebied (gemeente).

•

Verspreiding onder een minder strikte benadering van stand still; de bagger mag iets viezer zijn
dan de ontvangende bodem.
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•

Verspreiding op een locatie binnen de gemeente w aar kw alitatief slechtere bagger mag w orden
geplaatst en een slechtere - of achteruitgang in - bodemkw aliteit w ordt toegestaan (gemotiveerd
afw ijken van de kw aliteitsreferentie).

•

Opslaan in een tijdelijk depot om tot kw aliteitsverbetering te komen alvorens tot verspreiding
op het land w ordt overgegaan (door afbraak van organische verontreinigingen en remediëren
van microbiële kw aliteit).

In de landbouw kan stand still op verschillende typen problemen toegepast w orden. Bovenstaande
regels zouden van toepassing kunnen zijn op het op de bodem brengen van producten die
onderdeel w orden van de bodem, zoals bagger en compost.

M IN IM UM –, EN GEWEN STE KWA LITEIT
Bij het vaststellen van een minimum-, en gew enste bodemkw aliteit als na te streven doel in het
kader van duurzamer bodemgebruik moet rekening gehouden w orden met de meest kritische ruimtelijke schaal en de lange termijn. Bij minimumkw aliteit kan gedacht w orden aan een kw aliteit die
minimaal nodig is voor zow el het landbouw kundig gebruik, maar dan w el vanuit een lange termijn
perspectief, als voor het algemeen belang. Voor de meeste parameters is een eventuele minimum-,
of gew enste kw aliteit afhankelijk van het bodemtype. H et is thans niet goed mogelijk om harde
kw antitatieve grenzen voor minimum-, of gew enste kw aliteit aan te geven. Er is bijvoorbeeld
degelijke w etenschappelijke kennis over de relatie tussen organische stof en het gevoeliger w orden
voor erosie, de afname van de bodemvruchtbaarheid en bodemverdichting (Loveland & Webb,
2003; Verheijen et al., 2004; Tobias, 2004). H oew el uit deze kennis geen scherpe generieke grens valt
af te leiden voor het organisch stofgehalte in bodems, kunnen w el binnen een zekere marge
uitspraken w orden gedaan over een gew enst organisch stofniveau in de bodem. Voor het organisch
stofgehalte bestaat er w el een vuistregel. A angenomen w ordt dat afhankelijk van het bodemtype en
de textuur van de bodem, beneden circa tw ee procent organisch koolstof (circa 3,4 procent
organische stof) de toplaag van de bodem zijn structurele stabiliteit verliest en deze gevoelig w ordt
voor erosie en verw oestijning (Loveland & Webb, 2003).
Vanuit landbouw kundig oogpunt zou de minimumkw aliteit uit de volgende gegevens kunnen
w orden afgeleid:
•

Organische stof: geen minimumkw aliteit te geven, ook op extreem arme bodems kunnen
bepaalde gew assen geteeld w orden.

•

N utriënten: volgens toestand voldoende conform bemestingsadvies.

•

Overige stoffen: LA C-signaalw aarden (nog te ontw ikkelen voor diergeneesmiddelen).

•

Functionele biodiversiteit: er is geen minimumniveau voor functionele biodiversiteit bekend.
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•

Fysische bodemkw aliteit: de bodem moet voldoende poriënvolume hebben om w ater en
w ortels te kunnen doorlaten en voldoende w atervasthoudend vermogen om vocht te kunnen
leveren aan het gew as, afhankelijk van het bodemtype.

Vanuit algemeen maatschappelijk belang zou de minimumkw aliteit uit de volgende gegevens
kunnen w orden afgeleid:
•

Organische stof: circa tw ee procent organische koolstof, afhankelijk van textuur in verband met
uitspoeling, functionele biodiversiteit, overgang naar ander landgebruik, bodemstructuur,
w aterbuffering.

•

N utriënten: niveau w aarbij geen onacceptabele verliezen door vervluchtiging en uitspoeling
optreden, niveau w aarbij de overgang naar andere vormen van landgebruik binnen een generatie is te bereiken.

•

Overige stoffen: niveaus w aarbij geen onacceptabele verspreiding naar de omgeving optreedt
en geen toxische effecten in de bovengrond optreden, niveau w aarbij de overgang naar andere
vormen van landgebruik binnen een generatie is te bereiken.

•

Functionele biodiversiteit: niveau w aarbij de overgang naar andere vormen van landgebruik
binnen een generatie is te bereiken.

•

Fysische bodemkw aliteit: w ater mag niet zodanig lang op het land blijven staan dat bodemfuncties w orden verminderd (bijvoorbeeld productiecapaciteit, nutriëntenbenutting, w aterbuffering), er mag geen onacceptabele bodemdaling optreden, het areaal bebouw d moet op
gebiedsniveau beperkt blijven ten opzichte van het areaal onbebouw d. De mate van bebouw ing
en bodemdaling zijn zaken die (deels) niet door de boer beïnvloed kunnen w orden.

N aast de minimumkw aliteit kan men zich afvragen of er ook een gew enste bodemkw aliteit bestaat
voor verschillende vormen van duurzame landbouw . In algemene termen kan gesteld w orden dat
de gew enste bodemkw aliteit in de landbouw de kw aliteit is die kw antitatief en kw alitatief een
optimale opbrengst oplevert bij een zo gering mogelijke belasting van het milieu w aarbij overige
maatschappelijke doelen zoals instandhouding van het landschap (bijvoorbeeld koeien in de w ei)
gerealiseerd kunnen w orden. De ene bodem is (van nature) beter geschikt voor bepaalde teelten dan
de andere, en de ene bodem leidt minder snel tot milieuproblemen dan de andere. Geschiktheid
voor gebruik zou een belangrijke rol moeten spelen bij de keuze voor een bepaalde teelt en zelfs de
keuze voor het type bedrijf. De commissie heeft in een eerder advies aangegeven dat er zoveel
mogelijk gebruik zou moeten w orden gemaakt van de ecologische diensten die de bodem levert. Dit
stelt eisen aan de chemische, biologische en fysische bodemkw aliteit.
H et aangeven van de hierboven geformuleerde gew enste bodemkw aliteit is grondsoort-, grondw aterstand- en teeltafhankelijk. De specificatie en detaillering per bodemtype en bouw plan valt
buiten het bestek van dit advies. Er is veel kennis over de natuurlijke geschiktheid van bodems voor
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verschillende vormen van landbouw (bijvoorbeeld: Ten Cate et al., 1995). H oew el deze kennis sterk
gericht is op het geschikt maken van gronden voor een bepaalde teelt, kan deze kennis ook
bijdragen aan een beschrijving van de gew enste bodemkw aliteit in de landbouw .
M et betrekking tot verontreinigende stoffen kan de gew enste bodemkw aliteit gebaseerd w orden op
de streefw aarden. Ter uitvoering van de Beleidsbrief Bodem (VROM , 2003) is het project Referentie
Biologische Bodemkw aliteit opgestart. Dit project zal naar verw achting in de tw eede helft van 2005
een voorstel opleveren voor een (meetbare) biologische referentie, oftew el gew enste biologische
bodemkw aliteit voor onder andere landbouw grond. De commissie verw acht hierover in najaar 2005
te adviseren.
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4 I N STRUM EN TEN
I N LEIDIN G
In hoofdstuk drie zijn kw alitatieve en kw antitatieve doelen geformuleerd voor duurzamer
bodemgebruik voor verschillende bodemkw aliteitsparameters. De commissie vindt dat duurzamer
bodemgebruik een zaak is van alle maatschappelijke actoren. H et accent in dit hoofdstuk ligt echter
bij de overheden, omdat het de taak van de commissie is om de overheid van advies te voorzien. Er
zijn voor de overheid verschillende instrumenten om doelen voor duurzamer bodemgebruik te
realiseren. M et betrekking tot de landbouw en de w ijze w aarop de rijksoverheid vorm geeft aan
instrumenten, onderscheidt de commissie daarbij de volgende aandachtspunten:
•

De regelgeving kan gebaseerd zijn op het voorschrijven van technieken, tijdstippen, hoeveelheden, de zogenoemde middelvoorschriften, of op kw aliteitsdoelstelling in het milieu, w aarvan
in het midden w ordt gelaten hoe die bereikt moeten w orden (doelvoorschriften). In de
landbouw is sprake van veel middelvoorschriften, die door boeren in toenemende mate als
knellend w orden ervaren.

•

Er is een toenemende w ens bij boeren om milieuproblemen gezamenlijk aan te pakken.
Gebiedsgericht milieubeleid geeft de mogelijkheid om slechtere milieuprestaties van
individuele bedrijven te compenseren met betere milieuprestaties van andere bedrijven. Deze
aanpak komt tegemoet aan het feit dat boeren met zeer uiteenlopende omstandigheden te
maken hebben. De vraag is w anneer het mogelijk en nuttig is om gebiedsgericht milieubeleid in
te voeren.

•

In de Beleidsbrief Bodem (VROM , 2003) w ordt aangekondigd dat volgens de huidige zorgplicht
in de Wet bodembescherming de verantw oordelijkheid van de gebruiker van de bodem een
bredere en meer operationele w erking krijgt. In het kader van de uitw erking van deze zorgplicht w il de rijksoverheid graag een onderscheid maken in eigen en algemeen belang. Bodembeheer dat plaats vindt op basis van eigen belang w ordt door de overheid beschouw d als
beheer dat van de bodemgebruiker verw acht mag w orden. Daarnaast w il de overheid bodembeheer stimuleren dat w ordt uitgevoerd ten behoeve van algemene maatschappelijke belangen.
In dat geval zou er een vergoeding tegenover kunnen staan. Dit maakt het noodzakelijk
onderscheid te kunnen maken tussen eigen en algemeen belang.

De commissie zal in dit hoofdstuk op de instrumenten ingaan, met specifieke aandacht voor deze
punten. Daarnaast is er bij verschillende partijen behoefte om te kunnen vaststellen hoe de
bodemkw aliteit zich ontw ikkelt ten gevolge van het gevoerde beleid of lokale beheer. In dit hoofdstuk zullen verschillende opties voor monitoren besproken w orden. Tot slot heeft de commissie
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geïnventariseerd w at verschillende partijen (boeren, ketens, overheden, de maatschappij) concreet
als eerste zouden kunnen doen om bij te dragen aan een duurzamer bodemgebruik in de landbouw .

D OEL EN M IDDEL , GEBIEDSGERICH T BELEID EN ZORGPLICH T
D oel en middel
In de landbouw zijn veel regels gebaseerd op generieke middelvoorschriften, dat w il zeggen dat is
geregeld met w elke technieken er gew erkt moet w orden, w elke producten er gebruikt moeten
w orden, op w elke tijdstippen een handeling mag w orden uitgevoerd en w at er met allerlei afvalstromen moet en mag. H et voordeel van middelvoorschriften is dat ze eenduidig en meestal goed
controleerbaar zijn. H et nadeel van middelvoorschriften is dat ze in de regel heel gedetailleerd zijn,
niet altijd even duidelijk aan een doel gekoppeld zijn en geen individuele keuzevrijheid geven. Er
w ordt in geringe mate rekening gehouden met de omstandigheden van de boer door een grof
onderscheid te maken tussen grondsoorten en grondw aterstanden. H et gebrek aan keuzemogelijkheden verhindert dat de boer optimaal kan inspelen op zijn persoonlijke omstandigheden.
Door verschillende partijen is de w ens uitgesproken om meer met doelvoorschriften te gaan
w erken. Dit geeft meer verantw oordelijkheid en keuzemogelijkheden bij de individuele bodembeheerder, in dit geval de boer, ten aanzien van de w ijze w aarop het doel gehaald gaat w orden. De
commissie denkt daarbij aan een systeem w aarbij boeren op bedrijfsniveau, of op gebiedsniveau bij
milieucoöperaties, afgerekend w orden op duidelijk aangegeven complex van doelen in de bovengrond en de omgeving. H oe de boer of milieucoöperatie deze doelen bereikt, moet onderdeel zijn
van de (gezamenlijke) bedrijfsvoering. De overheid kan daarbij behulpzaam zijn door het geven van
voorlichting over hoe de doelen, ook in bedrijfseconomisch opzicht, het beste gehaald kunnen
w orden. H et is dan w el noodzakelijk om de doelen te monitoren in de bovengrond en het
omringende milieu, w at als voordeel heeft dat er een goed beeld ontstaat van de milieuhygiënische
toestand van het landelijk gebied.
Volgens de commissie is hier een aantal aandachtspunten van belang:
•

Er moet inzicht zijn in de relatie tussen - verschillende vormen van - beheer en de te bereiken
doelen. De doelen moeten relatief snel op het beheer reageren; er moet verandering zichtbaar
en/ of meetbaar zijn.

•

H et complex van doelen moet systeemgericht en voor de lange termijn vastgesteld w orden. H et
bereiken van het ene doel mag niet leiden tot onhaalbaarheid van andere doelen. De doelen
moeten gezamenlijk een ‘sluitende’ lange termijn bescherming van het milieu geven en het
gebruik zelf in stand houden.
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•

Doelen moeten meetbaar (kunnen) zijn en de meetresultaten moeten teruggekoppeld (kunnen)
w orden naar het individuele-, of gebiedsbeheer.

De bovenstaande aandachtspunten leiden tot de conclusie dat er nog veel moet gebeuren om tot een
effectieve regelgeving via doelvoorschriften te komen. H et is zelfs de vraag of dat mogelijk is.
H andelen in het kader van doelvoorschriften is kennisintensief en er moet een zekere mate van
vertrouw en zijn tussen de regelgever en de beheerder, omdat handhaving via een ‘omw eg’ plaats
vindt. Daarnaast laat een doel in de vorm van minimale-, of gew enste bodemkw aliteit zich
w etenschappelijk lastig vaststellen. H et aansturen op uitsluitend een na te streven bodemkw aliteit is
eveneens lastig, omdat de bodem bijzonder traag reageert en het signaal dat daar vanuit gaat om het
gebruik en het beheer van de bodem te w ijzigen vaak te laat komt. Voor ondiep grondw ater kan dat
anders zijn. Daar kunnen kw aliteitsdoelstellingen w el sturend w erken, zoals bijvoorbeeld de
grensw aarde voor nitraat uit de EU-N itraatrichtlijn of de toekomstige EU- Grondw aterrichtlijn. Van
belang is om een ruimtelijke schaal aan dit type doelstellingen te verbinden, zodat duidelijk w ordt
of uitruil van emissies tussen bedrijven mogelijk w ordt (zie volgende paragraaf).
Gebiedsgericht milieubeleid
Bij gebiedsgericht milieubeleid in de landbouw w ordt naar de milieuprestaties van een gebied
gekeken in plaats van de milieuprestaties van een bedrijf. De boeren in het gebied hebben zich hiervoor bijvoorbeeld in een milieucoöperatie verenigd. Een voordeel van gebiedsgericht milieubeleid
is dat er binnen het gebied gecompenseerd kan w orden tussen slechtere en betere bedrijven.
Voorw aarde hiervoor is w el dat er binnen het gebied voldoende heterogeniteit aanw ezig is om tot
variatie in prestaties te komen. Een ander voordeel is dat boeren afhankelijk van elkaars prestaties
w orden, van elkaar zullen w illen leren en elkaar zullen controleren.
Gebiedsgericht beleid heeft alleen zin als het milieubeleid in doelen is geformuleerd. A ls het
milieubeleid geformuleerd is in middelen die op een bedrijf moeten w orden toegepast, dan is er
geen mogelijkheid tot compensatie en leren van elkaar. Gebiedsgericht milieubeleid heeft alleen
meerw aarde als de geformuleerde doelen betrekking hebben op, en meetbaar zijn voor, het gebied,
zoals bijvoorbeeld de gemiddelde grondw atergehalten in een gebied of de totale toelaatbare emissie
naar de lucht in een gebied. Er is w einig ervaring met het formuleren van dergelijke doelen. N aast
de

hierboven

beschreven

beperkingen

van

regelgeving

via

doelvoorschriften,

stellen

doelvoorschriften ook grenzen aan de problemen w aar gebiedsgericht milieubeleid een oplossing
voor biedt. In het algemeen kan gesteld w orden dat gebiedsgericht milieubeleid zich beter leent
voor problemen die zich in de omgeving van een bedrijf afspelen en te maken hebben met
afw enteling naar elders, zoals bijvoorbeeld nitraat in het grondw ater of w aterbuffering in een
gebied.
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Zorgplicht
De zorgplicht voor de bodem ligt in eerste instantie bij de gebruiker. De zorgplicht is in de Wet
bodembescherming als volgt omschreven: ‘Ieder die op of in de bodem handelingen verricht [….] en die
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handeling de bodem kan worden verontreinigd of
aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde
die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich
voordoet, de bodem te saneren of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk
ongedaan te maken’.
H ierbij dient zich de vraag aan hoever de overheid kan gaan in het opleggen van regels aan het
gebruik van de bodem. In het geval van agrarisch bodemgebruik is er immers meestal sprake van
dat de bodem in bezit is bij de gebruiker. H et eigendomsrecht uit het Burgerlijk Wetboek zegt: ‘Het
staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt
met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde
beperkingen daarbij in acht worden genomen‘. Een eerste legitimatie voor het bevorderen van
duurzamer bodemgebruik is gelegen in ‘rechten van anderen’ dat w il zeggen dat ‘de buren er geen
last van mogen hebben’. Dit betekent dat de omgeving van een agrarisch bedrijf, ongeacht de
karakteristieken van die omgeving, geen nadelige gevolgen mag ondervinden van het agrarisch
bodemgebruik. De tw eede legitimatie is gelegen in ‘de op w ettelijke voorschriften en regels van
ongeschreven recht gegronde beperkingen’. De overheid kan w ettelijke voorschriften opleggen die
ingrijpen op de w ijze w aarop een eigenaar met zijn eigendom omspringt. Dit komt ook tot uiting in
het zorgplichtartikel uit de Wet bodembescherming. Vergelijkbare situaties treden op bij eigenaren
van w oningen. Deze kunnen ook verplicht w orden hun eigendom (beter) te onderhouden en bij
groot onderhoud te voldoen aan voorschriften van de overheid (bouw vergunning), bijvoorbeeld ter
verbetering van de sociale en economische positie van een stadsw ijk.
Bij bodembeheer, en ook in de Wet bodembescherming, staan handelingen centraal. H andelingen
kunnen diverse gevolgen hebben voor de kw aliteit van de bodem, van schadelijke effecten tot het
op duurzame w ijze onderhouden van de bodem. H andelingen zijn onlosmakelijk verbonden met
gebruik: de bodem w ordt gebruikt door er handelingen op of in te plegen. H et complex aan handelingen dat op en in de bodem w ordt gepleegd kan ‘beheer’ genoemd w orden. Boeren zijn van oudsher bodembeheerders; zij beheren (bew erken en onderhouden) de bodem om deze tot productie te
laten komen. H et beheer vindt in principe plaats vanuit het eigen belang, er w ordt inkomen verkregen door de bodem te beheren.
De overheid w il thans onderscheid kunnen maken tussen handelingen die men van een bodembeheerder (boer) mag verw achten, omdat ze in zijn eigen belang zijn, en handelingen die boven dit
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eigen belang uitstijgen en w aarvoor een bodembeheerder beloond zou kunnen w orden. De
commissie begrijpt dat dit onderscheid van belang is voor het te kiezen instrumentarium.
In het kader van duurzamer bodemgebruik kan gesteld w orden dat beheer ten behoeve van eigen
belang ervoor zorgt dat de bodem tot in lengte van jaren een acceptabele opbrengst oplevert, terw ijl
de omgeving niet w ordt belast. H et niet belasten van de omgeving is echter geen eigen belang, maar
een eis die de maatschappij stelt (algemeen belang). Gebleken is dat boeren met de huidige
middelen en technieken op de korte termijn nauw elijks afhankelijk zijn van de kw aliteit van de
bodem, en dat bodemkw aliteitsbeheer strikt uit eigen belang op de korte termijn geen rol van
betekenis speelt. Beheer in het kader van eigen belang op de lange termijn is om economische en
sociaal-culturele redenen (geen bedrijfsopvolging, verstedelijking) buiten beeld geraakt.
N adelige effecten op de omgeving (algemeen belang: schoon (grond)w ater, schone lucht, natuur)
vanuit de landbouw w orden via verboden en verplichtingen voorkomen of beperkt. N iet alle
nadelige effecten van de landbouw w orden echter via verboden en verplichtingen gereguleerd. De
w eidevogelstand staat bijvoorbeeld onder druk door de beheerpraktijk in w eidegebieden. Dit moet
als een negatief effect gezien w orden van de landbouw , in dit geval echter niet in de omgeving van
het bedrijf, maar op het bedrijf zelf. In dat geval blijkt de overheid niet voor verboden of
verplichtingen te kiezen, maar voor stimuleringsbeleid. H et lijkt erop dat als het algemeen belang
uitsluitend op het bedrijf (in de bovengrond) zelf gerealiseerd kan w orden, de overheid regelmatig
kiest voor stimuleringsbeleid, ook als het gaat om nadelige effecten van de landbouw praktijk. Er
valt hier iets voor te zeggen, omdat deze w ijze van regelgeving uitgaat van het feit dat niet alles
tegelijkertijd op hetzelfde stuk land gerealiseerd kan w orden (zie vuistregel tw ee uit hoofdstuk
drie). In feite w ordt de boer beloond voor het feit dat hij zijn eigen bodemgebruik ‘inkrimpt’ ten
behoeve van een andere vorm van gebruik op zijn bedrijf. A ls deze regel algemeen w ordt gemaakt,
dan zou er beloond kunnen w orden als de maatschappij van het bedrijf (de bovengrond) gebruik
maakt om maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij moet het de boer w el aantoonbaar iets
kosten (arbeid, ruimte, geld) om voor beloning in aanmerking te kunnen komen.
Van de doelen voor duurzamer bodemgebruik die de commissie in hoofdstuk drie genoemd heeft,
zou voor belonen in aanmerking kunnen komen:
•

Beheer van het organisch stofgehalte ter w ille van toekomstige veranderingen van het landgebruik of in het kader van het Kyoto-protocol.

•

H et achterw ege laten van bepaalde teelten en bodembew erkingen, of het telen van bepaalde
gew assen.

•

A anleg of beheren van blauw -groene dooradering en/ of landschapselementen op het bedrijf;

•

Behoud van aardkundige w aarden op het bedrijf.
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Doelen zoals voorkomen van bodemdaling, verslemping, w ind- en w atererosie zijn maatschappelijke doelen, maar zijn tegelijkertijd ook van groot eigen belang, met name op de lange termijn. Deze
zouden niet voor beloning in aanmerking hoeven te komen.
Daaruit blijkt dat hetgeen de commissie onder duurzamer bodemgebruik verstaat, maar in beperkte mate in aanmerking zou komen voor stimuleringsbeleid. De overige doelen die de commissie
heeft genoemd, hebben betrekking op het (nog steeds) voorkomen of beperken van nadelige effecten in de omgeving van het bedrijf (de bovengrond) of rekening houden met het lange termijn
belang van de boer zelf.
De commissie heeft kennis genomen van een onlangs verschenen rapport over het stimuleren van
duurzaam bodemgebruik in de landbouw (EC-LN V, 2004). In dit rapport is gekeken naar maatregelen in het kader van duurzaam bodemgebruik die voor beloning in aanmerking zouden kunnen
komen, omdat er een maatschappelijk doel mee w ordt gediend. De mate w aarin een maatregel
perspectief heeft, w erd beoordeeld op basis van een aantal criteria, die onder andere te maken
hebben met kosteneffectiviteit, haalbaarheid voor boeren, draagvlak bij bestuurders, mogelijkheden
voor financiering, controleerbaarheid, handhaafbaarheid en de administratieve lasten voor boeren.
Deze criteria hebben ertoe geleid dat er uiteindelijk maar een zeer beperkte selectie van
perspectiefvolle maatregelen overbleef.

I N DICA TOREN
Indicatoren kunnen gebruikt w orden om te bepalen in w elke richting het bodemgebruik zich
ontw ikkelt. Ook kunnen ze het doel aangeven voor deze ontw ikkeling. In het A dvies Duurzamer
bodemgebruik op ecologische grondslag (TCB, 2003) heeft de commissie zich gericht op toestandsindicatoren voor de bodem. Voor de landbouw , op bedrijfsniveau, kan het praktischer zijn om met
gebruiksindicatoren te w erken. In deze paragraaf zal in het algemeen w orden ingegaan op indicatoren voor duurzaam bodemgebruik en zullen beide typen indicatoren besproken w orden.
Er is thans in de w etenschappelijke w ereld veel discussie gaande over indicatoren voor duurzamer
bodemgebruik of duurzame landbouw . Sommigen propageren voor de landbouw holistische systemen w aarbij men indicatoren definieert voor de bodem, de effecten van landbouw op andere
milieucompartimenten en allerlei sociale en economische aspecten (Van Cauw enbergh et al., 2004).
A nderen nemen het klassieke scala aan bodemparameters als vertrekpunt en proberen die als
indicator in te delen naar soil threat (Blum & Varallyay, 2004). Dergelijke groots opgezette systemen
zijn vooralsnog alleen van betekenis voor w etenschappelijke discussies. Gezien de noodzaak om
praktijkervaring op te doen, ligt een beperkte selectie van indicatoren meer in de rede. Zie bijvoorbeeld Sparling et al., 2003.
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Kader (RSPB, 2003).
United Kingdom: many actors involved in promoting sustainable agriculture
In the United Kingdom (UK) farmers are seen as guardians of the landscape and the providers of public
services. In the context of sustainable agriculture, there is concern on small high-tech companies that
increasingly move into the rural countryside. In fact, rural communities are dependent on farming in some
areas, among others in mountain farming areas. Long-term viability of agriculture is critically affected by the
age of farmers and the perspective for continuation of farming. There is serious concern by the farming
community on the international competitive position and the overw helming argument provided by farmers is
to stop adding more rules on their practice. There is concern by the farming community on the
implementation of the Water Framew ork Directive, and the possible high costs involved for meeting its
requirements. Sustainable agriculture is not seen as the main trend for the future. The Sustainable
Development Strategy is currently being reshaped, essentially aiming to develop a toolkit for sustainable
development. Focus is also on sustainable land use, and critical to the achievement is how environmental
targets are delivered in agriculture.
Public authorities are keen to make operational the degree of integration of the environment in agricultural
practices. Rather than developing a set of indicators of sustainability, emphasis is given to indicators that can
be operationalised. M easures on rarity of flora and fauna w ere designed, and gradually moved into the
establishment of management agreements. The importance of this trend is also reflected since ‘agricultural
birds’ is a key indicator by the Department for Environment, Food and Rural A ffairs (DEFRA ) in their attempt
to operationalise sustainability. It w as chosen because it is perceived as a good measure of sustainability in
agriculture. Birds are sensitive indicators of the health of the environment and sustainability, being responsive
to change, high in food chains, inexpensive to survey and w idely know n component of Europe’s w ildlife.
Populations of farmland birds have nearly halved since the late 1970s, and modern farm management
practices have contributed to the decline. The index of farmland birds stabilised since the mid 1990s.

M et behulp van indicatoren kan inzichtelijk w orden gemaakt of w ordt voldaan aan de criteria voor
duurzamer bodemgebruik. Er zijn verschillende eisen aan indicatoren te stellen:
•

Relevantie: de indicator moet een relatie hebben met hetgeen w ordt onderzocht.

•

Stuurbaarheid: er moet inzicht zijn in de manier w aarop de w aarde van de indicator te beïnvloeden is.

•

Kw antificeerbaarheid: bekend moet zijn w elke w aarden de indicator kan aannemen.

•

N ormerend: aan de w aarde van de indicator moet een betekenis gehecht kunnen w orden (goed,
slecht, veel, w einig) of deze moet grens-/ drempelw aarden kunnen opleveren.

A ls aantrekkelijke kenmerken van indicatoren kunnen w orden genoemd: integrerend karakter (de
indicator w ordt door een groot aantal factoren beïnvloed), eenvoudig w aarneembaar en het publiek
aanspreken. Zo w ordt bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk de ‘agrarische vogelstand’ als een
sleutelindicator gezien voor duurzaamheid in de landbouw (zie kader). De commissie heeft in
overw eging genomen of bij het verduurzamen van het bodemgebruik in de landbouw niet met één
indicator kan w orden volstaan. Voor duurzamer bodemgebruik w ordt het organische stofgehalte in
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de bodem vaak gezien als een integrerende indicator, omdat organische stof een relatie heeft met
bodemvruchtbaarheid, fysische bodemkw aliteit, vochtleverend vermogen, functionele biodiversiteit
en ziekte-, en plaagw ering. Organische stof biedt naar oordeel van de commissie enig perspectief als
integrerende parameter voor duurzamer bodemgebruik, maar dekt zeker niet het hele
duurzaamheidsvraagstuk voor bodemgebruik in de landbouw .
Toestandsindicatoren voor duurzamer bodemgebruik
In het advies Duurzamer bodemgebruik op ecologische grondslag heeft de commissie aangegeven
dat een ecologisch gezonde bodem die in staat is ecologische diensten te leveren, de basis is voor
duurzamer bodemgebruik. De discussie over indicatorsystemen in dat advies betrof indicatoren
voor de (gezondheid van de) bodem zelf. De commissie constateerde toen dat er een verzameling
bodemparameters te definiëren is die op grond van de huidige w etenschappelijke kennis een beeld
zou kunnen schetsen van de mate w aarin de bodem ecologisch gezond is en ecologische diensten
kan

verrichten. Deze verzameling staat

in

N ederland

bekend

onder

de naam

BoBI

(bodembiologische indicator), maar ondermeer in Denemarken, de VS, A ustralië en N ieuw Zeeland
zijn vergelijkbare indicatorsystemen voorgesteld. Er is nog w einig ervaring met de routinematige
toepassing van dit type indicatoren. Dat is w el noodzakelijk omdat er geen onafhankelijke
referenties bestaan w aaraan kan w orden getoetst. De indicatoren zijn als het w are een verzameling
thermometers met

verschillende schalen,

zonder

nulpunten.

De w ens om

over

een

‘bodemthermometer’ te beschikken om de gezondheid van de bodem te kunnen beoordelen,
vergelijkbaar met een koortsthermometer voor de gezondheid van de mens, is dus nog lang niet
vervuld. Dit probleem w ordt vaak opgelost door te w erken met zogenoemde ‘amoebes’ w aarbij de
w aarde van de indicatoren w ordt uitgedrukt ten opzichte van een referentiesituatie. Deze is
bijvoorbeeld afgeleid uit de biologische landbouw of uit een historisch ‘goed’ geachte situatie, zoals
de landbouw voor de mechanisatie en het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen. N adeel
van deze methode is dat de keuze voor een referentie meestal tot heftige discussies leidt, omdat
deze keuze sterk normerend is. De keuze voor een referentie is daarmee vooral een politieke keuze.
In het algemeen is bekend in w elke richting de w aarden van toestandsindicatoren zich bew egen als
er sprake is van een verbetering of verslechtering. H et is ook mogelijk om het effect van bepaalde
ingrepen of vormen van bodembeheer op verschillende parameters zichtbaar te maken. Indien
metingen in de tijd w orden herhaald, kan w orden aangegeven of er sprake is van een positieve dan
w el negatieve ontw ikkeling en kan vaak de oorzaak van die ontw ikkeling gevonden w orden in de
w ijze w aarop de bodem w ordt gebruikt en beheerd. Indien voldoende ervaring met de indicator is
opgedaan, kan het bodemgebruik of het bodembeheer zodanig w orden aangepast dat negatieve
gevolgen verdw ijnen en positieve ontw ikkelingen w orden gestimuleerd. M et andere w oorden: er
moet empirisch w orden bepaald hoe de bodemkw aliteit op basis van indicatoren zoals BoBI kan
w orden gestuurd.
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Gebruiksindicatoren voor duurzamer bodemgebruik
Gebruiksindicatoren kunnen aangeven in hoeverre het bodemgebruik de doelen voor duurzaam
bodemgebruik w eet te realiseren op bedrijfsniveau. Dit sluit aan bij de eerder genoemde pressure of
risk indicators, met andere w oorden indicatoren die direct verband houden met het gebruik van de
bodem en in mindere mate gericht zijn op de bodem zelf. De volgende bodemgebruiksindicatoren,
die per bedrijf kunnen w orden bepaald, liggen dan voor de hand:
•

D e organische stof balans. H et registreren van aanvoer en afvoer van organische stof op
bedrijfsniveau gekoppeld aan periodieke metingen (om de circa vijf jaar) van het organisch stofgehalte in de bovengrond kan inzicht geven in de duurzaamheid van het landbouw kundig
bodemgebruik. Daarnaast zouden de frequentie en het oppervlak van scheuren van grasland en
diepploegen aanvullende indicatoren moeten zijn.

•

D e nutriënten balans. H et registreren van aanvoer en afvoer van nutriënten op bedrijfsniveau,
zoals bijvoorbeeld gedaan w erd in M IN A S, kan aangeven hoe dicht de huidige bedrijfsvoering
bij het duurzame evenw icht ligt.

•

D e overige stoffen balans. H et gaat hierbij om balans tussen aanvoer en afvoer van metalen,
persistente organische verbindingen, geneesmiddelen en gew asbeschermingsmiddelen. H et zal
duidelijk zijn dat deze balans niet zonder hoge analysekosten direct kan w orden bepaald. H et is
echter goed mogelijk om schattingen van aanvoer en afvoer te maken op basis van de samenstelling van producten die op een bedrijf w orden aangevoerd (diervoeders, mest, compost) en
de samenstelling van producten die van een bedrijf w orden afgevoerd. A fbraaksnelheden van
organische verbindingen kunnen op basis van literatuurgegevens w orden geschat en op basis
van empirisch onderzoek op een aantal bedrijven w orden bijgesteld. H et zal duidelijk zijn dat
deze balans alleen w eergeeft w at de aanvoer en afvoer van stoffen vanuit het landbouw kundig
gebruik op een bedrijf is en w at er aan de bedrijfsvoering zou moeten verbeteren. N og veel
verontreiniging komt op de bodem via atmosferische depositie, maar de controle daarover is op
bedrijfsniveau niet mogelijk. H et in balans krijgen van atmosferische depositie met de
natuurlijke afvoerroutes (afbraak en uitspoeling) blijft voor een groot deel een taak voor het
milieubeleid van de overheden. Doel hierbij is in eerste instantie om evenw icht tussen aanvoer
en afvoer te bereiken en op termijn een verlaging van de gehalten door vermindering van de
aanvoer en/ of stimulering van de afvoer via afbraak.

De onderstaande parameters zijn niet als balans tussen aanvoer en afvoer uit te drukken. M onitoren
van de toestand kan hier inzicht verschaffen en gebruikt w orden als graadmeter voor duurzamer
bodemgebruik:
•

I n stand houden bodembiodiversiteit ten behoeve van ziekte- en plaagwering. H ierbij zou in
de bovengrond kunnen w orden volstaan met de organische stofbalans. Indicatoren zijn ook de
mate van vruchtw isseling, mate van blauw -groene dooradering, voorkomen van kleine landschapselementen, en aanw ezigheid van onbemeste/ onbespoten akkerranden.
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•

Fysische bodemkwaliteit. Indicatoren zijn doorw ortelbaarheid, mate van w ind/ w atererosie,
aggregaatvorming, infiltratiecapaciteit, plasvorming, spoorvorming, frequentie van vruchtw isseling, frequentie van diepploegen, dichtheid van bebouw ing (bijvoorbeeld kassen), bodemdaling en het oppervlak aan karakteristiek landschap.

Omdat de bodem traag reageert op menselijk handelen en een achteruitgang meestal moeizaam te
herstellen is, heeft de commissie voorkeur voor het hanteren van gebruiksindicatoren w aar dat
mogelijk is.

CON CRETE M A A TREGELEN TER BEVORDERIN G VA N DUURZA M ER BODEM GEBRUIK
In deze paragraaf w ordt een opsomming gegeven van maatregelen w aarvan de commissie verw acht
dat ze in aanzienlijke mate zullen bijdragen aan verduurzaming van het bodemgebruik in
verschillende sectoren van de landbouw . De commissie heeft op basis van expert judgment een
voorlopige selectie gemaakt van maatregelen. Daarnaast heeft een w erkgroep van A lterra7 zich over
de vraag gebogen hoe duurzamer bodemgebruik gestimuleerd kan w orden. Ook deze deskundigen
gaven aan dat het eenvoudiger is om aan te geven w at niet-duurzaam is, dan voorstellen te
formuleren hoe duurzamer bodemgebruik bevorderd kan w orden. H et behoeft verder geen betoog
dat duurzamer bodemgebruik kan w orden bevorderd door duurzamere alternatieven te stimuleren,
of niet duurzame vormen te ontmoedigen of te verbieden.
Getracht is een relatief beperkte lijst van maatregelen op te stellen die duurzamer bodemgebruik
stimuleren. Gekozen is voor een indeling naar de actoren die maatregelen moeten nemen. Er is
onderscheid gemaakt naar boeren, ketens, maatschappij en overheden. De commissie heeft zich
beperkt tot zaken die niet (in deze bew oording) eerder in het advies aan de orde zijn gew eest. Er is
ook een rol w eggelegd voor de onderzoeks- en adviesw ereld, maar die zullen door de andere
actoren moeten w orden ingeschakeld bij kennisvragen. Waar mogelijk is de betreffende bodemkw aliteitsparameter aangegeven bij de maatregel:
•

OS=organische stof;

•

N =nutriënten;

•

ST=overige stoffen;

•

BIO=functionele biodiversiteit;

•

FBK=fysische bodemkw aliteit.

Ook is indien mogelijk aangegeven of de maatregel leidt tot verduurzaming in de bovengrond (ook
eigen belang) of buiten de bovengrond (omgeving, tot aan w ereldschaal).

7 Zie voetnoot 4.
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M ogelijke maatregelen voor boeren
•

Toepassen van ruime vruchtw isseling, vermijden van monocultuur (OS, BIO) (bovengrond en
omgeving).

•

Bouw plan mede afstemmen op bodemtype en bodemkw aliteit (alle parameters) (bouw voor en
omgeving).

•

Bemesten naar behoefte van het gew as en de draagkracht van het lokale bodem-w atersysteem,
niet naar gebruiksnormen of opslagcapaciteit mestkelder (N ) (omgeving).

•

M est uit intensieve veeteelt behandelen/ afvoeren (onder andere co-vergisting) (N ) (omgeving).

•

Ontw ikkelen van methodieken om ook betrekkelijk intensieve vormen van landbouw gepaard
te laten gaan met w einig milieuschade (alle parameters) (omgeving).

•

Teelt van inefficiënte en/ of zeer stikstofbehoeftige gew assen aanpassen/ vermijden/ verplaatsen/ afbouw en (N ) (omgeving).

•

Systeeminnovatie melkveehouderij (robuust, gezond vee, gebruik binnenlands (eigen teelt)
ruw voer, verminderen krachtvoer en medicijnen) (N , ST) (bovengrond en omgeving).

•

Kleinere en lichtere machines voor grondbew erking/ bemesting (laten) ontw ikkelen (FBK)
(bovengrond).

•

M inder optimale w aterpeilen accepteren (FBK) (omgeving).

•

Vermijden zw are grondbew erking (zw are machines, diepploegen, scheuren grasland) (FBK)
(bovengrond en omgeving).

M ogelijke maatregelen voor de ketens
•

Code voor Goede ketenpraktijk met richtlijnen voor duurzaam bodemgebruik ontw ikkelen en
implementeren (certificeren).

•

A lleen producten bew erken/ verhandelen die onder bew ezen Goede landbouw praktijk zijn
geteeld.

•

Een redelijke prijs, en in ieder geval minimaal de kostprijs, betalen voor een product, lokaal en
internationaal.

•

Door marketing de w aarde van duurzamer bodemgebruik onder aandacht van consumenten
brengen. Consumenten w ijzen op de consequenties van niet-duurzaam bodemgebruik.

M ogelijke maatregelen voor de maatschappij
•

Consumentenorganisaties eisen informatie over teeltw ijze, land van herkomst, behandeling en
vergoeding van/ voor producten.

•

Op basis hiervan w orden consumenten voorgelicht over duurzaamheid product.
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M ogelijke maatregelen voor overheden
•

Intensieve landbouw vormen via inrichting verplaatsen naar milieukundig geschiktere gronden
(groot vastleggend vermogen, goede structuur) (bovengrond en omgeving).

•

Kw etsbare gronden bestemmen voor extensieve landbouw / natuur (bovengrond en omgeving).

•

Grondgebonden landbouw (veeteelt en melkveehouderij) binden aan maximaal aantal groot-vee
eenheden per hectare (N ) (omgeving).

•

Vaststelling van grond- en oppervlaktew aterpeilen op basis van maatschappelijke eisen (FBK)
(omgeving).

•

Kw aliteitsborging van grondstoffen via certificering en etikettering laten regelen (ST) (bovengrond).

•

H effingen op fosfaatkunstmest (N ) (omgeving).
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5 A N TWOORD OP DE VRA GEN
De commissie is in de voorafgaande hoofdstukken ingegaan op de onderw erpen uit de adviesaanvraag, voor zover de randvoorw aarden vanuit de commissie zelf dat toelieten. Daarbij heeft de
commissie voor een eigen indeling gekozen. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van de commissie voor zover van toepassing en in concluderende w ijze aan de vragen uit de adviesaanvraag
w orden gekoppeld.

W A T IS DUURZA A M BODEM GEBRUIK IN DE LA N DBOUW ?
Wat is duurzaam bodemgebruik in de landbouw gezien vanuit de gestelde kaders in de Beleidsbrief Bodem,
Wet

bodembescherming, Europese Bodemstrategie e.d? M ijn

verzoek is de begrippen

en de

beleidsuitgangspunten te vertalen en te concretiseren naar de landbouw. Bijvoorbeeld wat betekent stand still
voor de landbouw, welke vormen van stand still voor de landbouw zijn denkbaar en realiseerbaar, wat is
toelaatbaar/ontoelaatbaar (gegeven dat elke activiteit op de bodem gepaard gaat met verliezen en/of impact
heeft), hoe moet de algemene zorgplicht in de landbouw worden ingevuld? Ik verzoek u hierbij aan te geven
wat de uitgangspunten van de TCB zijn, en per mogelijke benaderingswijze wat de consequenties en voor- en
nadelen zijn vooral wat betreft het milieu en de haalbaarheid/realiseerbaarheid voor de landbouwsector.
De commissie is in haar advies met name uitgegaan van de Wet bodembescherming, die zich richt
op handelingen en redeneert vanuit zorgplicht. H et advies gaat conform de Beleidsbrief Bodem uit
van bodemgebruik dat rechten en plichten met zich mee brengt. Gezien de stand van zaken ten
aanzien van de Europese Bodemstrategie heeft de commissie zich beperkt tot aandacht voor de
thema’s uit de Bodemstrategie en heeft zij w aar mogelijk gebruik gemaakt van het Drivers-PressuresState-Impact-Response-schema.
Stand still heeft binnen de landbouw geen andere betekenis dan buiten de landbouw . De commissie
verw ijst daarbij naar eerdere adviezen w aarin op (het hanteren van) stand still w erd ingegaan. Wel
w ijst de commissie erop dat stand still niet uitsluitend betrekking hoeft te hebben op de
milieukw aliteit (State), maar ook bij één van de andere elementen uit bovengenoemd schema kan
w orden gelegd, afhankelijk van het punt w aarop het beste gestuurd kan w orden. Indien stand still
niet hanteerbaar is omdat er altijd verliezen op zullen treden, dan kan het A LA RA -principe
perspectief bieden. In zekere zin is A LA RA een bijzondere vorm van stand still op emissies
(Pressures). Op het punt van (on)toelaatbaarheid vindt de commissie dat negatieve effecten vanuit
de landbouw op de omgeving niet toelaatbaar zijn. De omgeving w ordt gevormd door alle
compartimenten buiten de bovengrond (of het bedrijf): de lucht, de (diepere) bodem, inclusief het
grondw ater, en het oppervlaktew ater met de daarbij behorende w aterbodem.
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Op het punt van zorgplicht maakt de commissie op verzoek van de overheid onderscheid tussen
eigen belang en algemeen belang. Daarbij verkent de commissie de vraag w anneer zorgplicht voor
het algemeen maatschappelijk belang in aanmerking zou moeten komen voor stimuleringsbeleid
(lees belonen). Zij komt tot de conclusie dat maar een beperkt deel van de door de commissie geformuleerde doelen voor duurzamer bodembeleid voor beloning in aanmerking zou moeten komen;
voor het grotere deel gaat duurzamer bodembeleid toch om het aanscherpen en beter handhaven
van regelgeving. De commissie voegt daar nog een aantal aandachtspunten en randvoorw aarden
voor doel- en middelvoorschriften en gebiedsgericht milieubeleid aan toe.
Op het vlak van haalbaarheid w ijst de commissie erop dat de economische en sociaal culturele
dimensie van duurzaamheid een veel kortere kritische tijdschaal zal hebben dan de ecologische
duurzaamheid. H et zou echter niet zo moeten zijn dat de korte termijn belangen altijd voorgaan; het
lange termijn perspectief van duurzamer bodemgebruik is van w ezenlijk belang.
Wat zijn mogelijke criteria en mogelijke indicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de landbouw? Hoe is
duurzaam bodemgebruik in de landbouw meetbaar/toetsbaar te maken? Wat is de bruikbaarheid van reeds in
ontwikkeling zijnde indicatoren zoals de bodembiologische indicator (BoBi), het organische stofgehalte, de
bodemthermometer?
De commissie onderscheidt in het kader van duurzamer bodemgebruik toestandsindicatoren en
gebruiksindicatoren. Toestandsindicatoren beschrijven de bodemkw aliteit. A ls een integrerende
toestandsindicator voor duurzaam bodemgebruik biedt het organische stofgehalte enig perspectief,
maar deze indicator dekt niet het gehele duurzaamheidsvraagstuk in de landbouw . Toestandsindicatoren zijn uitgebreid aan de orde gew eest in een eerder advies van de commissie (TCB, 2003).
Gebruiksindicatoren zeggen iets over de handelingen die een bodembeheerder (de boer) uitvoert op
bedrijfsniveau. Deze indicatoren hebben vaak de vorm van balansbenaderingen en lijken op
boekhoudkundige instrumenten. Omdat de bodem traag reageert op menselijk handelen en een
achteruitgang meestal moeizaam te herstellen is, heeft de commissie voorkeur voor gebruiksindicatoren w aar dat mogelijk is. M et nutriënten is daar in het kader van M IN A S ruim ervaring mee
op gedaan. Voor het opstellen van zw are metaalbalansen op bedrijfsniveau lijkt draagvlak te zijn.
Wat zou duurzaam bodemgebruik in de landbouw kunnen zijn (scenario’s met inzicht in de consequenties
voor de 3 P’s en gezien in het kader van duurzame ontwikkeling (hier nu daar later)? Hierbij verzoek ik u te
differentiëren naar schaalniveau en (bestuurlijke) verantwoordelijkheden. Wat is duurzaam bodemgebruik in
de landbouw op EU-niveau, nationaal, regionaal en bedrijfsniveau (per grondsoort en per grondgebonden
sector: melkveehouderij, akkerbouw, fruitteelt, bloembollenteelt en vollegrondsgroenteteelt)?
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De commissie heeft zich, gezien haar taak, gericht op de ecologische dimensie van duurzamer
bodemgebruik. De commissie vindt dat afw egingen bij duurzaamheidsvraagstukken plaats dienen
te vinden op politiek niveau. A ls definitie van duurzamer bodemgebruik vanuit het perspectief van
bodembescherming is de commissie vooralsnog uitgegaan van ‘het voorkomen van negatieve gevolgen
van het bodemgebruik elders en later, het in stand houden van het bodemgebruik op de lange termijn, het
rekening houden met de opvolgbaarheid van andere vormen van bodemgebruik en het onderhouden van
ecologische diensten die van algemeen belang zijn’. Vervolgens maakt de commissie duurzamer
bodemgebruik

concreter

door

voor

vijf

bodemkw aliteitsparameters

kw alitatieve

en/ of

kw antitatieve doelen te formuleren, gebaseerd op vuistregels voor de omgang met de ecologische
functie van de bodem. Daarbij w ordt ook ingegaan op begrippen die een rol spelen bij het
vaststellen van deze doelen, zoals stand still en A LA RA , minimum en gew enste bodemkw aliteit.
Is er een minimum bodemkwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) die het Rijk zou moeten stellen aan
duurzaam bodemgebruik in de landbouw? Hierbij verzoek ik u de richting aan te geven of handvatten hoe de
minimumkwaliteit zou kunnen worden uitgewerkt en eventuele kennishiaten te benoemen. Hierbij graag
onderscheid maken in de korte termijn en de lange termijn. Wat is de gewenste bodemkwaliteit voor de
landbouw (kwaliteitsreferenties die aangeven dat de bodem geschikt is voor de functie)? Ik verzoek u deze
vraag vooralsnog kwalitatief uit te werken en zo mogelijk indicatoren te benoemen.
De commissie stelt dat het thans niet goed mogelijk is om harde kw antitatieve grenzen voor
minimum-, en gew enste bodemkw aliteit aan te geven. Voor de minimumkw aliteit w ordt vanuit het
perspectief van eigen belang en algemeen maatschappelijk belang aangegeven w aar deze grens op
gebaseerd zou kunnen w orden. Ten aanzien van gew enste bodemkw aliteit stelt de commissie in
algemene termen dat dit de kw aliteit is die kw antitatief en kw alitatief optimale opbrengst oplevert
bij een zo gering mogelijke belasting van het milieu, w aarbij maatschappelijke doelen gerealiseerd
kunnen w orden. De commissie heeft aangegeven eerst kennis te w illen nemen van de uitw erking
van de Beleidsbrief Bodem op het punt van referenties voor biologische bodemkw aliteit, voordat zij
daar een oordeel over geeft. Voor verontreiniging w ordt verw ezen naar de streefw aarden en LA Csignaalw aarden. Bij gew enste kw aliteit w ijst de commissie ook naar het begrip ‘geschiktheid voor
gebruik’, dat naar oordeel van de commissie een belangrijke rol zou moeten spelen bij de keuze
voor een bepaalde teelt of het type bedrijf. De commissie heeft al eerder aangegeven dat de bodem
traag reageert op menselijk handelen en een achteruitgang meestal niet of slechts moeizaam te
herstellen is. Dit leidt vooralsnog tot een voorkeur op sturen op handelingen boven het sturen op
uitsluitend bodemkw aliteit.
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W A T IS DE ROL VA N DE DIVERSE A CTOREN EN SPECIFIEK DIE VA N DE OVERH EID ?
Wat is nodig om duurzaam bodemgebruik in de landbouw te realiseren?
Duurzamer bodemgebruik heeft volgens de commissie kans van slagen als het bestaan van de landbouw in verduurzaamde vorm economisch gezien voor de boer haalbaar is, er onderling vertrouw en tussen de overheid en agrarische w ereld is, er doelen voor duurzaam bodemgebruik
systeemgericht en voor de lange termijn w orden vastgesteld, en als de ketens w orden aangesproken
door maatschappij en overheid om duurzamer te produceren en grondstoffen aan te leveren.
Wat is de rol van de overheid (EU, nationaal, provinciaal, gemeentelijk) en wat die van het bedrijfsleven?
De EU is steeds meer taakstellend voor de landbouw gew orden door de w ijzigingen in het gemeenschappelijke landbouw beleid en de invoering van onder andere de Kaderrichtlijn Water, de
N itraatrichtlijn, en de verw achte Bodemstrategie. De EU, maar ook de nationale overheid, zou een
rol kunnen spelen bijvoorbeeld in WTO-verband, door ook de ecologische dimensie van
duurzaamheid naar voren te blijven brengen. De commissie vindt dat de overheid een taak heeft om
enerzijds te zorgen voor een w ettelijk kader voor het tegengaan van negatieve effecten van de
landbouw op de omgeving, en het handhaven daarvan. A nderzijds is de overheid de behartiger van
maatschappelijke algemene belangen. De commissie heeft aangegeven dat boeren beloond zouden
kunnen w orden als de maatschappij van het bedrijf (de bovengrond) gebruik maakt om
maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij moet het de boer w el aantoonbaar iets kosten (arbeid,
ruimte, geld) om voor beloning in aanmerking te kunnen komen. De commissie heeft voor boeren,
ketens, maatschappij en overheid een aantal concrete maatregelen geformuleerd. De ketens en de
maatschappij zouden veel meer moeten handelen vanuit een duurzaamheidssperspectief. Daarvoor
is voorlichting noodzakelijk.
Hoe is een koppeling te leggen met de transitie duurzame landbouw?
De commissie ziet duurzamer bodemgebruik als onderdeel van de transitie duurzame landbouw ,
en heeft de indruk dat dit onderdeel nog maar bescheiden in beeld is gew eest. Duurzamer
bodemgebruik kan mede richting geven aan de transitie duurzame landbouw door als basis te
dienen voor de noodzakelijke bedrijfsinnovaties. Duurzamer bodemgebruik in de landbouw kan
daarmee bijdragen aan schone productie van veilig voedsel, aan het in stand houden van natuur en
biodiversiteit, en het bevorderen van het behoud van karakteristieke landschappen en een vitaal
platteland.
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6$0(19$77,1*
'H 7HFKQLVFKH FRPPLVVLH ERGHPEHVFKHUPLQJ DGYLVHHUW RS YHU]RHN YDQ GH 0LQLVWHU YDQ
/DQGERXZ1DWXXUHQ9RHGVHONZDOLWHLW /19 RYHUZDWGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ
HQ GH URO YDQ GLYHUVH DFWRUHQ GDDUELM LV 'H FRPPLVVLH KHHIW GH DGYLHVDDQYUDDJ RSJHYDW DOV HHQ
YHU]RHN KDDU HHUGHUH DGYLHV RYHU 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN RS HFRORJLVFKH JURQGVODJ WH
FRQFUHWLVHUHQYRRUGHODQGERXZ'H]HHFRORJLVFKHJURQGVODJNHQWHHQEUHGHLQYDOVKRHNHQEHWUHIW
ERGHPYUXFKWEDDUKHLGDGDSWDWLHYHUPRJHQHQYHHUNUDFKWEXIIHUHQUHDFWRUIXQFWLHVELRGLYHUVLWHLW
]LHNWHHQSODDJZHUHQGHZHUNLQJHQGHI\VLHNHVWUXFWXXUYDQGHERGHP

*HJHYHQ GH WDDN YDQ GH FRPPLVVLH ZRUGW GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ YDQXLW KHW
SHUVSHFWLHI YDQ ERGHPEHVFKHUPLQJ EHOLFKW (HQ XLWJDQJVSXQW LV GDW GH ERGHPEHKHHUGHU LQ GLW
JHYDO GH ERHU YLD KDQGHOLQJHQ GH ERGHPNZDOLWHLW EHwQYORHGW 'RHOVWHOOLQJHQ YRRU GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNYHUHLVHQHQHU]LMGVLQ]LFKWLQGHERGHPNZDOLWHLWHQDQGHU]LMGVLQGHKDQGHOLQJHQGLH
ELMGUDJHQDDQKHWEHUHLNHQYDQGH]HNZDOLWHLW+HWDGYLHVEHVWDDWXLWHHQVFKHWVYDQGHFRQWH[WYRRU
GXXU]DDPERGHPJHEUXLNHHQEHVFKULMYLQJYDQGHGRHOHQYRRUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQNZDOL
WDWLHYHRINZDQWLWDWLHYH]LQHQHHQEHVFKRXZLQJRYHUKHWLQVWUXPHQWDULXPGDW]RXNXQQHQZRUGHQ
LQJH]HWRPWRWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNWHNRPHQ

'HODQGERXZLVVWHUNLQEHZHJLQJ'HLQNRPHQVYDQERHUHQVWDDQRQGHUGUXNHQGHZHUNJHOHJHQ
KHLGLQGHODQGERXZGDDOW+RHZHOHULQPLOLHXK\JLsQLVFKRS]LFKWYRRUXLWJDQJLVJHERHNWLVHUQRJ
VWHHGV VSUDNH YDQ QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ 'H ZLM]H ZDDURS GH ERGHP
ZRUGWJHEUXLNWZRUGWEHSDDOGGRRUGHEHGULMIVYRHULQJYDQGHERHU'HEHGULMIVYRHULQJZRUGWVWHUN
EHwQYORHGGRRUGHPDUNW'DDUQDDVWPRHWGHERHUUHNHQLQJKRXGHQPHWHHQJURRWDDQWDOUHJHOVGLH
GRRU YHUVFKLOOHQGH RYHUKHLGVODJHQ ]LMQ LQJHYRHUG HQ ZRUGHQ JHKDQGKDDIG %RHUHQ YRHOHQ ]LFK
YDDN NOHPJH]HW WXVVHQ GH WXFKW YDQ GH PDUNW HQ GH WRHQHPHQGH HLVHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ PLOLHX
ZDDUGRRUKHWGUDDJYODNYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNELMHHQGHHOYDQGHERHUHQEHSHUNWLV'H
RYHUKHLGKHHIWHQLJHMDUHQJHOHGHQGH7UDQVLWLH'XXU]DPH/DQGERXZLQJDQJJH]HW,QVDPHQZHU
NLQJ PHW EHGULMYHQ PDDWVFKDSSHOLMNH RUJDQLVDWLHV NHQQLVLQVWHOOLQJHQ HQ DQGHUH RYHUKHGHQ LV HHQ
JURRWDDQWDODFWLYLWHLWHQJHRUJDQLVHHUG'XXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZLVLQGHWUDQVLWLH
QRJ QLHW QDGUXNNHOLMN DDQ GH RUGH JHZHHVW 'H FRPPLVVLH ]LHW KHW NRPHQ WRW GXXU]DPHU ERGHP
JHEUXLNDOVHHQQRRG]DNHOLMNRQGHUGHHOYDQGH7UDQVLWLH'XXU]DPH/DQGERXZHQJHHIWGDDULQKHW
DGYLHVHHQQDGHUHLQYXOOLQJDDQ

'HFRPPLVVLHGHILQLHHUWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQERGHPEHVFKHUPLQJ
DOV KHW YRRUNRPHQ YDQ QHJDWLHYH JHYROJHQ YDQ KHW ERGHPJHEUXLN HOGHUV HQ ODWHU KHW LQ VWDQG
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KRXGHQ YDQ KHW ERGHPJHEUXLN RS GH ODQJH WHUPLMQ KHW UHNHQLQJ KRXGHQ PHW GHRSYROJEDDUKHLG
YDQ DQGHUH YRUPHQ YDQ ERGHPJHEUXLN HQ KHW RQGHUKRXGHQ YDQ HFRORJLVFKH GLHQVWHQ GLH YDQ
DOJHPHHQEHODQJ]LMQ2SEDVLVYDQ]HVYXLVWUHJHOVYRRUGHRPJDQJPHWGHHFRORJLVFKHIXQFWLHYDQ
GHERGHPZRUGHQGRHOHQDIJHOHLGYRRUGHERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHUVRUJDQLVFKHVWRIQXWULsQWHQ
RYHULJH VWRIIHQ IXQFWLRQHOH ELRGLYHUVLWHLW HQ I\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW 6DPHQJHYDW NRPHQ GH
GRHOHQQHHURS
x

9RRURUJDQLVFKHVWRIHHQPLQLPXPQLYHDXLQGHERYHQJURQGDIKDQNHOLMNYDQLQLHGHUJHYDOKHW
ERGHPW\SH ,Q VRPPLJH VLWXDWLHV LV ZHOOLFKW YHUKRJLQJ YDQ KHW RUJDQLVFKH VWRIJHKDOWH LQ GH
ERYHQJURQGQRGLJWHQEHKRHYHYDQDOJHPHQHERGHPELRGLYHUVLWHLWGHPRJHOLMNKHLGWRWYHUDQ
GHULQJ YDQ ODQGJHEUXLN YHUPLQGHULQJ YDQ KHW XLWVSRHOULVLFR YHUEHWHULQJ YDQ GH ERGHP
VWUXFWXXUHQYRFKWYRRU]LHQLQJLQGHERGHP

x

/HNYHUOLH]HQ YDQ QXWULsQWHQ QDDU JURQG RSSHUYODNWHZDWHU HQ OXFKW WRW HHQ PLQLPXP WHUXJ
EUHQJHQ YROJHQV $/$5$ ,PSRUW HQ H[SRUW LQ EDODQV EUHQJHQ UHNHQLQJ KRXGHQG PHW KHUJH
EUXLNVWURPHQHQRQYHUPLMGEDUHYHUOLH]HQELQQHQ1HGHUODQG

x

9RRU RYHULJH VWRIIHQ PHWDOHQ JHQHHVPLGGHOHQ EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  VWUHYHQ QDDU VWDQG VWLOO
RSQLYHDXVGLHRYHUHHQNRPHQPHWHHQJRHGHERGHPNZDOLWHLWLQGHERYHQJURQG+LHUELMPRHW
RQGHUVFKHLGJHPDDNWZRUGHQWXVVHQVWRIIHQGLHQRJDFFXPXOHUHQ PHWDOHQZHOOLFKWVRPPLJH
EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  HQ VWRIIHQ ZDDUYRRU VWDQG VWLOO LV EHUHLNW RS HHQ ]RGDQLJ KRRJ QLYHDX
GDW ]H XLWVSRHOHQ RI YHUYOXFKWLJHQ QDDU GH RPJHYLQJ HQ GDDU QDGHOLJH HIIHFWHQ YHURRU]DNHQ
QRUPRYHUVFKULMGLQJ 

x

)XQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWLQGHERYHQJURQGEHKRXGRIELMWHNRUWHQYHUKRJHQYDQKHWRUJDQLVFK
VWRIJHKDOWH LQ GH ERYHQJURQG LQYRHUHQ YDQ EHZHUNLQJVYULMH DNNHUUDQGHQ LQ GH RPJHYLQJ
EHKRXGRIYHUKRJHQYDQEODXZJURHQHGRRUDGHULQJHQGLYHUVLWHLWLQODQGVFKDSVHOHPHQWHQ

x

)\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW %RGHPGDOLQJ SODVYRUPLQJ YHUVOHPSLQJ ZLQG HQ ZDWHUHURVLH
YHUPLQGHUHQ HQRI VWRS]HWWHQ HQ YRRU ]RYHU PRJHOLMN KHUVWHOOHQ $DUGNXQGLJH ZDDUGHQ LQ
ODQGERXZJURQGHQ EHKRXGHQ %ODXZJURHQH GRRUDGHULQJ LQ VWDQG KRXGHQ HQ XLWEUHLGHQ
.DUDNWHULVWLHNDJUDULVFKODQGVFKDSEHVFKHUPHQ


+HWLVQLHWHHQYRXGLJDOJHPHQHUHJHOVWHJHYHQYRRUGHWRHSDVVLQJYDQVWDQGVWLOOHQ$/$5$LQGH
JURQGJHERQGHQODQGERXZ'LWNRPWGRRUGHJURWHGLYHUVLWHLWLQWHRQGHUVFKHLGHQFRPSDUWLPHQWHQ
VWRIIHQVWRIHLJHQVFKDSSHQXLWJDQJVVLWXDWLHVHQLQWH]HWWHQWHFKQLHNHQ6WDQGVWLOOKHHIWELQQHQGH
ODQGERXZGH]HOIGHEHWHNHQLVDOVGDDUEXLWHQ$OVKHWJDDWRPKHWRSGHERYHQJURQGEUHQJHQYDQ
PDWHULDOHQGLHRQGHUGHHOYDQGHERGHPZRUGHQGDQNXQQHQHHUGHUJHDGYLVHHUGHUHJHOVYRRUKHW
RSGHERGHPEUHQJHQYDQJURQGHQEDJJHUZRUGHQWRHJHSDVW

'HFRPPLVVLH]LHWZHOHHQUROYRRUKHWKDQWHUHQYDQHHQPLQLPXP²HQJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLW
YRRU YHUVFKLOOHQGH SDUDPHWHUV PDDU JHHIW DDQ GDW KHW QLHWHHQYRXGLJLVKLHUKDUGHNZDQWLWDWLHYH
JUHQ]HQ YRRU YDVW WH VWHOOHQ %LM PLQLPXPNZDOLWHLW NDQ JHGDFKW ZRUGHQ DDQ HHQ NZDOLWHLW GLH
PLQLPDDO QRGLJ LV YRRU KHW ODQGERXZNXQGLJ JHEUXLN HQ YRRU KHW DOJHPHHQ PDDWVFKDSSHOLMN
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EHODQJ $DQJHJHYHQ ZRUGW RS ZHONH JHJHYHQV HHQ PLQLPXPNZDOLWHLW JHEDVHHUG ]RX NXQQHQ
ZRUGHQ%LMJHZHQVWHNZDOLWHLWZRUGWJHZH]HQRSKHWEHJULS¶JHVFKLNWKHLGYRRUJHEUXLN·GDWHHQ
EHODQJULMNH URO PRHW VSHOHQ ELM GH EHGULMIVYRHULQJ 9RRU YHURQWUHLQLJLQJHQ NDQ JHEUXLN ZRUGHQ
JHPDDNWYDQGHVWUHHIZDDUGHQ9HUGHUZDFKWGHFRPPLVVLHGHRQWZLNNHOLQJHQDIWHQDDQ]LHQYDQ
GHUHIHUHQWLHELRORJLVFKHERGHPNZDOLWHLW

%LM KHW UHDOLVHUHQ YDQ GRHOHQ YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN ZRUGW VWLO JHVWDDQ ELM GH PRJHOLMN
KHGHQYDQGRHOHQPLGGHOYRRUVFKULIWHQJHELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLGHQ]RUJSOLFKW'HFRPPLVVLH
LV YRRUVWDQGHU YDQ HHQ DFFHQW RS GRHOYRRUVFKULIWHQ HQ JHELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG PDDU FRQVWD
WHHUWGDWHUYRRUORSLJRPYHUVFKLOOHQGHUHGHQHQYDDNQRJQLHWDDQGHUDQGYRRUZDDUGHQYRRUGLW
W\SH EHOHLG NDQ ZRUGHQ YROGDDQ %LM ]RUJSOLFKW YRRU GH ERGHP ZRUGW LQJHJDDQ RS GH ZHQV RP
RQGHUVFKHLGWHNXQQHQPDNHQWXVVHQHLJHQEHODQJHQDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJ=RUJSOLFKW
YRRUDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJ]RXLQDDQPHUNLQJNXQQHQNRPHQYRRUEHORQLQJ2SEDVLV
YDQ EHVWDDQGH UHJHOJHYLQJ ZRUGW JHFRQFOXGHHUG GDW EHORRQG ]RX NXQQHQ ZRUGHQ DOV KHW EHGULMI
GH ERYHQJURQG  JHEUXLNW ZRUGW RP PDDWVFKDSSHOLMNH GRHOHQ WH UHDOLVHUHQ HQ GLW WRW DDQWRRQEDUH
NRVWHQYRRUGHERHUOHLGW'HGRHOHQGLHGHFRPPLVVLH]LHWYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLN]RXGHQ
GDQLQEHSHUNWHPDWHLQDDQPHUNLQJNRPHQYRRUVWLPXOHULQJVEHOHLG

,QGLFDWRUHQNXQQHQZRUGHQJHEUXLNWRPWHPHWHQLQZHONHULFKWLQJKHWERGHPJHEUXLN]LFKRQWZLN
NHOW 2PGDW KHW DGYLHV ]LFK ULFKW RS ]RZHO ERGHPNZDOLWHLW DOV KDQGHOLQJHQ GLH GH]H NZDOLWHLW
EHwQYORHGHQZRUGWRQGHUVFKHLGJHPDDNWWXVVHQWRHVWDQGVLQGLFDWRUHQHQJHEUXLNVLQGLFDWRUHQ0HW
EHWUHNNLQJWRWWRHVWDQGVLQGLFDWRUHQZRUGWYDVWJHVWHOGGDWHUQRJJHHQYDVWHLMNSXQWHQ]LMQYDVWJH
OHJG =RJHQRHPGH ¶DPRHEHV· NXQQHQ KLHUYRRU HHQ RSORVVLQJ ELHGHQ ZDDUELM GH ZDDUGH YDQ
LQGLFDWRUHQZRUGWXLWJHGUXNWWHQRS]LFKWHYDQHHQUHIHUHQWLHVLWXDWLH'HNHX]HYRRUHHQEHSDDOGH
UHIHUHQWLH LV VWHUN QRUPHUHQG HQ GDDUPHH HHQ SROLWLHNH NHX]H (U LV QRJ ZHLQLJ HUYDULQJ PHW KHW
YHUEDQGWXVVHQLQGLFDWRUHQHQERGHPEHKHHU2SEDVLVYDQHPSLULHPRHWGLWYHUEDQGYHUGHUGXLGH
OLMNZRUGHQ*HEUXLNVLQGLFDWRUHQ]LMQEDODQVHQYRRURUJDQLVFKHVWRIQXWULsQWHQHQRYHULJHVWRIIHQ
RS EHGULMIVQLYHDX 2PGDW GH ERGHP WUDDJ UHDJHHUW RS PHQVHOLMN KDQGHOHQ HQ HHQ DFKWHUXLWJDQJ
PHHVWDOPRHL]DDPWHKHUVWHOOHQLVLVHUHHQYRRUNHXUYRRUJHEUXLNVLQGLFDWRUHQZDDUGDWPRJHOLMN
LV

7RW VORW ZRUGW HHQ DDQWDO QLHW HHUGHU JHQRHPGH FRQFUHWH PDDWUHJHOHQ YRRUJHVWHOG GLH ERHUHQ
NHWHQV GH PDDWVFKDSSLM HQ GH RYHUKHLG NXQQHQ QHPHQ RP GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN JHVWDOWH WH
JHYHQ
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,1/(,',1*
'H 0LQLVWHU YDQ /DQGERXZ 1DWXXU HQ 9RHGVHONZDOLWHLW /19  YUDDJW PHGH QDPHQV GH 6WDDWV
VHFUHWDULVYDQ9RONVKXLVYHVWLQJ5XLPWHOLMNH2UGHQLQJHQ0LOLHXEHKHHU 9520 DDQGH7HFKQLVFKH
FRPPLVVLHERGHPEHVFKHUPLQJ 7&% DGYLHVRYHUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ EULHI
GGMXQLNHQPHUN'3 'HKRRIGYUDDJYDQGH0LQLVWHUOXLGW
¶:DWLVGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZHQZDWLVGHUROYDQGLYHUVHDFWRUHQ RYHUKHLGEHGULMIVOHYHQ 
KLHUELM"·
'H]HYUDDJLVRSJHVSOLWVWLQHHQDDQWDOJHGHWDLOOHHUGHGHHOYUDJHQ ]LHELMODJH 

'H 0LQLVWHU JHHIW LQ ]LMQ EULHI DDQ GDW HU EHKRHIWH LV DDQ HHQ YHUWDOLQJ HQ FRQFUHWLVHULQJ YDQ GH
JHVWHOGHNDGHUVQDDUZDWGXXU]DDP RIGXXU]DPHU ERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZLV(ULVEHKRHI
WH DDQ HHQ EDVLVEHJULS YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ 'H FRPPLVVLH KHHIW GH
YUDJHQYDQGH0LQLVWHURSJHYDWDOVHHQYHU]RHNRPKDDUPHHUDOJHPHQHJHGDFKWHJRHGWHQDDQ]LHQ
YDQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN WH FRQFUHWLVHUHQ YRRU GH ODQGERXZ 'H 0LQLVWHU YHU]RHNW GH
FRPPLVVLHKLHUELMLQWHJDDQRSHHQHYHQZLFKWLJHDIZHJLQJYDQGHVRFLDDOFXOWXUHOHHFRORJLVFKHHQ
HFRQRPLVFKHGLPHQVLHYDQGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJLQGHODQGERXZ

,QGH]HLQOHLGLQJZRUGWJHIRUPXOHHUGZDWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNYRRUGHODQGERXZLV'DDU
QDDVWZRUGWKHWWHFKQLVFKHNDGHUYRRUGHDGYLVHULQJJHVFKHWVW


:$7,6'885=$0(5%2'(0*(%58,.,1'(/$1'%28:"
'H 7&% KHHIW LQ GH SHULRGH  YHUVFKLOOHQGH DFWLYLWHLWHQ RQWSORRLG RS KHW YODN YDQ GXXU
]DPHU ERGHPJHEUXLN (U YHUVFKHQHQ GULH DGYLH]HQ RYHU GH URO HQ EHWHNHQLV YDQ
ERGHPHFRV\VWHPHQ 7&% D E   +HW ODDWVWH DGYLHV LQ GH]H UHHNV 'XXU]DPHU
ERGHPJHEUXLN RS HFRORJLVFKH JURQGVODJ EHRRJW YDQXLW KHW RRJSXQW YDQ ERGHPEHVFKHUPLQJ HHQ
FRQFUHWHUH LQYXOOLQJ WH JHYHQ DDQ HHQ GXXU]DPHUH RPJDQJ PHW GH ERGHP 6SHFLILHN YRRU GH
ODQGERXZ ZHUG HHQ HVVD\EXQGHO XLWJHJHYHQ RQGHU GH WLWHO %RGHP HQ GXXU]DPH ODQGERXZ
2HQHPDD HQHHQV\PSRVLXPJHRUJDQLVHHUGRQGHUGH]HOIGHWLWHO

'H NHUQWDDN YDQ GH 7&% LV KHW DGYLVHUHQ YDQ GH ULMNVRYHUKHLG RYHU GH XLWYRHULQJ YDQ ZHWWHOLMNH
YRRUVFKULIWHQ HQ EHOHLG YRRU ]RYHU GH]H EHWUHNNLQJ KHEEHQ RS DDQJHOHJHQKHGHQ YDQ WHFKQLVFKH


 ‘Sociaal-culturele, ecologische en economische dimensie’ is een vertaling van de
3 zogenoemde P’s: People, Planet, Profit.
 De eerste twee adviezen zijn als bijlagen in het derde advies opgenomen.
 Het symposium Bodem en duurzame landbouw werd gehouden op 23 oktober 2003 in de
Reehorst te Ede.
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DDUGRSKHWJHELHGYDQGHERGHPEHVFKHUPLQJ'XXU]DDPKHLGVYUDDJVWXNNHQYHUHLVHQSHUGHILQLWLH
HHQ EUHGH LQYDOVKRHN RPGDW KLHUELM UHNHQLQJ PRHW ZRUGHQ JHKRXGHQ PHW GH VRFLDDOFXOWXUHOH
HFRORJLVFKHHQHFRQRPLVFKHGLPHQVLHYDQKHWYUDDJVWXN'HH[SHUWLVHYDQGHFRPPLVVLHODDWGH]H
EUHGH LQYDOVKRHN QLHW WRH 'DDURP ULFKW GH FRPPLVVLH KDDU DGYLH]HQ PHW QDPH RS ppQ YDQ GH
SHLOHUV YDQ KHW GXXU]DDPKHLGVYUDDJVWXN WH ZHWHQ GH HFRORJLVFKH GLPHQVLH YDQ LQ GLW JHYDO KHW
ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ ,Q KDDU HHUGHUH DGYLHV KHHIW GH FRPPLVVLH EHWRRJG GDW ]LM HHQ
]HNHUH KLsUDUFKLH ]LHW LQ GH EHWURNNHQ GLPHQVLHV HQ GDW GH HFRORJLVFKH GLPHQVLH HHQ UDQG
YRRUZDDUGH LV YRRU GH HFRQRPLVFKH HQ VRFLDDOFXOWXUHOH GLPHQVLH 7&%   =LM EHOLFKW
GXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZGDQRRNYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQERGHPEHVFKHUPLQJ

'XXU]DPHUERGHPJHEUXLNLVERGHPJHEUXLNGDWSDVWELMGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJ'HERGHPZRUGW
]RGDQLJJHEUXLNWGDWWHJHPRHWZRUGWJHNRPHQDDQGHKXLGLJHPDDWVFKDSSHOLMNHEHKRHIWHQ]RQGHU
GHPRJHOLMNKHGHQYDQWRHNRPVWLJHJHQHUDWLHVRPDDQKXQEHKRHIWHQWHYROGRHQWHEHQDGHOHQ'H
H[ DQWH HYDOXDWLH YDQ GH %HOHLGVEULHI %RGHP 7LNWDN HW DO   YDWWH GH]H GHILQLWLH VDPHQ DOV
¶ERGHPJHEUXLNGDWJHHQEHSHUNLQJHQRSOHJWDDQKHWWRHNRPVWLJJHEUXLNRIDDQKHWJHEUXLNYDQGH
ERGHPHOGHUV·,QGLHQERGHPJHEUXLNHOGHUVHQLQGHWRHNRPVWUXLPZRUGWRSJHYDW]RGDWELMYRRU
EHHOG GH URO YDQGHERGHPLQGHJURWHHFRORJLVFKHZDWHUHQVWRINULQJORSHQGDDURRNRQGHUYDOW
GDQLVGH]HRSYDWWLQJRYHUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQOLMQPHWKHWDGYLHV'XXU]DPHUERGHPJH
EUXLN RS HFRORJLVFKH JURQGVODJ 7&%   ,Q GDW DGYLHV LV LQ KHW DOJHPHHQ DDQJHJHYHQ ZDW GH
FRPPLVVLHRQGHUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNYHUVWDDW+LHUXLWEOLMNWGDWKHWHHQYRXGLJHULVRPLQKHW
DOJHPHHQ WH EHVFKULMYHQ KRH GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN HUXLW ]RX PRHWHQ ]LHQ GDQ DDQ WH JHYHQ
ZDW KHW SUHFLHV LV 9DQXLW GH DDUG YDQ GH FRPPLVVLH HQ KDDU WDDNVWHOOLQJ OLJW KHW DFFHQW ELM GXXU
]DPHU ERGHPJHEUXLN RS EHKHHU HQ RQGHUKRXGYDQ HFRORJLVFKHGLHQVWHQHQKHWUHNHQLQJKRXGHQ
PHWGHUDQGYRRUZDDUGHQGLHKHWERGHPZDWHUV\VWHHPDDQKHWERGHPJHEUXLNRSOHJW JHVFKLNWKHLG
YRRUJHEUXLN 

(HQ GHILQLWLH YDQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN YDQXLW KHW SHUVSHFWLHI YDQ ERGHPEHVFKHUPLQJ ]RX
NXQQHQ]LMQ
'XXU]DPHUERGHPJHEUXLNLVKHWYRRUNRPHQYDQQHJDWLHYHJHYROJHQYDQKHWERGHPJHEUXLNHOGHUVHQODWHUKHW
LQVWDQGKRXGHQYDQKHWERGHPJHEUXLNRSGHODQJHWHUPLMQKHWUHNHQLQJKRXGHQPHWGHRSYROJEDDUKHLGYDQ
DQGHUHYRUPHQYDQERGHPJHEUXLNHQKHWRQGHUKRXGHQYDQHFRORJLVFKHGLHQVWHQGLHYDQDOJHPHHQEHODQJ]LMQ

+LHUELMPRHWZRUGHQRSJHPHUNWGDWGHFODVVLILFDWLHYDQZDWGXXU]DDPHQQLHWGXXU]DDPLVDIKDQ
NHOLMNLVYDQD GHWLMGHQUXLPWHOLMNHVFKDDOGLHLQEHVFKRXZLQJZRUGWJHQRPHQE GHHFRQRPLVFKH
HQ VRFLDDOFXOWXUHOH VLWXDWLH F  GH PDDWVFKDSSHOLMNH RSYDWWLQJHQ QRUPHQ HQ ZDDUGHQ  +HW LV
GDDURP QLHW PRJHOLMN DEVROXWH XLWVSUDNHQ WH GRHQ RYHU GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN 'H FRPPLVVLH
NLHVWHUGDQRRNYRRURPRYHU¶GXXU]DPHU¶ERGHPJHEUXLNWHVSUHNHQ
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7(&+1,6&+.$'(5
(HQFRQFUHWHGLVFXVVLHRYHUGXXU]DDPKHLGNDQQLHWJHYRHUGZRUGHQ]RQGHUHHQXLWVSUDDNWHGRHQ
RYHUGHWHUPLMQZDDURSGXXU]DDPKHLG]LFK]RXPRHWHQULFKWHQ'HNULWLVFKHWHUPLMQHQYRRUGXXU
]DPH RQWZLNNHOLQJ ]LMQ VWHUN YHUVFKLOOHQG (HQ ERHU NDQ ]LFK KRRJXLW ppQ VOHFKW MDDU SHUPLWWHUHQ
HHQ ODQGHOLMNH RI UHJLRQDOH HFRQRPLVFKH FULVLV YDQ ppQ WRW GULH MDDU ZRUGW RYHUNRPHOLMN JHDFKW
WHUZLMOHFRORJLVFKHGXXU]DDPKHLGVSHHOWRSHHQWHUPLMQYDQWRWMDDU'LWODDWVWHLVJHEDVHHUG
RS GH WLMGVFKDDO GLH QRGLJ LV RP SURFHVVHQ LQ KHW ERGHPZDWHUV\VWHHP RS JURWH VFKDDO WH
EHwQYORHGHQ+LHUELMPRHWUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQPHWGHPRJHOLMNKHLGGDWHFRV\VWHPHQQDHHQ
ODQJHSHULRGH]RQGHUJURWH]LFKWEDUHYHUDQGHULQJHQSORWVHOLQJNXQQHQ¶RPNODSSHQ·QDDUHHQYHHO
VOHFKWHUHWRHVWDQGGLHQLHWKHUVWHOEDDUEOLMNWWH]LMQ ELMYRRUEHHOGHURVLHHQYHUZRHVWLMQLQJ 

%RGHPJHEUXLNNHQWYHUVFKLOOHQGHUXLPWHOLMNHVFKDDOQLYHDXV+HWKHHIWLQHHUVWHLQVWDQWLHEHWUHNNLQJ
RS KHW JURRWVFKDOLJ UXLPWHOLMN JHEUXLN YDQ GH ERGHP GRRU GH PDDWVFKDSSLM %HODQJULMNH YRUPHQ
YDQ JHEUXLN ]LMQ ODQGERXZ ERVERXZ EHERXZLQJ RQGHUJURQGVH  LQIUDVWUXFWXXU UHFUHDWLH
QDWXXUZLQQLQJWHQEHKRHYHYDQGHZDWHUYRRU]LHQLQJHQGHOIVWRIIHQZLQQLQJ%LQQHQGHODQGERXZ
ZRUGHQRSNOHLQHUHVFKDDOYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQERGHPJHEUXLNRQGHUVFKHLGHQ]RDOVPHONYHH
KRXGHULM DNNHUERXZ YROOHJURQGVJURHQWHWHHOW EROOHQWHHOW IUXLWWHHOW HQ] (Q ELQQHQ GH]H YRUPHQ
]LMQYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQEHGULMIVYRHULQJWHRQGHUVFKHLGHQGLHRSHHQQRJNOHLQHUHVFKDDOWRW
YHUVFKLOOHQLQERGHPJHEUXLNOHLGHQ

'HFRPPLVVLHKDQWHHUWELMGHUXLPWHOLMNHVFKDDOKHWDOHHUGHUJHPDDNWHRQGHUVFKHLGWXVVHQ¶ORNDDO·
HQ ¶RPJHYLQJ· 'H ORNDOH VFKDDO LQ GH ODQGERXZ LV GH VFKDDO YDQ KHW EHGULMI EHVWDDQGH XLW GH
JHERXZHQ LQVWDOODWLHV HQ GH ERYHQJURQG EHZRUWHOGH ODDJ  'H RPJHYLQJ ZRUGW JHYRUPG GRRU
DOOHFRPSDUWLPHQWHQEXLWHQKHWEHGULMIGHOXFKWGH GLHSHUH ERGHPLQFOXVLHIKHWJURQGZDWHUHQ
KHW RSSHUYODNWHZDWHU PHW GH GDDUELM EHKRUHQGH ZDWHUERGHP ,Q KDDU HHUGHUH DGYLHV RYHU
GXXU]DPHUERGHPJHEUXLNKHHIWGHFRPPLVVLHDODDQJHJHYHQGDWRSORNDOHVFKDDOKHWERGHPEHKHHU
]LFKPHWQDPHULFKWRSKHWHLJHQEHODQJYDQGHJHEUXLNHU2SGHVFKDDOYDQGHRPJHYLQJVSHOHQ
PHWQDPHDOJHPHQHPDDWVFKDSSHOLMNHEHODQJHQ

'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN KHHIW HQHU]LMGV GH ERGHPNZDOLWHLW HQ DQGHU]LMGV GH KDQGHOLQJHQ GLH
ELMGUDJHQ DDQ KHW EHUHLNHQ YDQ GH]H ERGHPNZDOLWHLW DOV DDQJULMSLQJVSXQWHQ +LHUELM LV KHW
XLWJDQJVSXQWGDWGHERGHPEHKHHUGHULQGHODQGERXZGHERHUYLDKDQGHOLQJHQGHERGHPNZDOLWHLW
EHwQYORHGW(HQGRHOVWHOOLQJYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZYHUHLVWGDWHULQ]LFKWLV
LQGHUHODWLHWXVVHQGHERGHPNZDOLWHLWHQGHEHwQYORHGHQGHKDQGHOLQJHQ'HFRPPLVVLHULFKW]LFK


 In de landbouw is het gangbaar om van bouwvoor te spreken. Hier wordt van
‘bovengrond’ (bewortelde laag) gesproken, omdat de direct onder de bouwvoor
liggende laag in de praktijk ook belangrijk is.
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ELM KDDU EHVFKRXZLQJHQ YDQ ERGHPNZDOLWHLW RS GH EHODQJULMNVWH SDUDPHWHUV RUJDQLVFKH VWRI
QXWULsQWHQRYHULJHVWRIIHQIXQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWHQI\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW

'HODQGERXZNHQWYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQERGHPJHEUXLN'HJURQGJHERQGHQODQGERXZPDDNW
GLUHFWYDQGHERGHPJHEUXLNYRRUGHSURGXFWLHYDQHHQJURRWVFDODDDQJHZDVVHQ,QGHJURQGJH
ERQGHQ YHHWHHOW ZRUGW GH ERGHP JHEUXLNW YRRU GH SURGXFWLH YDQ YHHYRHU HQ GH YHUZHUNLQJ YDQ
PHVW'HERGHPLVGDDUQDDVW¶RQGHUJURQG·YRRUJHERXZHQLQVWDOODWLHVHQJUD]HQGYHH9RRU]RZHO
GH SURGXFWLH YDQ YHHYRHU DOV YRRU GH YHUZHUNLQJ YDQ PHVW ZRUGHQ LQ PHHU RI PLQGHUH PDWH
ERGHPV EXLWHQ KHW EHGULMI LQJH]HW GLH RRN LQ ELMYRRUEHHOG GHUGH ZHUHOG ODQGHQ JHOHJHQ NXQQHQ
]LMQ 'H H[WUHPH VLWXDWLH KLHUYDQ LV GH QLHWJURQGJHERQGHQ LQWHQVLHYH YHHKRXGHULM GLH DOOH
JURQGVWRIIHQ DDQYRHUW HQ DOOH PHVW DIYRHUW $OOH ERHUHQEHGULMYHQ YRHUHQ JURQGVWRIIHQ DDQ HQ
YRHUHQSURGXFWHQHQHYHQWXHHOKHUWHJHEUXLNHQDIYDOVWRIIHQDIDOOHHQGHPDWHZDDULQGLWJHEHXUW
YHUVFKLOW +HW LV LQ SULQFLSH PRJHOLMN RP YRRU DOOH EHGULMYHQ HHQ EDODQV RS WH VWHOOHQ YRRU GH
DDQYRHU HQ DIYRHU YDQ VWRIIHQ RP ]R GH HYHQWXHOH DFFXPXODWLH WHNRUWHQ HQ YHUOLH]HQ LQ NDDUW WH
EUHQJHQGLHRSKHWEHGULMISODDWVYLQGHQ

'LWDGYLHV]DO]LFKPHWQDPHULFKWHQRSKHWJHEUXLNYDQGHERGHPDOVJHZDVSURGXFWLHPLGGHOHQ
YHUZHUNHU YDQ UHVW HQ DIYDOVWRIIHQ 5HVW HQ DIYDOVWRIIHQ ZRUGHQ DDQJHZHQG RP GH ERGHP YDQ
QXWULsQWHQ HQ RUJDQLVFKH VWRI WH YRRU]LHQ 9RRU JHERXZHQ HQ LQVWDOODWLHV RS ODQGERXZEHGULMYHQ
]RXGH1HGHUODQGVH5LFKWOLMQ%RGHPEHVFKHUPLQJ 15% HHQEHOHLGVNDGHUNXQQHQ]LMQZDDUELMGH
NDQVRSHPLVVLHVYDQVWRIIHQQDDUJURQGHQJURQGZDWHUPDDWJHYHQGLVYRRUKHWVRRUWPDDWUHJHOHQ
PHHVWDO LVROHUHQ HQ PRQLWRUHQ  GDW PRHW ZRUGHQ JHWURIIHQ ,Q KHW DGYLHV ]DO RS GH]H YRUP YDQ
ERGHPJHEUXLNQLHWPHHUZRUGHQLQJHJDDQ


/((6:,-=(5
,QKRRIGVWXNWZHHZRUGWHHQVFKHWVJHJHYHQYDQGHUHFHQWHRQWZLNNHOLQJHQLQGHODQGERXZGLHGH
FRQWH[W YRUPHQ YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ 2RN ZRUGW GH UHODWLH PHW GH
7UDQVLWLH'XXU]DPH/DQGERXZDDQJHJHYHQ

,QKRRIGVWXNGULHZRUGWXLWJHZHUNWZDWGHGRHOHQYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ
]RXGHQ NXQQHQ ]LMQ YDQXLW KHW SHUVSHFWLHI YDQ ERGHPEHVFKHUPLQJ +LHUELM ZRUGW WHUXJJHJUHSHQ
RS HHUGHU JHIRUPXOHHUGH YXLVWUHJHOV YRRU KHW GXXU]DPHU RPJDDQ PHW GH EUHHG JHGHILQLHHUGH
HFRORJLVFKH IXQFWLH YDQ GH ERGHP 9HUYROJHQV ZRUGHQ SHU ERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHU
GRHOVWHOOLQJHQJHIRUPXOHHUG+LHUELMZRUGWJHEUXLNWJHPDDNWYDQVWDQGVWLOO$/$5$PLQLPDOHHQ
JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW 'H]H GRHOHQ ZRUGHQ QDGHU XLWJHZHUNW YRRU GH ODQGERXZ HQ GH YDQ
WRHSDVVLQJ]LMQGHSDUDPHWHUV
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,Q KRRIGVWXN YLHU ZRUGHQ LQVWUXPHQWHQ EHVSURNHQ GLH PHW QDPH GH RYHUKHLG PDDU RRN DQGHUH
DFWRUHQ ]RXGHQ NXQQHQ JHEUXLNHQ RP GH LQ KRRIGVWXN GULH EHVFKUHYHQ GRHOHQ WH EHUHLNHQ 'LW
KRRIGVWXN JDDW RQGHU DQGHUH LQ RS GRHO HQ PLGGHOYRRUVFKULIWHQ JHELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG
]RUJSOLFKW LQGLFDWRUHQ YRRU PRQLWRUHQ HQ FRQFUHWH PDDWUHJHOHQ WHU EHYRUGHULQJ YDQ GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ

,QKRRIGVWXNYLMIZRUGHQRSEDVLVYDQGHYRRUDIJDDQGHKRRIGVWXNNHQHQRSFRQFOXGHUHQGHZLM]H
GHYUDJHQXLWGHDGYLHVDDQYUDDJEHDQWZRRUG'LWKRRIGVWXNNDQZRUGHQJHOH]HQDOVGHFRQFOXVLHV
HQDDQEHYHOLQJHQYDQGHFRPPLVVLH
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&217(;7
,Q GLW KRRIGVWXN EHVFKULMIW GH FRPPLVVLH GH FRQWH[W YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH
ODQGERXZ 'H HFRQRPLVFKH HQ VRFLDDOFXOWXUHOH RQWZLNNHOLQJHQ LQ GH ODQGERXZ ZRUGHQ NRUW
DDQJHVWLSW9HUYROJHQVZRUGHQGHPLOLHXK\JLsQLVFKHWRHVWDQGHQGHWUDQVLWLHGXXU]DPHODQGERXZ
EHVSURNHQ


'(1('(5/$1'6(/$1'%28:
1HGHUODQG KHHIW HHQ ELM]RQGHU LQWHQVLHYH YRUP YDQ ODQGERXZ GLH ]LFK NHQPHUNW GRRU HHQ KRJH
SURGXFWLH SHU KHFWDUH 'LW JDDW JHSDDUG PHW HHQ RPYDQJULMNH LQYRHU YDQ JURQGVWRIIHQ RRN XLW
GHUGH ZHUHOG ODQGHQ 'H 1HGHUODQGVH ODQGERXZ LV VWHUN RS H[SRUW JHULFKW 5XLP WZHHGHUGH YDQ
KHWLQNRPHQHQGHZHUNJHOHJHQKHLGLVJHEDVHHUGRSGHXLWYRHUYDQLQKRRIG]DDNVLHUWHHOWSUR
GXFWHQYOHHV]XLYHOJURHQWHQHQWDEDN /19 'HERHUGHULMLVWHJHQZRRUGLJDOVLQNRPHQVJH
QHUHUHQG PLGGHO PDDU HHQ NOHLQ RQGHUGHHO YDQ ZDW GH 1HGHUODQGVH DJURFOXVWHU RI KHW DJURIRRG
FRPSOH[ZRUGWJHQRHPG+HWDJURIRRGFRPSOH[GUDDJWDOVJHKHHOWLHQSURFHQWELMDDQKHW%13'H
SULPDLUH ODQGERXZ QHHPW KLHUYDQ RQJHYHHU WZLQWLJ SURFHQW YRRU ]LMQ UHNHQLQJ HQ GH UHVW ZRUGW
EHKDDOGGRRUWRHOHYHULQJYHUZHUNLQJHQGLVWULEXWLHYDQJURQGVWRIIHQ /19 

'H1HGHUODQGVHODQGERXZLVVWHUNLQEHZHJLQJ=RLVELMYRRUEHHOGLQGHSHULRGHYDQ²
GH WRWDOH UXQGYHHVWDSHO LQ 1HGHUODQG YDQ YLMIHQHHQKDOI PLOMRHQ JHGDDOG QDDU  PLOMRHQ 'LW LV
RQGHUDQGHUHKHWJHYROJYDQKHWLQYRHUHQYDQGHPHONTXRWHULQJLQ+HWDDQWDOEHGULMYHQPHW
UXQGYHHLVLQGH]HOIGHSHULRGHJHGDDOGYDQWDFKWLJGXL]HQGQDDUDFKWHQGHUWLJGXL]HQG*HPLGGHOG
LV SHU EHGULMI KHW DDQWDO UXQGHUHQ WRHJHQRPHQ +HW DDQWDO PHONNRHLHQ SHU KHFWDUH LV DIJHQRPHQ
7KDQV ZRUGW ]HYHQWLJ SURFHQW YDQ GH UXQGYHHVWDSHO YRRU PHONSURGXFWLH LQJH]HW WHJHQ WZHHsQ
WDFKWLJSURFHQWWZLQWLJMDDUJHOHGHQ &%6 

%HNHNHQRYHUHHQODQJHUHUHHNVYDQMDUHQZDVHHQQLHXZGLHSWHSXQWYRRUKHWLQNRPHQYDQGH
JHKHOH ODQG HQ WXLQERXZ 'H YRRUDIJDDQGH MDUHQ OLHWHQ RRN DO PDWLJH UHVXOWDWHQ ]LHQ YRRU GH
JHKHOHVHFWRU /(, +HWLQNRPHQYDQGH1HGHUODQGVHODQGERXZLVLQPHWWZDDOISURFHQW
JHNURPSHQ WHQ RS]LFKWH YDQ  GH VWHUNVWH GDOLQJ ELQQHQ GH (XURSHVH 8QLH 'H ZHUNJH
OHJHQKHLG LQ GH 1HGHUODQGVH ODQGERXZ QDP PHW WZHH SURFHQW DI 'H GDOLQJ YDQ KHW LQNRPHQ LQ
ZRUGWYRRUDOYHURRU]DDNWGRRUODJHUHSULM]HQYDQODQGERXZSURGXFWHQHQKRJHUHNRVWHQ'H
ODQGERXZSURGXFWLHQDPLQPHWDQGHUKDOISURFHQWWRHYHUJHOHNHQELM+HWDDQGHHOYDQGH
SULPDLUHODQGERXZLQGHWRWDOHHFRQRPLHQDPWXVVHQHQDIYDQYLHUQDDUWZHHSURFHQW


 Bruto Nationaal Product.
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&%6   (U ZRUGW ZHO JHVSURNHQ RYHU GH HFRQRPLVFKH PDUJLQDOLVDWLH YDQ GH 1HGHUODQGVH
ODQGERXZQD 6WROZLMN 

'HJURQGSULM]HQ]LMQKRRJDUEHLGLVGXXUHQGHSULM]HQGLHERHUHQYRRUKXQSURGXFWHQNULMJHQ]LMQ
ODDJYDDN]HOIVRQGHUGHNRVWSULMV'RRUGHXLWEUHLGLQJYDQGH(XURSHVH8QLH (8 LVHUHHQJURRW
DUHDDOODQGERXZJURQGDDQGH8QLHWRHJHYRHJG,QGH]HJHELHGHQLVDUEHLGQRJUHODWLHIJRHGNRRS
HQ]LMQJURQGSULM]HQUHODWLHIODDJ'HFRQFXUUHQWLHYDQSURGXFWHQXLWGH]HJHELHGHQZRUGWJHYRHOG
6XEVLGLHV YRRU H[SRUW YDQ ODQGERXZSURGXFWHQ EXLWHQ GH (8 VWDDQ WHU GLVFXVVLH HQ ]XOOHQ RS
WHUPLMQLQLHGHUJHYDOGHHOVNRPHQWHYHUYDOOHQ6XEVLGLHVRSGHSURGXFWLHYDQODQGERXZJRHGHUHQ
ELQQHQ GH (8 NRPHQ WH YHUYDOOHQ HQ ]XOOHQ VWHHGV PHHU ZRUGHQ RPJH]HW LQ LQNRPHQVVWHXQ GLH
YHUERQGHQLVDDQHHQDDQWDO EHSHUNHQGH YRRUZDDUGHQ

'H 9520UDDG KHHIW ]LFK LQ ]LMQ DGYLHV 0HHUZHUN   JHERJHQ RYHU GH SUREOHPDWLHN YDQ GH
1HGHUODQGVHODQGERXZLQUHODWLHWRWGHUXLPWHOLMNHRUGHQLQJ,QGLWDGYLHVZRUGWHHQXLWJHEUHLGH
EHVFKULMYLQJJHJHYHQYDQGHHFRQRPLVFKHVRFLDDOFXOWXUHOHHQPLOLHXK\JLsQLVFKHWRHVWDQGYDQGH
1HGHUODQGVHODQGERXZHQGHYHUZDFKWHRQWZLNNHOLQJHQKLHULQ,QGLWKRRIGVWXN]DOKLHUGDQRRN
QLHWYHUGHURSZRUGHQLQJHJDDQEHKRXGHQVGHVLWXDWLHWHQDDQ]LHQYDQGXXU]DPHUERGHPJHEUXLN
HQGHZLM]HZDDURSERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZZRUGWEHwQYORHG


72(67$1'0,/,(8(1%2'(0
2S PLOLHXJHELHG LV HU WHQ RS]LFKWH YDQ GH MDUHQ WDFKWLJ YDQ GH YRULJH HHXZ GXLGHOLMN VSUDNH YDQ
HHQYHUEHWHULQJDOVKHWJDDWRPHIIHFWHQYDQGHODQGERXZ 'RRUQERV 9RRUHHQGHHOZRUVWHOW
GH ODQGERXZ PHW HUIHQLVVHQ XLW KHW YHUOHGHQ 'H LQ KHW YHUOHGHQ JHDFFXPXOHHUGH KRHYHHOKHGHQ
IRVIDDW HQ PHWDOHQ LQ GH ERGHP ]XOOHQ ELMYRRUEHHOG GH NRPHQGH GHFHQQLD WRW SUREOHPHQ PHW
PLOLHXUHJHOJHYLQJEOLMYHQOHLGHQ

2RN ]LMQ VWHHGV PHHU ERHUHQ JHRUJDQLVHHUG LQ QDWXXUYHUHQLJLQJHQ HQ PLOLHXFR|SHUDWLHV ,Q 
ZHUGJHPHOGGDWYDQGHPLOMRHQKHFWDUHODQGERXZJURQGWZLQWLJSURFHQWZRUGWEHKHHUGGRRU
HHQERHUGLHOLGLVYDQHHQPLOLHXFR|SHUDWLHRIDJUDULVFKHQDWXXUYHUHQLJLQJ 2HUOHPDQVHWDO 
'H6QRR  PHOGWGDWKHWZHUNJHELHGYDQDJUDULVFKHQDWXXUYHUHQLJLQJHQQDDUVFKDWWLQJLQPLG
GHOVPHHUGDQGHKHOIWYDQKHWSODWWHODQGEHVODDW

'HERHULVLQ]LMQEHGULMIVYRHULQJDIKDQNHOLMNYDQLQWHUQDWLRQDDORSHUHUHQGHYHUZHUNHQGHDJURNH
WHQV'H]HNHWHQVNXQQHQ1HGHUODQGVHJURQGVWRIIHQYHUZHUNHQPDDUKRHYHQGDWQLHW /19 
'HNHWHQVVWHOOHQHLVHQDDQGHZLM]HZDDURSODQGERXZSURGXFWHQZRUGHQJHWHHOGHQFRQWUROHUHQGH
SULM]HQ (U YDOW ZHLQLJ WH RQGHUKDQGHOHQ RYHU GH ZLM]H YDQ SURGXFWLH RI GH SULM]HQ RPGDW GH
YHUZHUNHQGHNHWHQVJHPDNNHOLMNHOGHUVKXQJURQGVWRIIHQNXQQHQLQNRSHQ,QGHNHWHQVLVKHWEHVHI





&RQWH[W



YDQGXXU]DDPKHLGJURHLHQGHHQOLMNWYRRUDOGHDQJVWYDQGHFRQVXPHQWYRRU¶RQYHLOLJHSURGXFWHQ·
VWXULQJWHJHYHQ

%LMGHNHX]HYDQGHERHUYRRUJURQGVWRIIHQ]RDOVNXQVWPHVWFRPSRVWUXZYRHUNUDFKWYRHUEHVWULM
GLQJVPLGGHOHQHQJHQHHVPLGGHOHQVWDDQGHSULMVHQZHUNLQJYRRURS'HNZDOLWHLWYDQGH]HJURQG
VWRIIHQ HQ GH PRJHOLMNH PLOLHXHIIHFWHQ GDDUYDQ ]LMQ HFKWHU VWHUN YHUVFKLOOHQG /HYHUDQFLHUV EHwQ
YORHGHQGHNHX]HYDQGHERHUGRRUGHSULMVVWHOOLQJHQGHLQIRUPDWLHRYHUKHWSURGXFW

2YHUKHGHQHQLQVWLWXWLHVEHwQYORHGHQGHEHGULMIVYRHULQJYDQGHERHU*HPHHQWHQOHYHUHQGHQRRG
]DNHOLMNHPLOLHXYHUJXQQLQJHQHQPDNHQEHVWHPPLQJVSODQQHQ,QGHWRHNRPVWNXQQHQJHPHHQWHQ
ERHUHQPRJHOLMNDDQVWXUHQYLDHHQERGHPEHKHHUSODQPHWGDDUDDQJHNRSSHOGDPELWLHQLYHDXVYRRU
GH ERGHPNZDOLWHLW 9RRU GH NZHWVEDUH IXQFWLH ¶ODQGERXZ· ]DO KHW DPELWLHQLYHDX ZDDUVFKLMQOLMN
JHEDVHHUG ]LMQ RS HHQ VWUHHIEHHOG YRRU GH ERGHPNZDOLWHLW :DWHUVFKDSSHQ VWXUHQ DDQ YLD
SHLOEHKHHU HQ KHW WRH]LFKW RS KHW EDJJHUHQ YDQ GH ZDWHUJDQJHQ 3URYLQFLHV YHUWDOHQ DPELWLHV RS
UHJLRQDDO VFKDDOQLYHDX WHQ DDQ]LHQ YDQ ELMYRRUEHHOG JURQGZDWHUEHVFKHUPLQJ UXLPWHOLMNH RUGH
QLQJ ODQGVFKDS ZDWHU HQ QDWXXU QDDU LQGLYLGXHOH ERHUHQ +HW ULMN LV YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU HHQ
JURRWGHHOYDQGHUHJHOJHYLQJYRRUGHODQGERXZHQGHLPSOHPHQWDWLHYDQ(XURSHVHUHJHOV(U]LMQ
UHJHOV YRRU NZDOLWHLW HQ WRHSDVVLQJ YDQ PHVWVWRIIHQ EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ YRHGVHOYHLOLJKHLG
VFKHXUHQ YDQ JUDVODQG HPLVVLH YDQXLW VWDOOHQ HWF (U ]LMQ YHUVFKLOOHQGH VXEVLGLH HQ FRPSHQVD
WLHUHJHOLQJHQ YRRU RQGHU DQGHUH DJUDULVFK QDWXXUEHKHHU ZHLGHYRJHOEHKHHU RRJVW VFKDGH GRRU
ELMYRRUEHHOGJDQ]HQHQZLOGH]ZLMQHQEHSHUNLQJHQGLHZRUGHQRSJHOHJGGRRUQDELMJHOHJHQQDWXXU
HQ]RYRRUWV

'H LQWHU QDWLRQDOHRYHUKHLGKHHIWWRWDDQGHMDUHQQHJHQWLJYDQGHYRULJHHHXZGHYHUKRJLQJYDQ
GHSURGXFWLHHQGHVFKDDOYHUJURWLQJLQGHODQGERXZJHVWLPXOHHUG'RRUWRHQHPHQGHGUXNYDQGH
PDDWVFKDSSLMLVGHRYHUKHLGQXEHSHUNHQGHUHJHOVJDDQVWHOOHQ'LWKHHIWGHVWLMGVWRWHHQYHUWURX
ZHQVEUHXNWXVVHQGHRYHUKHLGHQGHDJUDULVFKHZHUHOGJHOHLG0HGHKLHUGRRULVKHWGUDDJYODNYRRU
HHQGXXU]DPHODQGERXZHQGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZELMHHQGHHOYDQGHERHUHQ
EHSHUNW

,QKDDUHHUGHUHDGYLHVRYHUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNKHHIWGHFRPPLVVLHDODDQJHJHYHQGDWYHHO
YRUPHQ YDQ ODQGERXZ QLHW GXXU]DDP ]LMQ 7&%  ]LH RRN 2HQHPD D 5|PNHQV



2HQHPD   (HQ DOJHPHHQ LQWHUQDWLRQDDO RYHU]LFKW YDQ QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN ZRUGW
JHJHYHQ LQ KHW 6FLHQFHQXPPHU ¶6RLOV ² WKH ILQDO IURQWLHUV·   (U LV HFKWHU JHHQ V\VWHPDWLVFK
RQGHU]RHN JHGDDQ QDDU QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ YDDN JDDW KHW RP
EHVFKULMYLQJHQYDQLQFLGHQWHQ+HWQLHWGXXU]DDP]LMQLVGDQRRNJURWHQGHHOVJHEDVHHUGRSH[SHUW
MXGJHPHQW (HQ LQYHQWDULVDWLH YDQ YRUPHQ YDQ QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN GRRU HHQZHUNJURHS





&RQWH[W

YDQ GHVNXQGLJHQ HQ GH FRPPLVVLH ]HOI OHYHUW KHW YROJHQGH EHHOG RS YRRU GH HHUGHU EHQRHPGH
NZDOLWHLWVSDUDPHWHUV RUJDQLVFKH VWRI QXWULsQWHQ RYHULJH VWRIIHQ HQ I\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW
IXQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWZHUGQLHWEHVSURNHQ 'HOLMVWLVQLHWXLWSXWWHQGHQZRUGWSHURQGHUZHUS
DIJHVORWHQPHWHHQEHSHUNWDDQWDOOLWHUDWXXUUHIHUHQWLHV
2UJDQLVFKHVWRI
x

&RQWLQXH PDwVWHHOW ]RQGHU QDJHZDV RI WXVVHQJHZDV  GLW OHLGW WRW DIQDPH RUJDQLVFKH VWRI HQ
YHUGLFKWLQJYDQGHERGHP

x

6FKHXUHQYDQJUDVODQGPHWQDPHLQQDMDDULQYHUEDQGPHWYHUOLHVGRRUPLQHUDOLVDWLH

x

2QWZDWHULQJGLHJHSDDUGJDDWPHWR[LGDWLHYDQGHYDQQDWXUHDDQZH]LJHRUJDQLVFKHVWRIYRRU
UDDG

x

5HL]HQGHEROOHQWHHOWJHFRPELQHHUGPHWJHEUXLNYDQJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ'HUHL]HQ
GH EROOHQWHHOW NDQ RRN JH]LHQ ZRUGHQ DOV GH RSORVVLQJ RP GH HIIHFWHQ YDQ PRQRFXOWXXU PHW
HHQ]HHUKRJHRQWVPHWWLQJVHQJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQGUXNLQWHSHUNHQ1DGHHOYDQGH
JHULQJH ]RUJYXOGLJKHLG ZDDUPHH PHW JHKXXUG ODQG ZRUGW RPJHJDDQ EOLMIW ZHO JHOGHQ 'LW
JHOGWRRNYRRUYHHORYHULJHFRQWUDFWWHHOWHQ


=LHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHURUJDQLVFKHVWRILQGH1HGHUODQGVHODQGERXZ5HLMQHYHOGHWDO 
LQYRRUEHUHLGLQJ 9HOOLQJDHWDO  9HOWKRI 2HQHPD  /OR\G  
1XWULsQWHQ
x

'LIIXVHPDDUFRQWLQXHRSKRSLQJYDQIRVIDDWLQGHERGHP

x

7RHGLHQLQJYDQGLHUOLMNHPHVWLQKHWQDMDDULQYHUEDQGPHWXLWVSRHOLQJQDDUKHWJURQGZDWHU

x

6FKHXUHQYDQJUDVODQGLQKHWQDMDDULQYHUEDQGPHWXLWVSRHOLQJ


=LH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU QXWULsQWHQ LQ GH ODQGERXZ 5,90   6FKRXPDQV HW DO  
:LOOHPVHWDO  9DQGHQ$XZHHOHHWDO YRRU%HOJLs 5,90  
2YHULJHVWRIIHQ
x

'LIIXVH PDDU FRQWLQXH RSKRSLQJ YDQ ]ZDUH PHWDOHQ HQ GLHUJHQHHVPLGGHOHQ LQ GH ERGHP
RQGHUDQGHUHYLD NXQVW PHVW

x

*HEUXLNYDQUHODWLHIYHHOJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ




 J. van den Akker, J. Bloem, D. Boels, P. Römkens, G. Velthof, K. Zwart en O.
Oenema (TCB-lid, samenroeper), allen werkzaam bij Wageningen UR, Alterra.





&RQWH[W



=LHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHURYHULJHVWRIIHQLQGH1HGHUODQGVHODQGERXZ'H9ULHVHWDO  
/DKU   5|PNHQV HW DO   'HODKD\H HW DO   1RRWHERRP   'H 6QRR  'H -RQJ
 
)\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW
x

*HEUXLNYDQWHKRJHZLHOODVWHQHQEDQGHQVSDQQLQJELMSORHJHQULMGHQLQGHRSHQYRRUVWHHGV
]ZDDUGHUHQJURWHUZRUGHQGHPDFKLQHV

x

0DwVWHHOWRSYHHQJURQGHQ

x

2RJVWHQYDQJHZDVVHQRQGHUQDWWHRPVWDQGLJKHGHQ

x

:DWHUEHKHHULQYHHQZHLGHJHELHG

x

%HSDDOGHYRUPHQYDQGLHSSORHJHQHQRQQRGLJZRHOHQ


=LH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU I\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW LQ GH ODQGERXZ 9DQ GHQ $NNHU  
$OEODVHWDO  %RHOV  


9(5$1'(5,1*6352&(66(1(175$16,7,(
,QKHWUDSSRUW.ZDOLWHLWHQWRHNRPVWZRUGWGHGXXU]DDPKHLGDDQGHKDQGYDQYLHUZHUHOGEHHOGHQ
YHUNHQGYRRUGHSHULRGHQX² 0135,90 'HZHUHOGEHHOGHQYHUVFKLOOHQLQGHPDWH
YDQLQWHUQDWLRQDOHYHUZHYHQKHLGYDQGHDFWLYLWHLWHQHQLQGHDIZHJLQJWXVVHQHIILFLsQWLHHQVROLGD
ULWHLW(pQYDQGHRQGHUZHUSHQZDDUYRRUGHYHUNHQQLQJZRUGWJHPDDNWLVYRHGVHOYRRU]LHQLQJ2S
EDVLV YDQ GH DQDO\VH YRRU (XURSD DOOHHQ LV GH YHUZDFKWLQJ GDW GH YRHGVHO]HNHUKHLG JHHQ JHYDDU
ORRSWPDDUGDWRSGHODQJHWHUPLMQGHYDULDWLHLQRSEUHQJVWHQWHQJHYROJHYDQNOLPDDWYHUDQGHULQJ
HHQDDQGDFKWVSXQWLV'HYRHGVHOYHLOLJKHLG]DOQDDUYHUZDFKWLQJWRHQHPHQKRHZHOHUZHOVWHHGV
QLHXZHSUREOHPHQZRUGHQYHUZDFKW+HWWRWDOHLQNRPHQYDQGH(XURSHVHODQGERXZQHHPWLQDOOH
ZHUHOGEHHOGHQ DI ,Q PRQGLDOH ZHUHOGEHHOGHQ QHHPW KHW UXLPWHEHVODJ YDQ GH ODQGERXZ DI LQ
UHJLRQDOH ZHUHOGEHHOGHQ EOLMIW KHW UXLPWHEHVODJ JHOLMN RI QHHPW KHW WRH +HW DIQHPHQ YDQ KHW
UXLPWHEHVODJOHYHUWNDQVHQRSYRRUQDWXXUHQDQGHUHUXLPWHJHEUXLNHUVPDDUKHWULVLFREHVWDDWGDW
NDUDNWHULVWLHNH HFRORJLVFKH HQ ODQGVFKDSSHOLMN ZDDUGHYROOH ODQGVFKDSSHQ ]RDOV ZLMQJDDUGHQ HQ
ROLMIERRPJDDUGHQ ]XOOHQ YHUGZLMQHQ $OV JHNHNHQ ZRUGW QDDU GH JHIRUPXOHHUGH GRHOHQ YRRU
GXXU]DPH RQWZLNNHOLQJ LQ (XURSD GDQ YDOW RS GDW LQ DOOH ZHUHOGEHHOGHQ HHQ YHUVOHFKWHULQJ WHQ
DDQ]LHQYDQPLQVWHQVppQYDQGHLQGLFDWRUHQYRRUPLOLHXZRUGWYHUZDFKW LQGLFDWRUHQODQGEHVODJ
VWLNVWRIHPLVVLHVODQGVFKDSZDWHUJHEUXLNHQGLHUHQZHO]LMQ +HWHQLJHZHUHOGEHHOGGDWYHUEHWHULQJ
WHQ DDQ]LHQ YDQ WZHH PLOLHXLQGLFDWRUHQ ODDW ]LHQ YHUWRRQW YHUVOHFKWHULQJ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH
RYHULJHGULH

'H UHJHULQJ ZLO GDW 1HGHUODQG ELQQHQ GHUWLJ MDDU HHQ GXXU]DPH VDPHQOHYLQJ LV 'DDUYRRU ]LMQ
LQJULMSHQGH LQWHU QDWLRQDOH PDDWVFKDSSHOLMNH YHUDQGHULQJHQ RI WUDQVLWLHV  QRGLJ ,Q 103





&RQWH[W

9520   ]LMQ GH PLOLHXK\JLsQLVFKH SUREOHPHQ LQ GH ODQGERXZ DOV FRPSOH[ HQ KDUGQHNNLJ
JHNZDOLILFHHUG 2RN RP HFRQRPLVFKH HQ VRFLDDOFXOWXUHOH UHGHQHQ ZRUGW HU DFWLHI JHVWUHHIG QDDU
HHQWUDQVLWLHQDDUGXXU]DPHODQGERXZ

'H ZHJ QDDU GXXU]DPH RQWZLNNHOLQJ LQ GH ODQGERXZ HQ LQ VDPHQKDQJ GDDUPHH GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLN KDQJW DI YDQ YHHO QLHW ERGHPJHERQGHQ HFRQRPLVFKH HQ VRFLDOH IDFWRUHQ GLH WKDQV
HHQVQHOOHRQWZLNNHOLQJGRRUPDNHQ+HWFRPSOH[HVDPHQVSHOYDQHFRQRPLVFKHHQVRFLDOHIDFWRUHQ
HQ GH YHUDQGHUHQGH PDDWVFKDSSHOLMNH KRXGLQJ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH ODQGERXZ PDNHQ KHW PRHLOLMN
RPHHQGXLGHOLMNDIJHEDNHQGHZHJQDDUGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJLQGHODQGERXZWHVFKHWVHQ+HW
&HQWUXP/DQGERXZHQ0LOLHXKHHIWHHQYLVLHRSGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJJHJHYHQLQHHQUDSSRUW
1DDUHHQGXXU]DPHODQGERXZLQLQGHYRUPYDQHHQWHUXJEOLNKRHLQPHHUGXXU]DDP
KHLGWRWVWDQG]RX]LMQJHNRPHQ'H]HEDFNFDVWLQJLOOXVWUHHUWGHFRPSOH[LWHLWYDQGH]HWUDQVLWLH 9DQ
GHU:HLMGHQ +HHV 

0HW GH 7UDQVLWLH 'XXU]DPH /DQGERXZ ZRUGW EHRRJG HHQ ODQJH WHUPLMQ YHUDQGHULQJVSURFHV RS
JDQJWHEUHQJHQRSWHFKQRORJLVFKHFRQRPLVFKVRFLDDOFXOWXUHHOHQLQVWLWXWLRQHHOYODN'HKXLGLJH
ODQGERXZ KHHIW RQJHZHQVWH HIIHFWHQ RS KHW PLOLHX RS UXLPWHOLMNH NZDOLWHLW HQ RS GLHUHQZHO]LMQ
+HW VWUHYHQ LV RP GH NRPHQGH GHUWLJ MDDU WRW HHQ GXXU]DPH LQWHUQDWLRQDDO FRQFXUUHUHQGH ODQG
ERXZWHNRPHQ(HQGXXU]DPHODQGERXZSURGXFHHUWVFKRRQOHYHUWHHQELMGUDJHDDQGHPRQGLDOH
YRHGVHOYRRU]LHQLQJ SURGXFHHUW YHLOLJ YRHGVHO QHHPW HLVHQ LQ DFKW YRRU GLHUHQZHO]LMQ GUDDJW ELM
DDQKHWLQVWDQGKRXGHQYDQQDWXXUHQELRGLYHUVLWHLWHQEHYRUGHUWKHWEHKRXGYDQNDUDNWHULVWLHNH
ODQGVFKDSSHQHQHHQYLWDDOSODWWHODQG 9520 

'H RYHUKHLG ]HW GH WUDQVLWLHV LQ JDQJ YLD ]RJHQDDPGH WUDQVLWLHDUHQD·V 7UDQVLWLHDUHQD·V ]LMQ
QHWZHUNHQ YDQ H[SHUWV HQ EHODQJHQRUJDQLVDWLHV 'H WUDQVLWLHDUHQD EHVWDDW XLW HHQ PDDWVFKDS HHQ
QHWZHUN HQ HHQ RQDIKDQNHOLMNH IDFLOLWDWRU 'H IDFLOLWDWRU LV KHW EXUHDX GDW LV YHUERQGHQ DDQ KHW
QHWZHUN ,QQRYDWLH1HWZHUN *URHQH 5XLPWH HQ $JURFOXVWHU 7'/   ,QQRYDWLH1HWZHUN LV HHQ
RQDIKDQNHOLMNQHWZHUNYDQYHUQLHXZLQJVJH]LQGHSHUVRQHQ'HPHQVHQGLHLQKHWQHWZHUNVDPHQ
ZHUNHQNRPHQXLWEHGULMYHQPDDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVDWLHVNHQQLVLQVWHOOLQJHQHQRYHUKHGHQ+HW
LVLQJHVWHOGGRRUGHULMNVRYHUKHLGLQVDPHQVSUDDNPHWGHDQGHUHJHQRHPGHSDUWLMHQ+HWQHWZHUN
EHVWDDW XLW HHQ JURRW DDQWDO JURHSHQ URQG VXE WKHPD·V HQ SURMHFWHQ ,Q GH 0DDWVFKDS WUDQVLWLH
GXXU]DPH ODQGERXZ ]LWWHQ RQGHU PHHU YHUWHJHQZRRUGLJHUV YDQ KHW PLQLVWHULH YDQ /DQGERXZ
1DWXXU HQ 9RHGVHONZDOLWHLW 8QLOHYHU GH ODQG HQ WXLQERXZRUJDQLVDWLH /721HGHUODQG GH
&RQVXPHQWHQERQGGH6RFLDDO(FRQRPLVFKH5DDGHQGH'LHUHQEHVFKHUPLQJ'HOHGHQ]HWWHQ]LFK
RSSHUVRRQOLMNHWLWHOLQYRRUGHWUDQVLWLH'HVXEWKHPD·VYDQGH7UDQVLWLH'XXU]DPH/DQGERXZ]LMQ
9LWDOH &OXVWHUV 9HHO]LMGLJ 3ODWWHODQG ,QWHUQDWLRQDOH $JULIRRG 1HWZHUNHQ HQ 9HUQLHXZHQGH
1HWZHUNHQ%LQQHQ9LWDOH&OXVWHUVGUDDLWKHWRPKHWRSGXXU]DPHZLM]HSURGXFHUHQYDQYRHGVHO
9HHO]LMGLJ3ODWWHODQGVWHHNWLQRSGHDQGHUHSURGXFWHQHQGLHQVWHQGLHGHODQGERXZYRRUWEUHQJW
ELMYRRUEHHOGUXLPWHOLMNHNZDOLWHLWHQOHHIEDDUKHLGYDQKHWSODWWHODQGZDWHUEHUJLQJQDWXXUEHKHHU





&RQWH[W



]RUJHQHGXFDWLH9HUQLHXZHQGH1HWZHUNHQJDDWRPKHWWRWVWDQGEUHQJHQYDQQHWZHUNHQWXVVHQ
SDUWLMHQ HQ RUJDQLVDWLHV GLH VDPHQ JUHQVYHUOHJJHQGH YHUQLHXZLQJHQ JDDQ RQWZLNNHOHQ 'H
RYHUKHLGVWLPXOHHUWILQDQFLHUWHQRQGHUVWHXQWLQLWLDWLHYHQYDQGHWUDQVLWLHDUHQD·V

(HQEHODQJULMNHVWHOUHJHOLVGDWGHRYHUKHLGKHWWUDQVLWLHSURFHVQLHWDOOHHQNDQYRUPJHYHQ=LMGLHQW
DQGHUH SDUWLMHQ PHGHYHUDQWZRRUGHOLMN WH PDNHQ YRRU GH QRRG]DNHOLMNH YHUDQGHULQJHQ 'ULHVVHQ
  +HW EHGULMIVOHYHQ LV XLWYRHUGHU YDQ LQQRYDWLHV HQ GDDUQDDVW RRN HHQ EHODQJULMNH SDUWQHU LQ
KHW ]RHNHQ QDDU GH ULFKWLQJ YDQ WUDQVLWLHV 'ULHVVHQ   VWHOW GDW PHHU YULMKHLG PRHW ZRUGHQ
WRHJHNHQG DDQ DJUDULVFKH RQGHUQHPHUV RP GH PHHVW ZHQVHOLMNH YHUDQGHULQJHQ LQ JDQJ WH ]HWWHQ
'HJURWHUHYULMKHLGYRRUDJUDULVFKHRQGHUQHPHUVJDDWJHSDDUGPHWPHHUYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGHQ
GXVHHQYHUDQWZRRUGLQJVSOLFKW

'ULHVVHQEHVFKULMIWGHUROYDQGHRYHUKHLGDOV
x

+HW IRUPXOHUHQ YDQ EDVLVQRUPHQ GLH RYHUDO HQ DOWLMG QDJHOHHIG GLHQHQ WH ZRUGHQ :HWWHOLMNH
UHJHOLQJHQHQKDQGKDYLQJVLQVWUXPHQWHQVSHOHQKLHUELMHHQEHODQJULMNHURO

x

+HWZHJQHPHQYDQEHOHPPHULQJHQHQVWLPXOHUHQYDQJHZHQVWHYHUDQGHULQJHQ'LWNDQGRRU
WH DGYLVHUHQ RQGHUVWHXQHQG RQGHU]RHNWHODWHQYHUULFKWHQHQRIGRRUYHUDQGHULQJVSURFHVVHQ
ILQDQFLHHOWHVWLPXOHUHQ

x

+HWERUJHQYDQNZDOLWHLW+LHUELMKRRUWKHWDIUHNHQHQYDQGHYHUDQWZRRUGHOLMNHQRSGHWHEHUHL
NHQNZDOLWHLW

x

+HW DDQVFKHUSHQ YDQ QRUPHQ RI VWHXQ EHsLQGLJHQ ZDQQHHU VWLPXOHUHQGH PDDWUHJHOHQ WHNRUW
VFKLHWHQ


+HW0LQLVWHULHYDQ/19]LHWKHWDOVHHQWDDNYDQGHRYHUKHLGRPWH]RUJHQYRRUHHQJRHGRQGHU
QHPHUVNOLPDDWHQRPWHKHOSHQWHIDFLOLWHUHQHQ]HNHUQLHWVXLWKDQGHQWHQHPHQ9RRUGXXU]DDP
KHLGLVHHQYLWDOHVHFWRUYDQEHODQJ¶9HUQLHXZHQGHEHGULMYHQYHUGLHQHQHHQVWHXQWMHLQGHUXJYDQ
GH RYHUKHLG RPGDW LQQRYDWLH GXXU HQ LQWHQVLHI LV HQ YRO ULVLFR·V 'DDUQDDVW LV KHW JHZHQVW RP
LQQRYDWLHV WH VWLPXOHUHQ GLH PDDWVFKDSSHOLMN JHZHQVW ]LMQ ]RQGHU GDW ]H GLUHFW WRW PHHU ZLQVW
OHLGHQ· /19 

+HW0LQLVWHULHYDQ/19ZLOPHWHQRIGHWUDQVLWLHGH¶JRHGH·NDQWRSJDDWHQRIKHWSURFHVYROGRHQ
GH VQHO JDDW 2S EDVLV YDQ GH]H LQIRUPDWLH NXQQHQ /19 HQ DQGHUH EHWURNNHQ SDUWLMHQ HYHQWXHHO
KXQ GRHOHQ HQ LQVWUXPHQWHQ ELMVWHOOHQ +LHUWRH ZRUGHQ YHUVFKLOOHQGH PRQLWRULQJVV\VWHPHQ
RQWZLNNHOG (&/19 'HHHUVWHUHVXOWDWHQKLHUYDQZRUGHQELQQHQNRUWYHUZDFKW

'H9520UDDG  NRPWWRWGHFRQFOXVLHGDWGHODQGERXZVWHHGVPHHUORVNRPWYDQKHWODQG
'H UDDG VSRRUW GH ULMNVRYHUKHLG DDQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG WH QHPHQ ELM KHW RSYDQJHQ YDQ GH
FRQVHTXHQWLHVKLHUYDQYRRUKHWODQGHOLMNJHELHG'HFRPPLVVLHGHQNWGDWGXXU]DDPERGHPJHEUXLN
NDQ ELMGUDJHQ DDQ KHW EHKRXG YDQ JURQGJHERQGHQ ODQGERXZ LQ 1HGHUODQG =LM DFKW GLW JHZHQVW





&RQWH[W

RPGDWJURQGJHERQGHQODQGERXZEHKHHUGHULVYDQHHQJURRWGHHOYDQGHERGHPHQKHWODQGVFKDS
LQ1HGHUODQG

'HFRPPLVVLH]LHWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNDOVRQGHUGHHOYDQGH7UDQVLWLH'XXU]DPH/DQGERXZ
HQKHHIWGHLQGUXNGDWGLWRQGHUGHHOQRJPDDUEHVFKHLGHQLQEHHOGLVJHZHHVWLQGHWUDQVLWLH'XXU
]DPHU ERGHPJHEUXLN NDQ PHGH ULFKWLQJ JHYHQ DDQ GH 7UDQVLWLH 'XXU]DPH /DQGERXZ GRRU DOV
EDVLV WH GLHQHQ YRRU GH QRRG]DNHOLMNH EHGULMIVLQQRYDWLHV 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH
ODQGERXZ NDQ GDDUPHH ELMGUDJHQ DDQ VFKRQH SURGXFWLH YDQ YHLOLJ YRHGVHO DDQ KHW LQ VWDQG
KRXGHQ YDQ QDWXXU HQ ELRGLYHUVLWHLW HQ KHW EHYRUGHUHQ YDQ KHW EHKRXG YDQ NDUDNWHULVWLHNH
ODQGVFKDSSHQ HQ HHQ YLWDDO SODWWHODQG 'DDUWRH ZRUGW LQ GLW DGYLHV XLWJHZHUNW ZDW GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZLVHQKRHKHWRSHUDWLRQHHOJHPDDNWNDQZRUGHQ






'RHOHQ



 '2(/(1
,1/(,',1*
,Q GLW KRRIGVWXN ZRUGW XLWJHZHUNW ZDW GRHOHQ YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ
]RXGHQ NXQQHQ ]LMQ YDQXLW KHW SHUVSHFWLHI YDQ ERGHPEHVFKHUPLQJ +LHUELM ZRUGW WHUXJJHJUHSHQ
RS HHUGHU JHIRUPXOHHUGH YXLVWUHJHOV YRRU KHW GXXU]DPHU RPJDDQPHWGHHFRORJLVFKHIXQFWLHYDQ
GH ERGHP 9RRU GH YLMI EHODQJULMNVWH ERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHUV RUJDQLVFKH VWRI QXWULsQWHQ
RYHULJHVWRIIHQIXQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWHQI\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW ZRUGHQGRHOVWHOOLQJHQYRRU
GHJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWHQRIGHKDQGHOLQJHQGLHGDDUDDQELMGUDJHQJHIRUPXOHHUG(HQGHHO
YDQGHGRHOHQNDQJHIRUPXOHHUGZRUGHQGRRUKHWEHUHLNHQYDQVWDQGVWLOORI$/$5$YRRUEHSDDOGH
SDUDPHWHUV RI LQ WHUPHQ YDQ PLQLPXP RI JHZHQVWH ZDDUGHQ YRRU ERGHPNZDOLWHLW 'H LQYXOOLQJ
YDQGH]HGRHOHQYRRUGHODQGERXZZRUGWYRRU]RYHUPRJHOLMNXLWJHZHUNW

,QKRRIGVWXNWZHHLVUHHGVDDQJHYHQGDWYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ
QLHWGXXU]DDP]LMQ'LWNRPWRPGDWGH]HYRUPHQVFKDGHDDQULFKWHQDDQGHERYHQJURQGZDDUGRRU
GH ERGHP RS HHQ DI]LHQEDUH WHUPLMQ RQEUXLNEDDU ZRUGW HQRI GH RSYROJEDDUKHLG YDQ DQGHU
YRUPHQ YDQ ERGHPJHEUXLN ODVWLJ LV HQRI WHFKQLVFKH HQ FKHPLVFKH KXOSPLGGHOHQ GH HFRORJLVFKH
GLHQVWHQYROOHGLJKHEEHQYHUYDQJHQHQRIVFKDGHDDQULFKWHQDDQGHRPJHYLQJ+HWEHQRHPHQYDQ
YRUPHQYDQQLHWGXXU]DDPERGHPJHEUXLNJHHIWDDQZDDUGHSULRULWHLWHQ]RXGHQPRHWHQOLJJHQELM
KHWVWUHYHQQDDUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLN+HWERGHPJHEUXLNNDQGXXU]DPHUZRUGHQGRRURSWH
KRXGHQPHWQLHWGXXU]DDPJHEUXLN

'HFRPPLVVLHKHHIWLQHHUGHUHDGYLH]HQHHQDDQWDOYXLVWUHJHOVQDDUYRUHQJHEUDFKWPHWEHWUHNNLQJ
WRW GXXU]DPHU RPJDDQ PHW GH HFRORJLVFKH IXQFWLH YDQ GH ERGHP'H]HUHJHOVODWHQ]LFKYHUWDOHQ
QDDUKHWODQGERXZNXQGLJJHEUXLNYDQGHERGHP+LHUELM]XOOHQZDDUGDWUHOHYDQWHQPRJHOLMNLV
SHU ERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHU RUJDQLVFKH VWRI QXWULsQWHQ RYHULJH VWRIIHQ IXQFWLRQHOH ELRGLYHU
VLWHLWHQI\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW GRHOHQHQELMEHKRUHQGLQVWUXPHQWHQZRUGHQJHIRUPXOHHUG

@*HEUXLNYDQHHQHFRORJLVFKHIXQFWLHOHLGWQLHWWRWORNDOHXLWSXWWLQJRIYHUQLHWLJLQJKLHUYDQ

'LWNRPWYRRUGHODQGERXZQHHURSKHW]RYHHOPRJHOLMNJHEUXLNPDNHQHQLQVWDQGKRXGHQYDQGH
QDWXXUOLMNH ERGHPYUXFKWEDDUKHLG LQ FKHPLVFK I\VLVFK HQ ELRORJLVFK RS]LFKW 'H QDWXXUOLMNH
ERGHPYUXFKWEDDUKHLG LV RQGHU DQGHUH DIKDQNHOLMN YDQ GH JURQGVRRUW 2UJDQLVFKH VWRI LV HUJ
EHODQJULMNYRRUGHERGHPYUXFKWEDDUKHLGLQYHUEDQGPHWQXWULsQWHQF\FOLYRFKWOHYHUHQGYHUPRJHQ
QDWXXUOLMNH]LHNWHHQSODDJZHULQJHQERGHPVWUXFWXXU0HWEHWUHNNLQJWRWRUJDQLVFKHVWRI]RXKHW
GRHOLQHHUVWHLQVWDQWLHEHKRXGYDQGHKXLGLJHJHKDOWHQPRHWHQ]LMQ VWDQGVWLOO HQ RSWHUPLMQ YRRU





'RHOHQ

HHQDDQWDOERGHPVYHUKRJLQJYDQKHWRUJDQLVFKHVWRIJHKDOWH'LWGRHONRPWRRNWHQJRHGHDDQGH
YXLVWUHJHOVHQ9HUGHUGLHQWYHUVOHPSLQJSODVHQVSRRUYRUPLQJHQHURVLH]RYHHOPRJHOLMNWH
ZRUGHQYHUPHGHQ

+HW RQGHUKRXG YDQ GH QDWXXUOLMNH ERGHPYUXFKWEDDUKHLG LV GLUHFW YDQ EHODQJ YRRUGHERHU9RRU
RUJDQLVFKHVWRI]RXJHZHUNWNXQQHQZRUGHQPHWHHQEDODQVEHQDGHULQJWXVVHQDDQYRHUHQDIYRHU

@%LMKHWJHEUXLNYDQHHQEHSDDOGHHFRORJLVFKHIXQFWLHEOLMYHQGHRYHULJHIXQFWLHVWHUSODDWVH]RYHHOPRJHOLMN
LQWDFW

+HW RSWLPDDO EHQXWWHQ YDQ GH QDWXXUOLMNH ERGHPYUXFKWEDDUKHLG KHHIW PRJHOLMN JHYROJHQ YRRU
DQGHUHIXQFWLHVYDQGHERGHPLQGHERYHQJURQG'H]HJHYROJHQ]RXGHQ]RNOHLQPRJHOLMNPRHWHQ
ZRUGHQ JHKRXGHQ 'H ELMGUDJH YDQ ERYHQJURQG DDQ ELMYRRUEHHOG GH RSVODJ YDQ &2 DOJHPHQH
ERGHPELRGLYHUVLWHLW KHW LQVWDQGKRXGHQ YDQ ZDWHU HQ VWRINULQJORSHQ HQ KHW ODQGVFKDS LV PDDW
VFKDSSHOLMN YDQ JURRW EHODQJ RRN DO KHEEHQ GH]H HFRORJLVFKH IXQFWLHVRSHHQODQGERXZSHUFHHOLQ
LHGHUJHYDORSGHNRUWHWHUPLMQJHHQGXLGHOLMNQXWYRRUGHODQGERXZNXQGLJHSURGXFWLHWHUSODDWVH

9RRU RUJDQLVFKH VWRI LQ YHUEDQG PHW DOJHPHQH ERGHPELRGLYHUVLWHLW  HQ I\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW
]RXHHQJHZHQVWPLQLPDDOQLYHDXJHIRUPXOHHUGPRHWHQZRUGHQ+HWQLYHDXDDQQXWULsQWHQLQGH
ERYHQJURQG]RXKHWIXQFWLRQHUHQYDQKHWERGHPOHYHQQLHWPRHWHQEHOHPPHUHQ'HRYHULJHVWRIIHQ
PHWDOHQ SHUVLVWHQWH RUJDQLVFKH YHUELQGLQJHQ JHQHHVPLGGHOHQ HQ JHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ 
PRHWHQ EHQHGHQ WRHODDWEDDU JHDFKWH JHKDOWHQ VWUHHIZDDUGHQ RI /$&VLJQDDOZDDUGHQ  EOLMYHQ
&RPSDFWLHGLHQW]RYHHOPRJHOLMNWHZRUGHQYHUPHGHQRIKHUVWHOG'H]HGRHOHQ]LMQRRNYDQEHODQJ
YRRUYXLVWUHJHOVHQ

+HWRQGHUKRXGYDQDQGHUHIXQFWLHVYDQGHERGHPLVYRRUQDPHOLMNHHQNZHVWLHYDQDOJHPHHQPDDW
VFKDSSHOLMNEHODQJKRHZHOHUGHHOVRRNHLJHQEHODQJHQ]LMQYDQGHERHU0DDWUHJHOHQNXQQHQPHW
EHKXOS YDQ GRHOHQ LQ GH YRUP YDQ PLQLPDOH RI JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW HQ VWDQG VWLOO JHIRUPX
OHHUGZRUGHQ9RRURUJDQLVFKHVWRIHQRYHULJVWRIIHQ]RXJHZHUNWNXQQHQZRUGHQPHWHHQEDODQV
EHQDGHULQJWXVVHQDDQYRHUHQDIYRHU

@+HWKHUVWHOYHUPRJHQYDQGHERGHPEOLMIWLQWDFWGLWKRXGWRQGHUDQGHUHLQGDWGHIXQFWLHVGLHWLMGHOLMNHQ
VRPV ODQJGXULJ WHU SODDWVH DIZH]LJ ]LMQ JHZHHVW WHUXJ PRHWHQ NXQQHQ NHUHQ 'LW KRXGW RRN LQ GDW DOOH
EHODQJULMNHRUJDQLVPHQYDQKHWERGHPHFRV\VWHHPYRRUUDGLJPRHWHQEOLMYHQ

/DQGERXZOHLGWLQKHWDOJHPHHQWRWKHWGRRUEUHNHQYDQRIVWHUNLQJULMSHQLQHFRORJLVFKHNULQJ
ORSHQ'H]HNULQJORSHQPRHWHQKHUVWHOGNXQQHQZRUGHQQDEHsLQGLJLQJYDQKHWODQGERXZNXQGLJ
JHEUXLN'H]XXUJUDDGPRHWNXQQHQGDOHQHQKHWZDWHUSHLOPRHWNXQQHQZRUGHQYHUKRRJG]RQGHU
GDWHUXLWVSRHOLQJLQRQWRHODDWEDUHKRHYHHOKHGHQYDQJHDFFXPXOHHUGHQXWULsQWHQHQPHWDOHQXLWGH





'RHOHQ



ERYHQJURQG RSWUHHGW 'H KHUYHVWLJLQJ YDQ SODQWHQ HQ GLHUHQ GLH YDQZHJH GH ODQGERXZ DIZH]LJ
ZDUHQ PRHW QLHW ODQJGXULJ JHKLQGHUG ZRUGHQ GRRU GH DDQZH]LJKHLG YDQ SHUVLVWHQWH WR[LVFKH
YHUELQGLQJHQRYHUPDDWDDQQXWULsQWHQJHEUHNRIWHYHHODDQRUJDQLVFKHVWRIRIFRPSDFWLHYDQGH
ERGHP ,Q GH RPJHYLQJ YDQ GH ODQGERXZ PRHWHQ ¶EURQQHQ· YDQ VRRUWHQ YRRU GH KHUYHVWLJLQJ
DDQZH]LJ]LMQ ]LHRRNYXLVWUHJHO 

+HWLQVWDQGKRXGHQYDQKHWKHUVWHOYHUPRJHQLVHHQDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJ'HGRHOHQ
]LMQJURWHQGHHOVJHIRUPXOHHUGELMYXLVWUHJHOVHQ$DQYXOOHQGVWHOWGH]HYXLVWUHJHOHLVHQDDQGH
GLYHUVLWHLW YDQ GH RPJHYLQJ HQ GDDUPHH GH QRRG]DDN YDQ EODXZJURHQH GRRUDGHULQJ 'LW GRHO
GUDDJWRRNELMDDQYXLVWUHJHOVHQ

@'HVQHOKHLGYDQKHUVWHOLVLQYHUKRXGLQJPHWGHVQHOKHLGZDDUPHHYDQJHEUXLNZRUGWJHZLVVHOG+HUVWHO
GDWKRQGHUGHQMDUHQYHUJWLVRQJHZHQVWDOVZLVVHOLQJHQ]LFKRPGHMDDUYRRUGRHQ

'LWLVGHHOVELMKHWYRULJHSXQWDDQGHRUGHJHZHHVW(HQRYHUJDQJQDDUHHQDQGHUW\SHHFRV\VWHHP
QHHPW RRN LQ QDWXXUOLMNH VLWXDWLHV WLMG LQ EHVODJ +HW ERGHPJHEUXLN GRRU GH PHQV EHwQYORHGW SHU
GHILQLWLH GH ERGHPNZDOLWHLW HQ KHUVWHO KLHUYDQ QHHPW H[WUD WLMG $OV UHODWLHI VQHOOH RYHUJDQJHQ
JHZHQVW]LMQ]RDOVYDDNKHWJHYDO]DO]LMQLQ1HGHUODQGGDQLVKHWJHZHQVWGDWGHXLWJDQJVVLWXDWLH
YRRUKHUVWHOJXQVWLJLV

$OV YXLVWUHJHO ]RX NXQQHQ ZRUGHQ DDQJHQRPHQ GDW HHQ JURRWVFKDOLJH YRUP YDQ ERGHPJHEUXLN
QLHWGXXU]DDPLVJHZHHVWDOVGHRYHUJDQJQDDUHHQDQGHUJURRWVFKDOLJJHEUXLNQLHWLQppQJHQHUDWLH
FDMDDU YDOWWHUHDOLVHUHQ+LHUELMPRHWDDQRYHUJDQJHQYDQELMYRRUEHHOGODQGERXZQDDUQDWXXU
ZRUGHQ JHGDFKW %LM RYHUJDQJHQ YDQ YHUVFKLOOHQGH YRUPHQ YDQ ODQGERXZNXQGLJ JHEUXLN RI
YHUVFKLOOHQGHW\SHQEHGULMIVYRHULQJYDQELMYRRUEHHOGVLHUWHHOWQDDUYRHGLQJVJHZDVVHQRIYDQJDQJ
EDDUQDDUELRORJLVFK]RXHHQWHUPLMQYDQHQNHOHMDUHQUHGHOLMN]LMQ

+HW PRJHOLMN PDNHQ YDQ KHUVWHO ELM JURRWVFKDOLJH YRUPHQ YDQ ERGHPJHEUXLN RS HHQ UHGHOLMNH
WHUPLMQLVHHQNZHVWLHYDQDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJ0DDWUHJHOHQNXQQHQPHWEHKXOSYDQ
GRHOHQLQGHYRUPYDQPLQLPDOHRIJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWJHIRUPXOHHUGZRUGHQ

@$OOHHFRORJLVFKHIXQFWLHVPRHWHQYROGRHQGHUXLPWHNULMJHQGLWVWHOWJUHQ]HQDDQGHVFKDDOZDDURSJHEUXLN
PDJSODDWVYLQGHQ

9HUOLHV DDQ IXQFWLRQHOH ELRGLYHUVLWHLW HQ GDDUPHH VDPHQKDQJHQGH HFRORJLVFKH GLHQVWHQ NDQ GDQ
ZRUGHQ JHFRPSHQVHHUG GRRU UHJLRQDDO WH ]RUJHQ YRRU HHQ JHYDULHHUG ODQGVFKDS HQ JHYDULHHUG
ERGHPJHEUXLN $OV HHQ EHSDDOG VWXN ODQGERXZJURQG YULMNRPW YRRU HHQ DQGHU JHEUXLN GDQ LV
KHUYHVWLJLQJXLWGHRPJHYLQJGRRUGHDDQZH]LJHYDULDWLHLQGHRPJHYLQJPRJHOLMN






'RHOHQ

+HWJDDWKLHURPHHQDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJGDWPHWQDPHFRQVHTXHQWLHVKHHIWYRRUGH
UXLPWHOLMNHRUGHQLQJ

@ +HW JHEUXLN YDQ KHW ERGHPHFRV\VWHHP PDJ GH RPJHYLQJ ]RDOV KHW JURQGZDWHU HQ DDQOLJJHQGH HFRV\V
WHPHQQLHWEHODVWHQ

'LWSOHLWHUYRRURPGHODQGERXZ]RGDQLJWHEHKHUHQHQLQWHULFKWHQGDWHUJHHQRI]RPLQPRJHOLMN
QXWULsQWHQ PHWDOHQ HQ DQGHUH VWRIIHQ QDDU GH RPJHYLQJ ZHJOHNNHQ 'H KXLGLJH QXWULsQWHQ HQ
PHWDDOJHKDOWHQ]LMQKLHUELMHHQKLVWRULVFKSUREOHHPYDQZHJHGHUHHGVEHVWDDQGHXLWVSRHOLQJQDDU
KHW JURQGZDWHU HQ XLWVSRHOLQJ QDDU KHW RSSHUYODNWHZDWHU YLD KHW JURQGZDWHU 0RGHOPDWLJ
RQGHU]RHN YRRUVSHOW GDW KHW YRRU IRVIDDW HQ PHWDOHQ LQ JURWH JHELHGHQ ODVWLJ ZRUGW RP DDQ GH
QRUPHQYDQGH.DGHUULFKWOLMQ:DWHUYRRURSSHUYODNWHZDWHUWHYROGRHQ %URHUVHWDO 9ROJHQV
RQGHU]RHNHUV OLMNW HU GH NRPHQGH MDUHQ VOHFKWV HHQ NHX]H PRJHOLMN WH ]LMQ WXVVHQ WZHH VOHFKWH
DOWHUQDWLHYHQDFFHSWHUHQGDWGHQRUPHQXLWGH.5:ODQJGXULJZRUGHQRYHUVFKUHGHQRIGHWRHYRHU
YDQ PHW QDPH IRVIDDWHQPHWDOHQQDDUGHERYHQJURQGGUDVWLVFKWHYHUPLQGHUHQVWRSWH]HWWHQRI
XLW WH PLMQHQ %HLGH RSWLHV KHEEHQ JURWH ILQDQFLHHOHFRQRPLVFKH FRQVHTXHQWLHV 'DDUQDDVW EOLMIW
YHUYOXFKWLJLQJYDQDPPRQLDNHQEHSDDOGHJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQHHQSXQWYDQ]RUJDOVKHW
JDDWRPEHwQYORHGLQJYDQGHRPJHYLQJ+HWLVRQGXLGHOLMNRIGHGRHOVWHOOLQJHQYDQGH(8HQKHW
103YRRUZDWEHWUHIWDPPRQLDNGHSRVLWLHZRUGHQJHUHDOLVHHUG

'H1HGHUODQGVHODQGERXZOHYHUWPRPHQWHHOHHQIRUVHELMGUDJHDDQGHXLWVWRRWYDQEURHLNDVJDVVHQ
9RRUPHWKDDQHQODFKJDVLVGHELMGUDJHDDQGHWRWDOHXLWVWRRWFLUFDYLMIWLJSURFHQW'HNRUWHWHUPLMQ
GRHOVWHOOLQJ YRRU GH EHSHUNLQJ YDQ GH XLWVWRRW YDQ EURHLNDVJDVVHQ LQ KHW NDGHU YDQ KHW .\RWR
SURWRFROHQDIVSUDNHQYDQGH(8ODQGHQ]LMQEHVFKHLGHQ PLQLPDDO]HVSURFHQW 'HODQGERXZNDQ
GDDUUXLPVFKRRWVDDQYROGRHQ9RRUGHODQJHWHUPLMQ ]LH103 ]LMQGHGRHOVWHOOLQJHQYHHODPEL
WLHX]HU PLQLPDDO]HVWLJSURFHQW PHWIRUVHFRQVHTXHQWLHVYRRUGHODQGERXZ

3HLOEHKHHU WHQ EHKRHYH YDQ KHW ODQGERXZNXQGLJ ERGHPJHEUXLN KHHIW HHQ VWHUNH LQYORHG RS GH
RPJHYLQJ%LMKHWYDVWVWHOOHQYDQSHLOHQ]RXPHHUUHNHQLQJJHKRXGHQPRHWHQZRUGHQPHWDQGHUH
PDDWVFKDSSHOLMNHHLVHQ+HWLVODVWLJRPKLHUHHQFRQFUHHWGRHOYRRUWHIRUPXOHUHQ

2RNRSPRQGLDOHVFKDDOKHHIWGH1HGHUODQGVHODQGERXZLQYORHG(UZRUGWYDQHHQRSSHUYODNGDW
YLHUNHHU]RJURRWLVDOVKHWKXLGLJHQDWLRQDOHODQGERXZDUHDDOYHHYRHUYRRUGHQLHWJURQGJHERQGHQ
YHHKRXGHULMYDQXLWKHWEXLWHQODQGJHwPSRUWHHUG 2HQHPDE 'LWKHHIWQDGHOLJHJHYROJHQYRRU
GH ERGHPYUXFKWEDDUKHLG HQ HURVLH LQ GH ODQGHQ YDQ ZDDUXLW JHwPSRUWHHUG ZRUGW HQ GUDDJW LQ
EHODQJULMNHPDWHELMDDQKHWWHYHHODDQPHVWLQ1HGHUODQG 6PDOLQJ 

2S QDWLRQDOH VFKDDO ]RX HHQ EDODQV WXVVHQ LQ HQ XLWYRHU YDQ QXWULsQWHQ HQ ZHOOLFKW RRN DQGHUH
VWRIIHQNXQQHQZRUGHQJHKDQWHHUG'DWZLO]HJJHQGDWHUQLHWPHHUQXWULsQWHQYLDYHHYRHGHUVHQ





'RHOHQ



NXQVWPHVWPRJHQZRUGHQJHwPSRUWHHUGGDQYLDH[SRUWYDQELMYRRUEHHOGYHHSODQWDDUGLJHSURGXF
WHQHQPHVWVWRIIHQKHWODQGYHUODWHQUHNHQLQJKRXGHQGPHWRQYHUPLMGEDUHYHUOLH]HQLQGHNHWHQHQ
KHUJHEUXLN

+HWEHODVWHQYDQGHRPJHYLQJLVHHQRQWRHODDWEDDUHIIHFWGDW]RYHHOPRJHOLMNPRHWZRUGHQWHJHQ
JHJDDQ%LMKHWUHJXOHUHQYDQ¶RQYHUPLMGEDUH·YHUOLH]HQ]RXKHW$/$5$SULQFLSHNXQQHQZRUGHQ
LQJH]HW JHFRPELQHHUG PHW EHVW EHVFKLNEDUH WHFKQLHNHQ RI EHVW XLWYRHUEDUH WHFKQLHNHQ 9RRU GH
RYHULJH VWRIIHQ LV VWDQG VWLOO KHW XLWJDQJVSXQW ZDDUELM YRRU VWRIIHQ GLH DIEUHNHQ WRW RQVFKDGHOLMNH
YHUELQGLQJHQDIEUDDNDOVHHQDIYRHUSRVWNDQZRUGHQEHVFKRXZG


'2(/(13(5%2'(0.:$/,7(,763$5$0(7(5
,QGHYRRUDIJDDQGHSDUDJUDDI]LMQGRHOHQJHIRUPXOHHUGRSEDVLVYDQHHQDDQWDOYXLVWUHJHOVYRRUGH
RPJDQJ PHW GH HFRORJLVFKH IXQFWLH YDQ GH ERGHP 3HU RQGHUVFKHLGHQ ERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHU
OHLGWGH]HEHVFKRXZLQJWRWGHYROJHQGHGRHOHQ
x

9RRURUJDQLVFKHVWRIHHQPLQLPXPQLYHDXLQGHERYHQJURQGDIKDQNHOLMNYDQLQLHGHUJHYDOKHW
ERGHPW\SH ,Q VRPPLJH VLWXDWLHV LV ZHOOLFKW YHUKRJLQJ YDQ KHW RUJDQLVFKH VWRIJHKDOWH LQ GH
ERYHQJURQGQRGLJWHQEHKRHYHYDQDOJHPHQHERGHPELRGLYHUVLWHLWPRJHOLMNKHLGWRWYHUDQGH
ULQJ YDQ ODQGJHEUXLN YHUPLQGHULQJ YDQ KHW XLWVSRHOULVLFR YHUEHWHULQJ YDQ GH  ERGHPVWUXF
WXXUHQYRFKWYRRU]LHQLQJLQGHERGHP

x

/HNYHUOLH]HQYDQQXWULsQWHQQDDUJURQGHQRSSHUYODNWHZDWHUHQOXFKWWRWHHQPLQLPXPWHUXJ
EUHQJHQ YROJHQV $/$5$ ,PSRUW HQ H[SRUW LQ EDODQV EUHQJHQ UHNHQLQJ KRXGHQG PHW KHUJH
EUXLNVWURPHQHQRQYHUPLMGEDUHYHUOLH]HQELQQHQ1HGHUODQG

x

9RRU RYHULJH VWRIIHQ PHWDOHQ JHQHHVPLGGHOHQ EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  VWUHYHQ QDDU VWDQG VWLOO
RSQLYHDXVGLHRYHUHHQNRPHQPHWHHQJRHGHERGHPNZDOLWHLWLQGHERYHQJURQG+LHUELMPRHW
RQGHUVFKHLGJHPDDNWZRUGHQWXVVHQVWRIIHQGLHQRJDFFXPXOHUHQ PHWDOHQZHOOLFKWVRPPLJH
EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  HQ VWRIIHQ ZDDUYRRU VWDQG VWLOO LV EHUHLNW RS HHQ ]RGDQLJ KRRJ QLYHDX
GDW ]H XLWVSRHOHQ RI YHUYOXFKWLJHQ QDDU GH RPJHYLQJ HQ GDDU QDGHOLJH HIIHFWHQ YHURRU]DNHQ
QRUPRYHUVFKULMGLQJ 

x

)XQFWLRQHOH ELRGLYHUVLWHLW LQ GH ERYHQJURQG EHKRXG RI ELM WHNRUWHQ YHUKRJHQ YDQ KHW RUJD
QLVFK VWRIJHKDOWH LQ GH ERYHQJURQG LQYRHUHQ YDQ EHZHUNLQJVYULMH DNNHUUDQGHQ LQ GH RPJH
YLQJEHKRXGRIYHUKRJHQYDQEODXZJURHQHGRRUDGHULQJHQGLYHUVLWHLWLQODQGVFKDSVHOHPHQ
WHQ

x

)\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW %RGHPGDOLQJ SODVYRUPLQJYHUVOHPSLQJZLQGHQZDWHUHURVLHYHU
PLQGHUHQHQRIVWRS]HWWHQHQYRRU]RYHUPRJHOLMNKHUVWHOOHQ$DUGNXQGLJHZDDUGHQLQODQG
ERXZJURQGHQ EHKRXGHQ %ODXZJURHQH GRRUDGHULQJ LQVWDQGKRXGHQHQXLWEUHLGHQ.DUDNWH
ULVWLHNDJUDULVFKODQGVFKDSEHVFKHUPHQ







'RHOHQ

67$1'67,//(1$/$5$
'H%HOHLGVEULHI%RGHPJHHIWDDQGDWVWDQGVWLOOKHWXLWJDQJVSXQWLVELMKHWERGHPEHOHLG6WDQGVWLOO
NDQ RS YHUVFKLOOHQGH ZLM]HQ ZRUGHQ JHIRUPXOHHUG ,Q GH (XURSHVH ERGHPVWUDWHJLH LV KHW '36,5
'ULYHUV 3UHVVXUHV 6WDWH ,PSDFW HQ 5HVSRQVH  VFKHPD JHKDQWHHUG %OXP

 9DUDOO\D\   'H

PDDWVFKDSSHOLMNH RQWZLNNHOLQJHQ 'ULYHUV  OHLGHQ WRW GUXN RS KHW PLOLHX GDQ ZHO GH ERGHP
3UHVVXUHV  GLH RS KXQ EHXUW OHLGHQ WRW YHUDQGHULQJHQ LQ GH WRHVWDQG YDQ GH ERGHP 6WDWH  (HQ
YHUDQGHUGH WRHVWDQG NDQ OHLGHQ WRW ULVLFR·V HQ VFKDGH ,PSDFW  'H PDDWVFKDSSLM UHDJHHUW GDDURS
GRRUEHOHLGWHIRUPXOHUHQHQPDDWUHJHOHQWHQHPHQ 5HVSRQVH 'HUHVSRQVHNDQ]LFKULFKWHQRS'3
6HQ,6WDQGVWLOONDQLQWKHRULHRSHONYDQGH]HHOHPHQWHQZRUGHQWRHJHSDVWDIKDQNHOLMNYDQKHW
JHNR]HQDDQJULMSLQJVSXQWYRRUUHJXOHULQJ$OVVWDQGVWLOOODJHULQKHWVFKHPDZRUGWWRHJHSDVWGDQ
]DO GLW KRJHU LQ KHW VFKHPD FRQVHTXHQWLHV PRHWHQ KHEEHQ 'H JHYROJHQ KLHUYDQ KRJHU LQ KHW
VFKHPD]LMQPHHVWDORSYRRUKDQGQLHWGXLGHOLMN

$/$5$ KHHIW EHWUHNNLQJ RS HPLVVLHV 3UHVVXUHV  QDDU KHW PLOLHX HQ LV QDXZ YHUERQGHQ PHW
EHJULSSHQ DOV EHVW EHVFKLNEDUH RI EHVW XLWYRHUEDUH WHFKQLHNHQ %LM $/$5$ ZRUGW RQGHUNHQG GDW
VRPPLJH YHUOLH]HQ QDDU KHW PLOLHX QLHW WH YHUPLMGHQ ]LMQ HQ GDW PHW EHKXOS YDQ ¶WHFKQLVFKH·
PLGGHOHQ WHFKQLHN WLMGVWLS ORFDWLH  JHVWUHHIG PRHW ZRUGHQ QDDU ]R JHULQJ PRJHOLMNH YHUOLH]HQ
$/$5$ NDQ RSJHYDW ZRUGHQ DOV HHQ ELM]RQGHUH VLWXDWLH YDQ VWDQG VWLOO RS HPLVVLHV KHW HPLVVLH
QLYHDXZRUGWJHIL[HHUGRSKHWQLYHDXGDWGHWHFKQLHNWRHODDW+HWQLYHDXNDQZHOZRUGHQDDQJH
SDVW]RGUDGHWHFKQLHNYHUEHWHUW=RZHOVWDQGVWLOOHQ$/$5$]LMQSULQFLSHVGLHPHHVWDOLQYHUEDQG
PHWVWRIIHQLQKHWPLOLHXZRUGHQWRHJHSDVW,QKHWPLOLHXEHOHLGKHHIWVWDQGVWLOOWRWQXWRHPHHVWDO
EHWUHNNLQJRSKHWEHKRXGHQYDQHHQEHSDDOGHJXQVWLJHPLOLHXNZDOLWHLW 6SDDQV 

%LMGHWRHSDVVLQJYDQVWDQGVWLOOHQ$/$5$LVHUVSUDNHYDQHHQJURWHGLYHUVLWHLWLQFRPSDUWLPHQWHQ
VWRIIHQVWRIHLJHQVFKDSSHQXLWJDQJVVLWXDWLHVHQLQWH]HWWHQWHFKQLHNHQ7HQDDQ]LHQYDQQXWULsQWHQ
HQ RYHULJH VWRIIHQ LQ GH JURQGJHERQGHQ ODQGERXZ VWHOW GH FRPPLVVLH YRRU RP QRJ HHQ GHUGH
FRPSDUWLPHQW WH RQGHUVFKHLGHQ ELM KHW WRHSDVVHQ YDQ VWDQG VWLOO HQ $/$5$ 'H FRPSDUWLPHQWHQ
]LMQGDQ GHJHERXZHQ GHERYHQJURQG EHZRUWHOGHODDJ HQ GHRPJHYLQJ7HQDDQ]LHQYDQ
VWRIIHQPRHWRQGHUVFKHLGZRUGHQJHPDDNWWXVVHQQXWWLJYRRURIELQQHQGHJHERXZHQLQVWDOODWLHV
HQKHWYHHPDDUPRJHOLMNVFKDGHOLMNYRRUGHERYHQJURQGHQGHRPJHYLQJ PHWDOHQLQKHWYRHUHQ
GLHUJHQHHVPLGGHOHQ EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ  HQ QXWWLJ YRRU GH ERYHQJURQG PDDU PRJHOLMN 
VFKDGHOLMN YRRU GH RPJHYLQJ QXWULsQWHQ JHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ  'DDUQDDVW VSHHOW KHW
RQGHUVFKHLG WXVVHQ PHHU DFFXPXOHUHQGH VWRIIHQ PHWDOHQ IRVIDWHQ DGVRUEHUHQGH UHODWLHI
SHUVLVWHQWHJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ HQPHHUYHUVSUHLGHQGHVWRIIHQ QLWUDDWPHWDOHQPRELHOH
HQUHODWLHISHUVLVWHQWHJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ 7RWVORWPRHWUHNHQLQJZRUGHQJHKRXGHQPHW
GH XLWJDQJVLWXDWLH LQ GH ERYHQJURQG YRRU QRRG]DNHOLMNH VWRIIHQ LV HU VSUDNHYDQHHQWHNRUWLVHU
JHQRHJ RI LV HU HHQ RYHUPDDW" +HW LV KLHUGRRU QLHW HHQYRXGLJ DOJHPHQH UHJHOV WH JHYHQ YRRU GH
WRHSDVVLQJYDQVWDQGVWLOOHQ$/$5$LQGHJURQGJHERQGHQODQGERXZ





'RHOHQ




+HW JHEUXLN YDQ KHW VWDQG VWLOOSULQFLSH RS GH PLOLHXNZDOLWHLW YDQ HHQ FRPSDUWLPHQW OHLGW LQ
SULQFLSHWRWKDQGKDYLQJYDQGHEHVWDDQGHVLWXDWLH6WDQGVWLOONDQWRHJHSDVWZRUGHQDOVGHEHVWDDQ
GH PLOLHXNZDOLWHLW JRHG LV %LM ERGHP ZRUGW VWDQG VWLOO RRN WRHJHSDVW DOV HU VSUDNH LV YDQ OLFKW
YHURQWUHLQLJGHJURQGHQERGHPPHWEHKXOSYDQKHWSULQFLSHYDQYHUJHOLMNEDUHNZDOLWHLWYDQJURQG
HQ RQWYDQJHQGH ERGHP $OV GH ERGHPNZDOLWHLW HFKWHU QLHW SDVW ELM KHW JHEUXLN RI GH
LQWHUYHQWLHZDDUGH ZRUGW RYHUVFKUHGHQ GDQ GLHQW NZDOLWHLWVYHUEHWHULQJ SODDWV WH YLQGHQ 'H
FRPPLVVLH LV YDQ PHQLQJ GDW ELM QRUPRYHUVFKULMGLQJ ELQQHQ RI EXLWHQ GH ERXZYRRU VWDQG VWLOO
KRRJXLWDOVHHUVWHHLVJHVWHOGNDQZRUGHQHQYHUYROJHQVPRHWZRUGHQLQJH]HWRSNZDOLWHLWVYHUEH
WHULQJ

6WDQG VWLOO DOV SULQFLSH RQWPRHW YDDN YHHO NULWLHN RPGDW KHW ]RX OHLGHQ WRW VLWXDWLHV ZDDULQ ¶QLHWV
PHHUPDJ·%LMKHWIRUPXOHUHQYDQEHOHLGYRRUGHRPJDQJPHWOLFKWYHURQWUHLQLJGHJURQGVWURPHQLV
JHEOHNHQ GDW HHQ VWULNWH KDQGKDYLQJ YDQ VWDQG VWLOO GH KDQGHOLQJVPRJHOLMNKHGHQ VWHUN EHSHUNW ,Q
KDDU DGYLHV RYHU GH 'HILQLWLHVWXGLH EDJJHU HQ ERGHP 7&%   KHHIW GH FRPPLVVLH HHQ DDQWDO
UHJHOVYRRUGHRPJDQJPHWVWDQGVWLOOWHQDDQ]LHQYDQERGHPNZDOLWHLWYRRUJHVWHOG+LHUELMJLQJKHW
RPRSWLHVYRRUGHLQYXOOLQJYDQKHWEHJULSYHUJHOLMNEDUHNZDOLWHLWWXVVHQRSWHEUHQJHQSURGXFWHQ
RQWYDQJHQGHERGHP
x

9ULMZHOLGHQWLHNHVDPHQVWHOOLQJHQYHURQWUHLQLJLQJVQLYHDXV

x

*HHQ LGHQWLHNH VDPHQVWHOOLQJ PDDU YRRU YHUVFKLOOHQGH VWRIIHQ HHQ YHUJHOLMNEDDU YHURQWUHLQL
JLQJVQLYHDX

x

9HUJHOLMNEDUHXLWORRJEDDUKHLG

x

9HUJHOLMNEDUHNZDOLWHLWLQWHUPHQYDQGHJHVFKLNWKHLGYRRUJHEUXLN WRHSDVVLQJHQ 

'HFRPPLVVLHYHUZHHVKLHUELMRRNRSKHWEHVWDDQYDQGHWRHWVLQJVUHJHOVLQKHWNDGHUYDQGHKDQWH
ULQJ YDQ GH VWUHHIZDDUGHQ 9520   HQ GH WLMGHOLMNH 9ULMVWHOOLQJVUHJHOLQJ %RXZVWRIIHQEHVOXLW
 9520   +LHUXLW EOLMNW GDW HU WHJHQ JHULQJH DIZLMNLQJHQ LQ VDPHQVWHOOLQJ RI XLWORJLQJ
YDDNJHHQPLOLHXK\JLsQLVFKHEH]ZDUHQ]LMQ

9RRU GH YHUVSUHLGLQJ YDQ QLHW VFKRQH PDDU LQ SULQFLSH ZHO YHUVSUHLGEDUH EDJJHU RS KHW ODQG
ZHUGLQKHW]HOIGHDGYLHVHHQYRRUNHXUVYROJRUGHJHJHYHQ
x

9HUVSUHLGLQJ RQGHU KHW UHJLPH YDQ YHUJHOLMNEDUH NZDOLWHLW HQ VWDQG VWLOO DOV XLWJDQJVSXQW
ELQQHQHHQJHGHILQLHHUGEHKHHUJHELHG JHPHHQWH 

x

9HUVSUHLGLQJRQGHUHHQPLQGHUVWULNWHEHQDGHULQJYDQVWDQGVWLOOGHEDJJHUPDJLHWVYLH]HU]LMQ
GDQGHRQWYDQJHQGHERGHP

x

9HUVSUHLGLQJRSHHQORFDWLHELQQHQGHJHPHHQWHZDDUNZDOLWDWLHIVOHFKWHUHEDJJHUPDJZRUGHQ
JHSODDWVW HQ HHQ VOHFKWHUH  RI DFKWHUXLWJDQJ LQ  ERGHPNZDOLWHLW ZRUGW WRHJHVWDDQ
JHPRWLYHHUGDIZLMNHQYDQGHNZDOLWHLWVUHIHUHQWLH 





'RHOHQ

x

2SVODDQLQHHQWLMGHOLMNGHSRWRPWRWNZDOLWHLWVYHUEHWHULQJWHNRPHQDOYRUHQVWRWYHUVSUHLGLQJ
RSKHWODQGZRUGWRYHUJHJDDQ GRRUDIEUDDNYDQRUJDQLVFKHYHURQWUHLQLJLQJHQHQUHPHGLsUHQ
YDQPLFURELsOHNZDOLWHLW 


,QGHODQGERXZNDQVWDQGVWLOORSYHUVFKLOOHQGHW\SHQSUREOHPHQWRHJHSDVWZRUGHQ%RYHQVWDDQGH
UHJHOV ]RXGHQ YDQ WRHSDVVLQJ NXQQHQ ]LMQ RS KHW RS GH ERGHP EUHQJHQ YDQ SURGXFWHQ GLH
RQGHUGHHOZRUGHQYDQGHERGHP]RDOVEDJJHUHQFRPSRVW


0,1,080²(1*(:(167(.:$/,7(,7
%LM KHW YDVWVWHOOHQ YDQ HHQ PLQLPXP HQ JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW DOV QD WH VWUHYHQ GRHO LQ KHW
NDGHU YDQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN PRHW UHNHQLQJ JHKRXGHQ ZRUGHQ PHW GH PHHVW NULWLVFKH
UXLPWHOLMNHVFKDDOHQGHODQJHWHUPLMQ%LMPLQLPXPNZDOLWHLWNDQJHGDFKWZRUGHQDDQHHQNZDOLWHLW
GLH PLQLPDDO QRGLJ LV YRRU ]RZHO KHW ODQGERXZNXQGLJ JHEUXLN PDDU GDQ ZHO YDQXLW HHQ ODQJH
WHUPLMQ SHUVSHFWLHI DOV YRRU KHW DOJHPHHQ EHODQJ 9RRU GH PHHVWH SDUDPHWHUV LV HHQ HYHQWXHOH
PLQLPXPRIJHZHQVWHNZDOLWHLW DIKDQNHOLMNYDQKHWERGHPW\SH+HWLVWKDQVQLHWJRHGPRJHOLMN
RP KDUGH NZDQWLWDWLHYH JUHQ]HQ YRRU PLQLPXP RI JHZHQVWH NZDOLWHLW DDQ WH JHYHQ (U LV
ELMYRRUEHHOG GHJHOLMNH ZHWHQVFKDSSHOLMNH NHQQLV RYHU GH UHODWLH WXVVHQ RUJDQLVFKH VWRI HQ KHW
JHYRHOLJHU ZRUGHQ YRRU HURVLH GH DIQDPH YDQ GH ERGHPYUXFKWEDDUKHLG HQ ERGHPYHUGLFKWLQJ
/RYHODQG :HEE9HUKHLMHQHWDO7RELDV +RHZHOXLWGH]HNHQQLVJHHQVFKHUSH
JHQHULHNHJUHQVYDOWDIWHOHLGHQYRRUKHWRUJDQLVFKVWRIJHKDOWHLQERGHPVNXQQHQZHOELQQHQHHQ
]HNHUHPDUJHXLWVSUDNHQZRUGHQJHGDDQRYHUHHQJHZHQVWRUJDQLVFKVWRIQLYHDXLQGHERGHP9RRU
KHWRUJDQLVFKVWRIJHKDOWHEHVWDDWHUZHOHHQYXLVWUHJHO$DQJHQRPHQZRUGWGDWDIKDQNHOLMNYDQKHW
ERGHPW\SHHQGHWH[WXXUYDQGHERGHPEHQHGHQFLUFDWZHHSURFHQWRUJDQLVFKNRROVWRI FLUFD
SURFHQW RUJDQLVFKH VWRI  GH WRSODDJ YDQ GH ERGHP ]LMQ VWUXFWXUHOH VWDELOLWHLW YHUOLHVW HQ GH]H
JHYRHOLJZRUGWYRRUHURVLHHQYHUZRHVWLMQLQJ /RYHODQG :HEE 

9DQXLW ODQGERXZNXQGLJ RRJSXQW ]RX GH PLQLPXPNZDOLWHLW XLW GH YROJHQGH JHJHYHQV NXQQHQ
ZRUGHQDIJHOHLG
x

2UJDQLVFKH VWRI JHHQ PLQLPXPNZDOLWHLW WH JHYHQ RRN RS H[WUHHP DUPH ERGHPV NXQQHQ
EHSDDOGHJHZDVVHQJHWHHOGZRUGHQ

x

1XWULsQWHQYROJHQVWRHVWDQGYROGRHQGHFRQIRUPEHPHVWLQJVDGYLHV

x

2YHULJHVWRIIHQ/$&VLJQDDOZDDUGHQ QRJWHRQWZLNNHOHQYRRUGLHUJHQHHVPLGGHOHQ 

x

)XQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWHULVJHHQPLQLPXPQLYHDXYRRUIXQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLWEHNHQG

x

)\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW GH ERGHP PRHW YROGRHQGH SRULsQYROXPH KHEEHQ RP ZDWHU HQ
ZRUWHOV WH NXQQHQ GRRUODWHQ HQ YROGRHQGH ZDWHUYDVWKRXGHQG YHUPRJHQ RP YRFKW WHNXQQHQ
OHYHUHQDDQKHWJHZDVDIKDQNHOLMNYDQKHWERGHPW\SH







'RHOHQ



9DQXLW DOJHPHHQ PDDWVFKDSSHOLMN EHODQJ ]RX GH PLQLPXPNZDOLWHLW XLW GH YROJHQGH JHJHYHQV
NXQQHQZRUGHQDIJHOHLG
x

2UJDQLVFKHVWRIFLUFDWZHHSURFHQWRUJDQLVFKHNRROVWRIDIKDQNHOLMNYDQWH[WXXULQYHUEDQGPHW
XLWVSRHOLQJ IXQFWLRQHOH ELRGLYHUVLWHLW RYHUJDQJ QDDU DQGHU ODQGJHEUXLN ERGHPVWUXFWXXU
ZDWHUEXIIHULQJ

x

1XWULsQWHQ QLYHDX ZDDUELM JHHQ RQDFFHSWDEHOH YHUOLH]HQ GRRU YHUYOXFKWLJLQJ HQ XLWVSRHOLQJ
RSWUHGHQ QLYHDX ZDDUELM GH RYHUJDQJ QDDU DQGHUH YRUPHQ YDQ ODQGJHEUXLN ELQQHQ HHQ
JHQHUDWLHLVWHEHUHLNHQ

x

2YHULJHVWRIIHQQLYHDXVZDDUELMJHHQRQDFFHSWDEHOHYHUVSUHLGLQJQDDUGHRPJHYLQJRSWUHHGW
HQJHHQWR[LVFKHHIIHFWHQLQGHERYHQJURQGRSWUHGHQQLYHDXZDDUELMGHRYHUJDQJQDDUDQGHUH
YRUPHQYDQODQGJHEUXLNELQQHQHHQJHQHUDWLHLVWHEHUHLNHQ

x

)XQFWLRQHOH ELRGLYHUVLWHLW QLYHDX ZDDUELM GH RYHUJDQJ QDDU DQGHUH YRUPHQ YDQ ODQGJHEUXLN
ELQQHQHHQJHQHUDWLHLVWHEHUHLNHQ

x

)\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW ZDWHU PDJ QLHW ]RGDQLJ ODQJ RS KHW ODQG EOLMYHQ VWDDQ GDW ERGHP
IXQFWLHVZRUGHQYHUPLQGHUG ELMYRRUEHHOGSURGXFWLHFDSDFLWHLWQXWULsQWHQEHQXWWLQJZDWHUEXI
IHULQJ  HU PDJ JHHQ RQDFFHSWDEHOH ERGHPGDOLQJ RSWUHGHQ KHW DUHDDO EHERXZG PRHW RS
JHELHGVQLYHDXEHSHUNWEOLMYHQWHQRS]LFKWHYDQKHWDUHDDORQEHERXZG'HPDWHYDQEHERXZLQJ
HQERGHPGDOLQJ]LMQ]DNHQGLH GHHOV QLHWGRRUGHERHUEHwQYORHGNXQQHQZRUGHQ


1DDVWGHPLQLPXPNZDOLWHLWNDQPHQ]LFKDIYUDJHQRIHURRNHHQJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWEHVWDDW
YRRUYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQGXXU]DPHODQGERXZ,QDOJHPHQHWHUPHQNDQJHVWHOGZRUGHQGDW
GH JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW LQ GH ODQGERXZ GH NZDOLWHLW LV GLH NZDQWLWDWLHI HQ NZDOLWDWLHI HHQ
RSWLPDOH RSEUHQJVW RSOHYHUW ELM HHQ ]R JHULQJ PRJHOLMNH EHODVWLQJ YDQ KHW PLOLHX ZDDUELM RYHULJH
PDDWVFKDSSHOLMNHGRHOHQ]RDOVLQVWDQGKRXGLQJYDQKHWODQGVFKDS ELMYRRUEHHOGNRHLHQLQGHZHL 
JHUHDOLVHHUG NXQQHQ ZRUGHQ 'H HQH ERGHP LV YDQ QDWXUH  EHWHU JHVFKLNW YRRU EHSDDOGH WHHOWHQ
GDQ GH DQGHUH HQ GH HQH ERGHP OHLGW PLQGHU VQHO WRW PLOLHXSUREOHPHQ GDQ GH DQGHUH
*HVFKLNWKHLG YRRU JHEUXLN ]RX HHQ EHODQJULMNH UROPRHWHQVSHOHQELMGHNHX]HYRRUHHQEHSDDOGH
WHHOWHQ]HOIVGHNHX]HYRRUKHWW\SHEHGULMI'HFRPPLVVLHKHHIWLQHHQHHUGHUDGYLHVDDQJHJHYHQ
GDW HU ]RYHHO PRJHOLMN JHEUXLN ]RX PRHWHQ ZRUGHQ JHPDDNW YDQ GH HFRORJLVFKH GLHQVWHQ GLH GH
ERGHPOHYHUW'LWVWHOWHLVHQDDQGHFKHPLVFKHELRORJLVFKHHQI\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW

+HW DDQJHYHQ YDQ GH KLHUERYHQ JHIRUPXOHHUGH JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW LV JURQGVRRUW JURQG
ZDWHUVWDQG HQ WHHOWDIKDQNHOLMN 'H VSHFLILFDWLH HQ GHWDLOOHULQJ SHU ERGHPW\SH HQ ERXZSODQ YDOW
EXLWHQ KHW EHVWHN YDQ GLW DGYLHV (U LV YHHO NHQQLV RYHU GH QDWXXUOLMNH JHVFKLNWKHLG YDQ ERGHPV
YRRUYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQODQGERXZ ELMYRRUEHHOG7HQ&DWHHWDO +RHZHOGH]HNHQQLV
VWHUNJHULFKWLVRSKHWJHVFKLNWPDNHQYDQJURQGHQYRRUHHQEHSDDOGHWHHOWNDQGH]HNHQQLVRRN
ELMGUDJHQDDQHHQEHVFKULMYLQJYDQGHJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWLQGHODQGERXZ






'RHOHQ

0HWEHWUHNNLQJWRWYHURQWUHLQLJHQGHVWRIIHQNDQGHJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWJHEDVHHUGZRUGHQRS
GHVWUHHIZDDUGHQ7HUXLWYRHULQJYDQGH%HOHLGVEULHI%RGHP 9520 LVKHWSURMHFW5HIHUHQWLH
%LRORJLVFKH%RGHPNZDOLWHLWRSJHVWDUW'LWSURMHFW]DOQDDUYHUZDFKWLQJLQGHWZHHGHKHOIWYDQ
HHQ YRRUVWHO RSOHYHUHQ YRRU HHQ PHHWEDUH  ELRORJLVFKH UHIHUHQWLH RIWHZHO JHZHQVWH ELRORJLVFKH
ERGHPNZDOLWHLW YRRU RQGHU DQGHUH ODQGERXZJURQG 'H FRPPLVVLH YHUZDFKW KLHURYHU LQ QDMDDU
WHDGYLVHUHQ






,QVWUXPHQWHQ



,167580(17(1
,1/(,',1*
,Q KRRIGVWXN GULH ]LMQ NZDOLWDWLHYH HQ NZDQWLWDWLHYH GRHOHQ JHIRUPXOHHUG YRRU GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNYRRUYHUVFKLOOHQGHERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHUV'HFRPPLVVLHYLQGWGDWGXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNHHQ]DDNLVYDQDOOHPDDWVFKDSSHOLMNHDFWRUHQ+HWDFFHQWLQGLWKRRIGVWXNOLJWHFKWHU
ELMGHRYHUKHGHQRPGDWKHWGHWDDNYDQGHFRPPLVVLHLVRPGHRYHUKHLGYDQDGYLHVWHYRRU]LHQ(U
]LMQ YRRU GH RYHUKHLG YHUVFKLOOHQGH LQVWUXPHQWHQ RP GRHOHQ YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN WH
UHDOLVHUHQ 0HW EHWUHNNLQJ WRW GH ODQGERXZ HQ GH ZLM]H ZDDURS GH ULMNVRYHUKHLG YRUP JHHIW DDQ
LQVWUXPHQWHQRQGHUVFKHLGWGHFRPPLVVLHGDDUELMGHYROJHQGHDDQGDFKWVSXQWHQ
x

'H UHJHOJHYLQJ NDQ JHEDVHHUG ]LMQ RS KHW YRRUVFKULMYHQ YDQ WHFKQLHNHQ WLMGVWLSSHQ KRHYHHO
KHGHQ GH ]RJHQRHPGH PLGGHOYRRUVFKULIWHQ RI RS NZDOLWHLWVGRHOVWHOOLQJ LQ KHW PLOLHX
ZDDUYDQ LQ KHW PLGGHQ ZRUGW JHODWHQ KRH GLH EHUHLNW PRHWHQ ZRUGHQ GRHOYRRUVFKULIWHQ  ,Q
GHODQGERXZLVVSUDNHYDQYHHOPLGGHOYRRUVFKULIWHQGLHGRRUERHUHQLQWRHQHPHQGHPDWHDOV
NQHOOHQGZRUGHQHUYDUHQ

x

(U LV HHQ WRHQHPHQGH ZHQV ELM ERHUHQ RP PLOLHXSUREOHPHQ JH]DPHQOLMN DDQ WH SDNNHQ
*HELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG JHHIW GH PRJHOLMNKHLG RP VOHFKWHUH PLOLHXSUHVWDWLHV YDQ
LQGLYLGXHOH EHGULMYHQ WHFRPSHQVHUHQPHWEHWHUHPLOLHXSUHVWDWLHVYDQDQGHUHEHGULMYHQ'H]H
DDQSDN NRPW WHJHPRHW DDQ KHW IHLW GDW ERHUHQ PHW ]HHU XLWHHQORSHQGH RPVWDQGLJKHGHQ WH
PDNHQKHEEHQ'HYUDDJLVZDQQHHUKHWPRJHOLMNHQQXWWLJLVRPJHELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLG
LQWHYRHUHQ

x

,Q GH %HOHLGVEULHI %RGHP 9520   ZRUGW DDQJHNRQGLJG GDW YROJHQV GH KXLGLJH ]RUJ
SOLFKWLQGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQGHJHEUXLNHUYDQGHERGHP
HHQ EUHGHUH HQ PHHU RSHUDWLRQHOH ZHUNLQJ NULMJW ,Q KHW NDGHU YDQ GH XLWZHUNLQJ YDQ GH]H
]RUJSOLFKW ZLO GH ULMNVRYHUKHLG JUDDJ HHQ RQGHUVFKHLG PDNHQ LQ HLJHQ HQ DOJHPHHQ EHODQJ
%RGHPEHKHHUGDWSODDWVYLQGWRSEDVLVYDQHLJHQEHODQJZRUGWGRRUGHRYHUKHLGEHVFKRXZG
DOV EHKHHU GDW YDQ GH ERGHPJHEUXLNHU YHUZDFKW PDJ ZRUGHQ 'DDUQDDVW ZLO GH RYHUKHLG
ERGHPEHKHHU VWLPXOHUHQ GDW ZRUGW XLWJHYRHUG WHQ EHKRHYH YDQ DOJHPHQH PDDWVFKDSSHOLMNH
EHODQJHQ,QGDWJHYDO]RXHUHHQYHUJRHGLQJWHJHQRYHUNXQQHQVWDDQ'LWPDDNWKHWQRRG]DNH
OLMNRQGHUVFKHLGWHNXQQHQPDNHQWXVVHQHLJHQHQDOJHPHHQEHODQJ


'HFRPPLVVLH]DOLQGLWKRRIGVWXNRSGHLQVWUXPHQWHQLQJDDQPHWVSHFLILHNHDDQGDFKWYRRUGH]H
SXQWHQ 'DDUQDDVW LV HU ELM YHUVFKLOOHQGH SDUWLMHQ EHKRHIWH RP WH NXQQHQ YDVWVWHOOHQ KRH GH
ERGHPNZDOLWHLW]LFKRQWZLNNHOWWHQJHYROJHYDQKHWJHYRHUGHEHOHLGRIORNDOHEHKHHU,QGLWKRRIG
VWXN ]XOOHQ YHUVFKLOOHQGH RSWLHV YRRU PRQLWRUHQ EHVSURNHQ ZRUGHQ 7RW VORW KHHIW GH FRPPLVVLH
JHwQYHQWDULVHHUGZDWYHUVFKLOOHQGHSDUWLMHQ ERHUHQNHWHQVRYHUKHGHQGHPDDWVFKDSSLM FRQFUHHW





,QVWUXPHQWHQ

DOV HHUVWH ]RXGHQ NXQQHQ GRHQ RP ELM WH GUDJHQ DDQ HHQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQG
ERXZ


'2(/(10,''(/*(%,('6*(5,&+7%(/(,'(1=25*3/,&+7
'RHOHQPLGGHO
,QGHODQGERXZ]LMQYHHOUHJHOVJHEDVHHUGRSJHQHULHNHPLGGHOYRRUVFKULIWHQGDWZLO]HJJHQGDWLV
JHUHJHOG PHW ZHONH WHFKQLHNHQ HU JHZHUNW PRHW ZRUGHQ ZHONH SURGXFWHQ HU JHEUXLNW PRHWHQ
ZRUGHQRSZHONHWLMGVWLSSHQHHQKDQGHOLQJPDJZRUGHQXLWJHYRHUGHQZDWHUPHWDOOHUOHLDIYDO
VWURPHQPRHWHQPDJ+HWYRRUGHHOYDQPLGGHOYRRUVFKULIWHQLVGDW]HHHQGXLGLJHQPHHVWDOJRHG
FRQWUROHHUEDDU]LMQ+HWQDGHHOYDQPLGGHOYRRUVFKULIWHQLVGDW]HLQGHUHJHOKHHOJHGHWDLOOHHUG]LMQ
QLHWDOWLMGHYHQGXLGHOLMNDDQHHQGRHOJHNRSSHOG]LMQHQJHHQLQGLYLGXHOHNHX]HYULMKHLGJHYHQ(U
ZRUGW LQ JHULQJH PDWH UHNHQLQJ JHKRXGHQ PHW GH RPVWDQGLJKHGHQ YDQ GH ERHU GRRU HHQ JURI
RQGHUVFKHLG WH PDNHQ WXVVHQ JURQGVRRUWHQ HQ JURQGZDWHUVWDQGHQ +HW JHEUHN DDQ NHX]HPRJH
OLMNKHGHQYHUKLQGHUWGDWGHERHURSWLPDDONDQLQVSHOHQRS]LMQSHUVRRQOLMNHRPVWDQGLJKHGHQ

'RRU YHUVFKLOOHQGH SDUWLMHQ LV GH ZHQV XLWJHVSURNHQ RP PHHU PHW GRHOYRRUVFKULIWHQ WH JDDQ
ZHUNHQ'LWJHHIWPHHUYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGHQNHX]HPRJHOLMNKHGHQELMGHLQGLYLGXHOHERGHPEH
KHHUGHULQGLWJHYDOGHERHUWHQDDQ]LHQYDQGHZLM]HZDDURSKHWGRHOJHKDDOGJDDWZRUGHQ'H
FRPPLVVLHGHQNWGDDUELMDDQHHQV\VWHHPZDDUELMERHUHQRSEHGULMIVQLYHDXRIRSJHELHGVQLYHDXELM
PLOLHXFR|SHUDWLHVDIJHUHNHQGZRUGHQRSGXLGHOLMNDDQJHJHYHQFRPSOH[YDQGRHOHQLQGHERYHQ
JURQGHQGHRPJHYLQJ+RHGHERHURIPLOLHXFR|SHUDWLHGH]HGRHOHQEHUHLNWPRHWRQGHUGHHO]LMQ
YDQ GH JH]DPHQOLMNH  EHGULMIVYRHULQJ 'H RYHUKHLG NDQ GDDUELM EHKXOS]DDP ]LMQ GRRU KHW JHYHQ
YDQYRRUOLFKWLQJRYHUKRHGHGRHOHQRRNLQEHGULMIVHFRQRPLVFKRS]LFKWKHWEHVWHJHKDDOGNXQQHQ
ZRUGHQ +HW LV GDQ ZHO QRRG]DNHOLMN RP GH GRHOHQ WH PRQLWRUHQ LQ GH ERYHQJURQG HQ KHW
RPULQJHQGHPLOLHXZDWDOVYRRUGHHOKHHIWGDWHUHHQJRHGEHHOGRQWVWDDWYDQGHPLOLHXK\JLsQLVFKH
WRHVWDQGYDQKHWODQGHOLMNJHELHG

9ROJHQVGHFRPPLVVLHLVKLHUHHQDDQWDODDQGDFKWVSXQWHQYDQEHODQJ
x

(UPRHWLQ]LFKW]LMQLQGHUHODWLHWXVVHQYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQEHKHHUHQGHWHEHUHLNHQ
GRHOHQ'HGRHOHQPRHWHQUHODWLHIVQHORSKHWEHKHHUUHDJHUHQHUPRHWYHUDQGHULQJ]LFKWEDDU
HQRIPHHWEDDU]LMQ

x

+HWFRPSOH[YDQGRHOHQPRHWV\VWHHPJHULFKWHQYRRUGHODQJHWHUPLMQYDVWJHVWHOGZRUGHQ+HW
EHUHLNHQ YDQ KHW HQH GRHO PDJ QLHW OHLGHQ WRW RQKDDOEDDUKHLG YDQ DQGHUH GRHOHQ 'H GRHOHQ
PRHWHQ JH]DPHQOLMN HHQ ¶VOXLWHQGH· ODQJH WHUPLMQ EHVFKHUPLQJ YDQ KHW PLOLHX JHYHQ HQ KHW
JHEUXLN]HOILQVWDQGKRXGHQ
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x

'RHOHQPRHWHQPHHWEDDU NXQQHQ ]LMQHQGHPHHWUHVXOWDWHQPRHWHQWHUXJJHNRSSHOG NXQQHQ 
ZRUGHQQDDUKHWLQGLYLGXHOHRIJHELHGVEHKHHU


'H ERYHQVWDDQGH DDQGDFKWVSXQWHQ OHLGHQ WRW GH FRQFOXVLH GDW HU QRJ YHHO PRHW JHEHXUHQ RP WRW
HHQHIIHFWLHYHUHJHOJHYLQJYLDGRHOYRRUVFKULIWHQWHNRPHQ+HWLV]HOIVGHYUDDJRIGDWPRJHOLMNLV
+DQGHOHQ LQ KHW NDGHU YDQ GRHOYRRUVFKULIWHQ LV NHQQLVLQWHQVLHI HQ HU PRHW HHQ ]HNHUH PDWH YDQ
YHUWURXZHQ]LMQWXVVHQGHUHJHOJHYHUHQGHEHKHHUGHURPGDWKDQGKDYLQJYLDHHQ¶RPZHJ·SODDWV
YLQGW 'DDUQDDVW ODDW HHQ GRHO LQ GH YRUP YDQ PLQLPDOH RI JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW ]LFK
ZHWHQVFKDSSHOLMNODVWLJYDVWVWHOOHQ+HWDDQVWXUHQRSXLWVOXLWHQGHHQQDWHVWUHYHQERGHPNZDOLWHLW
LVHYHQHHQVODVWLJRPGDWGHERGHPELM]RQGHUWUDDJUHDJHHUWHQKHWVLJQDDOGDWGDDUYDQXLWJDDWRP
KHW JHEUXLN HQ KHW EHKHHU YDQ GH ERGHP WH ZLM]LJHQ YDDN WH ODDW NRPW 9RRU RQGLHS JURQGZDWHU
NDQGDWDQGHUV]LMQ'DDUNXQQHQNZDOLWHLWVGRHOVWHOOLQJHQZHOVWXUHQGZHUNHQ]RDOVELMYRRUEHHOG
GHJUHQVZDDUGHYRRUQLWUDDWXLWGH(81LWUDDWULFKWOLMQRIGHWRHNRPVWLJH(8*URQGZDWHUULFKWOLMQ
9DQ EHODQJ LV RP HHQ UXLPWHOLMNH VFKDDO DDQ GLW W\SH GRHOVWHOOLQJHQ WH YHUELQGHQ ]RGDW GXLGHOLMN
ZRUGWRIXLWUXLOYDQHPLVVLHVWXVVHQEHGULMYHQPRJHOLMNZRUGW ]LHYROJHQGHSDUDJUDDI 
*HELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLG
%LM JHELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG LQ GH ODQGERXZ ZRUGW QDDU GH PLOLHXSUHVWDWLHV YDQ HHQ JHELHG
JHNHNHQLQSODDWVYDQGHPLOLHXSUHVWDWLHVYDQHHQEHGULMI'HERHUHQLQKHWJHELHGKHEEHQ]LFKKLHU
YRRUELMYRRUEHHOGLQHHQPLOLHXFR|SHUDWLHYHUHQLJG(HQYRRUGHHOYDQJHELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLG
LV GDW HU ELQQHQ KHW JHELHG JHFRPSHQVHHUG NDQ ZRUGHQ WXVVHQ VOHFKWHUH HQ EHWHUH EHGULMYHQ
9RRUZDDUGHKLHUYRRULVZHOGDWHUELQQHQKHWJHELHGYROGRHQGHKHWHURJHQLWHLWDDQZH]LJLVRPWRW
YDULDWLHLQSUHVWDWLHVWHNRPHQ(HQDQGHUYRRUGHHOLVGDWERHUHQDIKDQNHOLMNYDQHONDDUVSUHVWDWLHV
ZRUGHQYDQHONDDU]XOOHQZLOOHQOHUHQHQHONDDU]XOOHQFRQWUROHUHQ

*HELHGVJHULFKW EHOHLG KHHIW DOOHHQ ]LQ DOV KHW PLOLHXEHOHLG LQ GRHOHQ LV JHIRUPXOHHUG $OV KHW
PLOLHXEHOHLG JHIRUPXOHHUG LV LQ PLGGHOHQ GLH RS HHQ EHGULMI PRHWHQ ZRUGHQ WRHJHSDVW GDQ LV HU
JHHQ PRJHOLMNKHLG WRW FRPSHQVDWLH HQ OHUHQ YDQ HONDDU *HELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG KHHIW DOOHHQ
PHHUZDDUGHDOVGHJHIRUPXOHHUGHGRHOHQEHWUHNNLQJKHEEHQRSHQPHHWEDDU]LMQYRRUKHWJHELHG
]RDOV ELMYRRUEHHOG GH JHPLGGHOGH JURQGZDWHUJHKDOWHQ LQ HHQ JHELHG RI GH WRWDOH WRHODDWEDUH
HPLVVLHQDDUGHOXFKWLQHHQJHELHG(ULVZHLQLJHUYDULQJPHWKHWIRUPXOHUHQYDQGHUJHOLMNHGRHOHQ
1DDVW GH KLHUERYHQ EHVFKUHYHQ EHSHUNLQJHQ YDQ UHJHOJHYLQJ YLD GRHOYRRUVFKULIWHQ VWHOOHQ
GRHOYRRUVFKULIWHQ RRN JUHQ]HQ DDQ GH SUREOHPHQ ZDDU JHELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLGHHQRSORVVLQJ
YRRU ELHGW ,Q KHW DOJHPHHQ NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW JHELHGVJHULFKW PLOLHXEHOHLG ]LFK EHWHU OHHQW
YRRU SUREOHPHQ GLH ]LFK LQ GH RPJHYLQJ YDQ HHQ EHGULMI DIVSHOHQ HQ WH PDNHQ KHEEHQ PHW
DIZHQWHOLQJ QDDU HOGHUV ]RDOV ELMYRRUEHHOG QLWUDDW LQ KHW JURQGZDWHU RI ZDWHUEXIIHULQJ LQ HHQ
JHELHG
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=RUJSOLFKW
'H ]RUJSOLFKW YRRU GH ERGHP OLJW LQ HHUVWH LQVWDQWLH ELM GH JHEUXLNHU 'H ]RUJSOLFKW LV LQ GH :HW
ERGHPEHVFKHUPLQJDOVYROJWRPVFKUHYHQ¶,HGHUGLHRSRILQGHERGHPKDQGHOLQJHQYHUULFKW>«@HQGLH
ZHHWRIUHGHOLMNHUZLMVKDGNXQQHQYHUPRHGHQGDWGRRUGLHKDQGHOLQJGHERGHPNDQZRUGHQYHURQWUHLQLJGRI
DDQJHWDVW LV YHUSOLFKW DOOH PDDWUHJHOHQ WH QHPHQ GLH UHGHOLMNHUZLMV YDQ KHP NXQQHQ ZRUGHQ JHYHUJG
WHQHLQGH GLH YHURQWUHLQLJLQJ RI DDQWDVWLQJ WH YRRUNRPHQ GDQ ZHO LQGLHQ GLH YHURQWUHLQLJLQJ RI DDQWDVWLQJ
]LFK YRRUGRHW GH ERGHP WH VDQHUHQ RI GH DDQWDVWLQJ HQ GH GLUHFWH JHYROJHQ GDDUYDQ WH EHSHUNHQ HQ ]RYHHO
PRJHOLMNRQJHGDDQWHPDNHQ·

+LHUELM GLHQW ]LFK GH YUDDJ DDQ KRHYHU GH RYHUKHLG NDQ JDDQ LQ KHW RSOHJJHQ YDQ UHJHOV DDQ KHW
JHEUXLNYDQGHERGHP,QKHWJHYDOYDQDJUDULVFKERGHPJHEUXLNLVHULPPHUVPHHVWDOVSUDNHYDQ
GDWGHERGHPLQEH]LWLVELMGHJHEUXLNHU+HWHLJHQGRPVUHFKWXLWKHW%XUJHUOLMN:HWERHN]HJW¶+HW
VWDDWGHHLJHQDDUPHWXLWVOXLWLQJYDQHHQLHGHUYULMYDQGH]DDNJHEUXLNWHPDNHQPLWVGLWJHEUXLNQLHWVWULMGW
PHW UHFKWHQ YDQ DQGHUHQ HQ GH RS ZHWWHOLMNH YRRUVFKULIWHQ HQ UHJHOV YDQ RQJHVFKUHYHQ UHFKW JHJURQGH
EHSHUNLQJHQ GDDUELM LQ DFKW ZRUGHQ JHQRPHQ¶ (HQ HHUVWH OHJLWLPDWLH YRRU KHW EHYRUGHUHQ YDQ
GXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLVJHOHJHQLQ¶UHFKWHQYDQDQGHUHQ·GDWZLO]HJJHQGDW¶GHEXUHQHUJHHQ
ODVW YDQ PRJHQ KHEEHQ· 'LW EHWHNHQW GDW GH RPJHYLQJ YDQ HHQ DJUDULVFK EHGULMI RQJHDFKW GH
NDUDNWHULVWLHNHQ YDQ GLH RPJHYLQJ JHHQ QDGHOLJH JHYROJHQ PDJ RQGHUYLQGHQ YDQ KHW DJUDULVFK
ERGHPJHEUXLN 'H WZHHGH OHJLWLPDWLH LV JHOHJHQ LQ ¶GH RS ZHWWHOLMNH YRRUVFKULIWHQ HQ UHJHOV YDQ
RQJHVFKUHYHQUHFKWJHJURQGHEHSHUNLQJHQ·'HRYHUKHLGNDQZHWWHOLMNHYRRUVFKULIWHQRSOHJJHQGLH
LQJULMSHQRSGHZLM]HZDDURSHHQHLJHQDDUPHW]LMQHLJHQGRPRPVSULQJW'LWNRPWRRNWRWXLWLQJLQ
KHW]RUJSOLFKWDUWLNHOXLWGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJ9HUJHOLMNEDUHVLWXDWLHVWUHGHQRSELMHLJHQDUHQ
YDQ ZRQLQJHQ 'H]H NXQQHQ RRN YHUSOLFKW ZRUGHQ KXQ HLJHQGRP EHWHU  WH RQGHUKRXGHQ HQ ELM
JURRWRQGHUKRXGWHYROGRHQDDQYRRUVFKULIWHQYDQGHRYHUKHLG ERXZYHUJXQQLQJ ELMYRRUEHHOGWHU
YHUEHWHULQJYDQGHVRFLDOHHQHFRQRPLVFKHSRVLWLHYDQHHQVWDGVZLMN

%LMERGHPEHKHHUHQRRNLQGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJVWDDQKDQGHOLQJHQFHQWUDDO+DQGHOLQJHQ
NXQQHQGLYHUVHJHYROJHQKHEEHQYRRUGHNZDOLWHLWYDQGHERGHPYDQVFKDGHOLMNHHIIHFWHQWRWKHW
RS GXXU]DPH ZLM]H RQGHUKRXGHQ YDQ GH ERGHP +DQGHOLQJHQ ]LMQ RQORVPDNHOLMN YHUERQGHQ PHW
JHEUXLNGHERGHPZRUGWJHEUXLNWGRRUHUKDQGHOLQJHQRSRILQWHSOHJHQ+HWFRPSOH[DDQKDQGH
OLQJHQGDWRSHQLQGHERGHPZRUGWJHSOHHJGNDQ¶EHKHHU·JHQRHPGZRUGHQ%RHUHQ]LMQYDQRXGV
KHUERGHPEHKHHUGHUV]LMEHKHUHQ EHZHUNHQHQRQGHUKRXGHQ GHERGHPRPGH]HWRWSURGXFWLHWH
ODWHQNRPHQ+HWEHKHHUYLQGWLQSULQFLSHSODDWVYDQXLWKHWHLJHQEHODQJHUZRUGWLQNRPHQYHUNUH
JHQGRRUGHERGHPWHEHKHUHQ

'HRYHUKHLGZLOWKDQVRQGHUVFKHLGNXQQHQPDNHQWXVVHQKDQGHOLQJHQGLHPHQYDQHHQERGHPEH
KHHUGHU ERHU PDJYHUZDFKWHQRPGDW]HLQ]LMQHLJHQEHODQJ]LMQHQKDQGHOLQJHQGLHERYHQGLW
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HLJHQ EHODQJ XLWVWLMJHQ HQ ZDDUYRRU HHQ ERGHPEHKHHUGHU EHORRQG ]RX NXQQHQ ZRUGHQ 'H
FRPPLVVLHEHJULMSWGDWGLWRQGHUVFKHLGYDQEHODQJLVYRRUKHWWHNLH]HQLQVWUXPHQWDULXP

,QKHWNDGHUYDQGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNNDQJHVWHOGZRUGHQGDWEHKHHUWHQEHKRHYHYDQHLJHQ
EHODQJHUYRRU]RUJWGDWGHERGHPWRWLQOHQJWHYDQMDUHQHHQDFFHSWDEHOHRSEUHQJVWRSOHYHUWWHUZLMO
GH RPJHYLQJ QLHW ZRUGW EHODVW +HW QLHW EHODVWHQ YDQ GH RPJHYLQJ LV HFKWHU JHHQ HLJHQ EHODQJ
PDDUHHQHLVGLHGHPDDWVFKDSSLMVWHOW DOJHPHHQEHODQJ *HEOHNHQLVGDWERHUHQPHWGHKXLGLJH
PLGGHOHQ HQ WHFKQLHNHQ RS GH NRUWH WHUPLMQ QDXZHOLMNV DIKDQNHOLMN ]LMQ YDQ GH NZDOLWHLW YDQ GH
ERGHP HQ GDW ERGHPNZDOLWHLWVEHKHHU VWULNW XLW HLJHQ EHODQJ RS GH NRUWH WHUPLMQ JHHQ URO YDQ
EHWHNHQLVVSHHOW%HKHHULQKHWNDGHUYDQHLJHQEHODQJRSGHODQJHWHUPLMQLVRPHFRQRPLVFKHHQ
VRFLDDOFXOWXUHOHUHGHQHQ JHHQEHGULMIVRSYROJLQJYHUVWHGHOLMNLQJ EXLWHQEHHOGJHUDDNW

1DGHOLJH HIIHFWHQ RS GH RPJHYLQJ DOJHPHHQ EHODQJ VFKRRQ JURQG ZDWHU VFKRQH OXFKW QDWXXU 
YDQXLW GH ODQGERXZ ZRUGHQ YLD YHUERGHQ HQ YHUSOLFKWLQJHQ YRRUNRPHQ RI EHSHUNW 1LHW DOOH
QDGHOLJHHIIHFWHQYDQGHODQGERXZZRUGHQHFKWHUYLDYHUERGHQHQYHUSOLFKWLQJHQJHUHJXOHHUG'H
ZHLGHYRJHOVWDQGVWDDWELMYRRUEHHOGRQGHUGUXNGRRUGHEHKHHUSUDNWLMNLQZHLGHJHELHGHQ'LWPRHW
DOVHHQQHJDWLHIHIIHFWJH]LHQZRUGHQYDQGHODQGERXZLQGLWJHYDOHFKWHUQLHWLQGHRPJHYLQJYDQ
KHW EHGULMI PDDU RS KHW EHGULMI ]HOI ,Q GDW JHYDO EOLMNW GH RYHUKHLG QLHW YRRU YHUERGHQ RI
YHUSOLFKWLQJHQWHNLH]HQPDDUYRRUVWLPXOHULQJVEHOHLG+HWOLMNWHURSGDWDOVKHWDOJHPHHQEHODQJ
XLWVOXLWHQGRSKHWEHGULMI LQGHERYHQJURQG ]HOIJHUHDOLVHHUGNDQZRUGHQGHRYHUKHLGUHJHOPDWLJ
NLHVW YRRU VWLPXOHULQJVEHOHLG RRN DOV KHW JDDW RP QDGHOLJH HIIHFWHQ YDQ GH ODQGERXZSUDNWLMN (U
YDOW KLHU LHWV YRRU WH ]HJJHQ RPGDW GH]H ZLM]H YDQ UHJHOJHYLQJ XLWJDDW YDQ KHW IHLW GDW QLHW DOOHV
WHJHOLMNHUWLMG RS KHW]HOIGH VWXN ODQG JHUHDOLVHHUG NDQ ZRUGHQ ]LH YXLVWUHJHO WZHH XLW KRRIGVWXN
GULH  ,Q IHLWH ZRUGW GH ERHU EHORRQG YRRU KHW IHLW GDW KLM ]LMQ HLJHQ ERGHPJHEUXLN ¶LQNULPSW· WHQ
EHKRHYHYDQHHQDQGHUHYRUPYDQJHEUXLNRS]LMQEHGULMI$OVGH]HUHJHODOJHPHHQZRUGWJHPDDNW
GDQ]RXHUEHORRQGNXQQHQZRUGHQDOVGHPDDWVFKDSSLMYDQKHWEHGULMI GHERYHQJURQG JHEUXLN
PDDNW RP PDDWVFKDSSHOLMNH GRHOHQ WH UHDOLVHUHQ 'DDUELM PRHW KHW GH ERHU ZHO DDQWRRQEDDU LHWV
NRVWHQ DUEHLGUXLPWHJHOG RPYRRUEHORQLQJLQDDQPHUNLQJWHNXQQHQNRPHQ

9DQGHGRHOHQYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNGLHGHFRPPLVVLHLQKRRIGVWXNGULHJHQRHPGKHHIW
]RXYRRUEHORQHQLQDDQPHUNLQJNXQQHQNRPHQ
x

%HKHHUYDQKHWRUJDQLVFKVWRIJHKDOWHWHUZLOOHYDQWRHNRPVWLJHYHUDQGHULQJHQYDQKHWODQGJH
EUXLNRILQKHWNDGHUYDQKHW.\RWRSURWRFRO

x

+HW DFKWHUZHJH ODWHQ YDQ EHSDDOGH WHHOWHQ HQ ERGHPEHZHUNLQJHQ RI KHW WHOHQ YDQ EHSDDOGH
JHZDVVHQ

x

$DQOHJRIEHKHUHQYDQEODXZJURHQHGRRUDGHULQJHQRIODQGVFKDSVHOHPHQWHQRSKHWEHGULMI

x

%HKRXGYDQDDUGNXQGLJHZDDUGHQRSKHWEHGULMI





,QVWUXPHQWHQ

'RHOHQ]RDOVYRRUNRPHQYDQERGHPGDOLQJYHUVOHPSLQJZLQGHQZDWHUHURVLH]LMQPDDWVFKDSSHOLM
NHGRHOHQPDDU]LMQWHJHOLMNHUWLMGRRNYDQJURRWHLJHQEHODQJPHWQDPHRSGHODQJHWHUPLMQ'H]H
]RXGHQQLHWYRRUEHORQLQJLQDDQPHUNLQJKRHYHQWHNRPHQ

'DDUXLWEOLMNWGDWKHWJHHQGHFRPPLVVLHRQGHUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNYHUVWDDWPDDULQEHSHUN
WH PDWH LQ DDQPHUNLQJ ]RX NRPHQ YRRU VWLPXOHULQJVEHOHLG 'H RYHULJH GRHOHQ GLH GH FRPPLVVLH
KHHIWJHQRHPGKHEEHQEHWUHNNLQJRSKHW QRJVWHHGV YRRUNRPHQRIEHSHUNHQYDQQDGHOLJHHIIHF
WHQ LQ GH RPJHYLQJ YDQ KHW EHGULMI GH ERYHQJURQG  RI UHNHQLQJ KRXGHQ PHW KHW ODQJH WHUPLMQ
EHODQJYDQGHERHU]HOI

'HFRPPLVVLHKHHIWNHQQLVJHQRPHQYDQHHQRQODQJVYHUVFKHQHQUDSSRUWRYHUKHWVWLPXOHUHQYDQ
GXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ (&/19 ,QGLWUDSSRUWLVJHNHNHQQDDUPDDWUH
JHOHQLQKHWNDGHUYDQGXXU]DDPERGHPJHEUXLNGLHYRRUEHORQLQJLQDDQPHUNLQJ]RXGHQNXQQHQ
NRPHQ RPGDW HU HHQ PDDWVFKDSSHOLMN GRHO PHH ZRUGW JHGLHQG 'H PDWH ZDDULQ HHQ PDDWUHJHO
SHUVSHFWLHI KHHIW ZHUG EHRRUGHHOG RS EDVLV YDQ HHQ DDQWDO FULWHULD GLH RQGHU DQGHUH WH PDNHQ
KHEEHQPHWNRVWHQHIIHFWLYLWHLWKDDOEDDUKHLGYRRUERHUHQGUDDJYODNELMEHVWXXUGHUVPRJHOLMNKHGHQ
YRRUILQDQFLHULQJFRQWUROHHUEDDUKHLGKDQGKDDIEDDUKHLGHQGHDGPLQLVWUDWLHYHODVWHQYRRUERHUHQ
'H]H FULWHULD KHEEHQ HUWRH JHOHLG GDW HU XLWHLQGHOLMN PDDU HHQ ]HHU EHSHUNWH VHOHFWLH YDQ
SHUVSHFWLHIYROOHPDDWUHJHOHQRYHUEOHHI


,1',&$725(1
,QGLFDWRUHQ NXQQHQ JHEUXLNW ZRUGHQ RP WH EHSDOHQ LQ ZHONH ULFKWLQJ KHW ERGHPJHEUXLN ]LFK
RQWZLNNHOW2RNNXQQHQ]HKHWGRHODDQJHYHQYRRUGH]HRQWZLNNHOLQJ,QKHW$GYLHV'XXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNRSHFRORJLVFKHJURQGVODJ 7&% KHHIWGHFRPPLVVLH]LFKJHULFKWRSWRHVWDQGV
LQGLFDWRUHQYRRUGHERGHP9RRUGHODQGERXZRSEHGULMIVQLYHDXNDQKHWSUDNWLVFKHU]LMQRPPHW
JHEUXLNVLQGLFDWRUHQWHZHUNHQ,QGH]HSDUDJUDDI]DOLQKHWDOJHPHHQZRUGHQLQJHJDDQRSLQGLFD
WRUHQYRRUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNHQ]XOOHQEHLGHW\SHQLQGLFDWRUHQEHVSURNHQZRUGHQ

(ULVWKDQVLQGHZHWHQVFKDSSHOLMNHZHUHOGYHHOGLVFXVVLHJDDQGHRYHULQGLFDWRUHQYRRUGXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNRIGXXU]DPHODQGERXZ6RPPLJHQSURSDJHUHQYRRUGHODQGERXZKROLVWLVFKHV\VWH
PHQ ZDDUELM PHQ LQGLFDWRUHQ GHILQLHHUW YRRU GH ERGHP GH HIIHFWHQ YDQ ODQGERXZ RS DQGHUH
PLOLHXFRPSDUWLPHQWHQHQDOOHUOHLVRFLDOHHQHFRQRPLVFKHDVSHFWHQ 9DQ&DXZHQEHUJKHWDO 
$QGHUHQ QHPHQ KHW NODVVLHNH VFDOD DDQ ERGHPSDUDPHWHUV DOV YHUWUHNSXQW HQ SUREHUHQ GLH DOV
LQGLFDWRULQWHGHOHQQDDUVRLOWKUHDW %OXP 9DUDOO\D\ 'HUJHOLMNHJURRWVRSJH]HWWHV\VWHPHQ
]LMQ YRRUDOVQRJ DOOHHQ YDQ EHWHNHQLV YRRU ZHWHQVFKDSSHOLMNH GLVFXVVLHV *H]LHQ GH QRRG]DDN RP
SUDNWLMNHUYDULQJRSWHGRHQOLJWHHQEHSHUNWHVHOHFWLHYDQLQGLFDWRUHQPHHULQGHUHGH=LHELMYRRU
EHHOG6SDUOLQJHWDO
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.DGHU 563% 
8QLWHG.LQJGRPPDQ\DFWRUVLQYROYHGLQSURPRWLQJVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH

,Q WKH 8QLWHG .LQJGRP 8.  IDUPHUV DUH VHHQ DV JXDUGLDQV RI WKH ODQGVFDSH DQG WKH SURYLGHUV RI SXEOLF
VHUYLFHV ,Q WKH FRQWH[W RI VXVWDLQDEOH DJULFXOWXUH WKHUH LV FRQFHUQ RQ VPDOO KLJKWHFK FRPSDQLHV WKDW
LQFUHDVLQJO\ PRYH LQWR WKH UXUDO FRXQWU\VLGH ,Q IDFW UXUDO FRPPXQLWLHV DUH GHSHQGHQW RQ IDUPLQJ LQ VRPH
DUHDVDPRQJRWKHUVLQPRXQWDLQIDUPLQJDUHDV/RQJWHUPYLDELOLW\RIDJULFXOWXUHLVFULWLFDOO\DIIHFWHGE\WKH
DJH RI IDUPHUV DQG WKH SHUVSHFWLYH IRU FRQWLQXDWLRQ RI IDUPLQJ 7KHUH LV VHULRXV FRQFHUQ E\ WKH IDUPLQJ
FRPPXQLW\RQWKHLQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLYHSRVLWLRQDQGWKHRYHUZKHOPLQJDUJXPHQWSURYLGHGE\IDUPHUVLV
WR VWRS DGGLQJ PRUH UXOHV RQ WKHLU SUDFWLFH 7KHUH LV FRQFHUQ E\ WKH IDUPLQJ FRPPXQLW\ RQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH :DWHU )UDPHZRUN 'LUHFWLYH DQG WKH SRVVLEOH KLJK FRVWV LQYROYHG IRU PHHWLQJ LWV
UHTXLUHPHQWV 6XVWDLQDEOH DJULFXOWXUH LV QRW VHHQ DV WKH PDLQ WUHQG IRU WKH IXWXUH 7KH 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW 6WUDWHJ\ LV FXUUHQWO\ EHLQJ UHVKDSHG HVVHQWLDOO\ DLPLQJ WR GHYHORS D WRRONLW IRU VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW )RFXV LV DOVR RQ VXVWDLQDEOH ODQG XVH DQG FULWLFDO WR WKH DFKLHYHPHQW LV KRZ HQYLURQPHQWDO
WDUJHWVDUHGHOLYHUHGLQDJULFXOWXUH

3XEOLF DXWKRULWLHV DUH NHHQ WR PDNH RSHUDWLRQDO WKH GHJUHH RI LQWHJUDWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW LQ DJULFXOWXUDO
SUDFWLFHV5DWKHUWKDQGHYHORSLQJDVHWRILQGLFDWRUVRIVXVWDLQDELOLW\HPSKDVLVLVJLYHQWRLQGLFDWRUVWKDWFDQ
EH RSHUDWLRQDOLVHG 0HDVXUHV RQ UDULW\ RI IORUD DQG IDXQD ZHUH GHVLJQHG DQG JUDGXDOO\ PRYHG LQWR WKH
HVWDEOLVKPHQW RI PDQDJHPHQW DJUHHPHQWV 7KH LPSRUWDQFH RI WKLV WUHQG LV DOVR UHIOHFWHG VLQFH ¶DJULFXOWXUDO
ELUGV·LVDNH\LQGLFDWRUE\WKH'HSDUWPHQWIRU(QYLURQPHQW)RRGDQG5XUDO$IIDLUV '()5$ LQWKHLUDWWHPSW
WR RSHUDWLRQDOLVH VXVWDLQDELOLW\ ,W ZDV FKRVHQ EHFDXVH LW LV SHUFHLYHG DV D JRRG PHDVXUH RI VXVWDLQDELOLW\ LQ
DJULFXOWXUH%LUGVDUHVHQVLWLYHLQGLFDWRUVRIWKHKHDOWKRIWKHHQYLURQPHQWDQGVXVWDLQDELOLW\EHLQJUHVSRQVLYH
WR FKDQJH KLJK LQ IRRG FKDLQV LQH[SHQVLYH WR VXUYH\ DQG ZLGHO\ NQRZQ FRPSRQHQW RI (XURSH·V ZLOGOLIH
3RSXODWLRQV RI IDUPODQG ELUGV KDYH QHDUO\ KDOYHG VLQFH WKH ODWH V DQG PRGHUQ IDUP PDQDJHPHQW
SUDFWLFHVKDYHFRQWULEXWHGWRWKHGHFOLQH7KHLQGH[RIIDUPODQGELUGVVWDELOLVHGVLQFHWKHPLGV



0HWEHKXOSYDQLQGLFDWRUHQNDQLQ]LFKWHOLMNZRUGHQJHPDDNWRIZRUGWYROGDDQDDQGHFULWHULDYRRU
GXXU]DPHUERGHPJHEUXLN(U]LMQYHUVFKLOOHQGHHLVHQDDQLQGLFDWRUHQWHVWHOOHQ
x

5HOHYDQWLHGHLQGLFDWRUPRHWHHQUHODWLHKHEEHQPHWKHWJHHQZRUGWRQGHU]RFKW

x

6WXXUEDDUKHLG HU PRHW LQ]LFKW ]LMQ LQ GH PDQLHU ZDDURS GH ZDDUGH YDQ GH LQGLFDWRU WH EHwQ
YORHGHQLV

x

.ZDQWLILFHHUEDDUKHLGEHNHQGPRHW]LMQZHONHZDDUGHQGHLQGLFDWRUNDQDDQQHPHQ

x

1RUPHUHQG DDQ GH ZDDUGH YDQ GH LQGLFDWRU PRHW HHQ EHWHNHQLV JHKHFKW NXQQHQ ZRUGHQ
JRHGVOHFKWYHHOZHLQLJ RIGH]HPRHWJUHQVGUHPSHOZDDUGHQNXQQHQRSOHYHUHQ


$OVDDQWUHNNHOLMNHNHQPHUNHQYDQLQGLFDWRUHQNXQQHQZRUGHQJHQRHPGLQWHJUHUHQGNDUDNWHU GH
LQGLFDWRU ZRUGW GRRU HHQ JURRW DDQWDO IDFWRUHQ EHwQYORHG  HHQYRXGLJ ZDDUQHHPEDDU HQ KHW
SXEOLHNDDQVSUHNHQ=RZRUGWELMYRRUEHHOGLQKHW9HUHQLJG.RQLQNULMNGH¶DJUDULVFKHYRJHOVWDQG·
DOVHHQVOHXWHOLQGLFDWRUJH]LHQYRRUGXXU]DDPKHLGLQGHODQGERXZ ]LHNDGHU 'HFRPPLVVLHKHHIW
LQRYHUZHJLQJJHQRPHQRIELMKHWYHUGXXU]DPHQYDQKHWERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZQLHWPHW
ppQ LQGLFDWRU NDQ ZRUGHQ YROVWDDQ 9RRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN ZRUGW KHW RUJDQLVFKH VWRI





,QVWUXPHQWHQ

JHKDOWHLQGHERGHPYDDNJH]LHQDOVHHQLQWHJUHUHQGHLQGLFDWRURPGDWRUJDQLVFKHVWRIHHQUHODWLH
KHHIW PHW ERGHPYUXFKWEDDUKHLG I\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW YRFKWOHYHUHQG YHUPRJHQ IXQFWLRQHOH
ELRGLYHUVLWHLWHQ]LHNWHHQSODDJZHULQJ2UJDQLVFKHVWRIELHGWQDDURRUGHHOYDQGHFRPPLVVLHHQLJ
SHUVSHFWLHI DOV LQWHJUHUHQGH SDUDPHWHU YRRU GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN PDDU GHNW ]HNHU QLHW KHW
KHOHGXXU]DDPKHLGVYUDDJVWXNYRRUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ
7RHVWDQGVLQGLFDWRUHQYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLN
,QKHWDGYLHV'XXU]DPHUERGHPJHEUXLNRSHFRORJLVFKHJURQGVODJKHHIWGHFRPPLVVLHDDQJHJHYHQ
GDWHHQHFRORJLVFKJH]RQGHERGHPGLHLQVWDDWLVHFRORJLVFKHGLHQVWHQWHOHYHUHQGHEDVLVLVYRRU
GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN 'H GLVFXVVLH RYHU LQGLFDWRUV\VWHPHQ LQ GDW DGYLHV EHWURI LQGLFDWRUHQ
YRRUGH JH]RQGKHLGYDQGH ERGHP]HOI'HFRPPLVVLHFRQVWDWHHUGHWRHQGDWHUHHQYHU]DPHOLQJ
ERGHPSDUDPHWHUVWHGHILQLsUHQLVGLHRSJURQGYDQGHKXLGLJHZHWHQVFKDSSHOLMNHNHQQLVHHQEHHOG
]RXNXQQHQVFKHWVHQYDQGHPDWHZDDULQGHERGHPHFRORJLVFKJH]RQGLVHQHFRORJLVFKHGLHQVWHQ
NDQ YHUULFKWHQ 'H]H YHU]DPHOLQJ VWDDW LQ 1HGHUODQG EHNHQG RQGHU GH QDDP %R%,
ERGHPELRORJLVFKH LQGLFDWRU  PDDU RQGHUPHHU LQ 'HQHPDUNHQ GH 96 $XVWUDOLs HQ 1LHXZ
=HHODQG ]LMQ YHUJHOLMNEDUH LQGLFDWRUV\VWHPHQ YRRUJHVWHOG (U LV QRJ ZHLQLJ HUYDULQJ PHW GH
URXWLQHPDWLJH WRHSDVVLQJ YDQ GLW W\SH LQGLFDWRUHQ 'DW LV ZHO QRRG]DNHOLMN RPGDW HU JHHQ
RQDIKDQNHOLMNH UHIHUHQWLHV EHVWDDQ ZDDUDDQ NDQ ZRUGHQ JHWRHWVW 'H LQGLFDWRUHQ]LMQDOVKHWZDUH
HHQYHU]DPHOLQJWKHUPRPHWHUVPHWYHUVFKLOOHQGHVFKDOHQ]RQGHUQXOSXQWHQ'HZHQVRPRYHUHHQ
¶ERGHPWKHUPRPHWHU· WH EHVFKLNNHQ RP GH JH]RQGKHLG YDQ GH ERGHP WH NXQQHQ EHRRUGHOHQ
YHUJHOLMNEDDU PHW HHQ NRRUWVWKHUPRPHWHU YRRU GH JH]RQGKHLG YDQ GH PHQV LV GXV QRJ ODQJ QLHW
YHUYXOG'LWSUREOHHPZRUGWYDDNRSJHORVWGRRUWHZHUNHQPHW]RJHQRHPGH¶DPRHEHV·ZDDUELMGH
ZDDUGH YDQ GH LQGLFDWRUHQ ZRUGW XLWJHGUXNW WHQ RS]LFKWH YDQ HHQ UHIHUHQWLHVLWXDWLH 'H]H LV
ELMYRRUEHHOGDIJHOHLGXLWGHELRORJLVFKHODQGERXZRIXLWHHQKLVWRULVFK¶JRHG·JHDFKWHVLWXDWLH]RDOV
GHODQGERXZYRRUGHPHFKDQLVDWLHHQKHWJURRWVFKDOLJHJHEUXLNYDQEHVWULMGLQJVPLGGHOHQ1DGHHO
YDQ GH]H PHWKRGH LV GDW GH NHX]H YRRU HHQ UHIHUHQWLH PHHVWDO WRW KHIWLJH GLVFXVVLHV OHLGW RPGDW
GH]HNHX]HVWHUNQRUPHUHQGLV'HNHX]HYRRUHHQUHIHUHQWLHLVGDDUPHHYRRUDOHHQSROLWLHNHNHX]H

,QKHWDOJHPHHQLVEHNHQGLQZHONHULFKWLQJGHZDDUGHQYDQWRHVWDQGVLQGLFDWRUHQ]LFKEHZHJHQDOV
HUVSUDNHLVYDQHHQYHUEHWHULQJRIYHUVOHFKWHULQJ+HWLVRRNPRJHOLMNRPKHWHIIHFWYDQEHSDDOGH
LQJUHSHQ RI YRUPHQ YDQ ERGHPEHKHHU RS YHUVFKLOOHQGH SDUDPHWHUV ]LFKWEDDU WH PDNHQ ,QGLHQ
PHWLQJHQLQGHWLMGZRUGHQKHUKDDOGNDQZRUGHQDDQJHJHYHQRIHUVSUDNHLVYDQHHQSRVLWLHYHGDQ
ZHOQHJDWLHYHRQWZLNNHOLQJHQNDQYDDNGHRRU]DDNYDQGLHRQWZLNNHOLQJJHYRQGHQZRUGHQLQGH
ZLM]HZDDURSGHERGHPZRUGWJHEUXLNWHQEHKHHUG,QGLHQYROGRHQGHHUYDULQJPHWGHLQGLFDWRULV
RSJHGDDQ NDQ KHW ERGHPJHEUXLN RI KHW ERGHPEHKHHU ]RGDQLJ ZRUGHQ DDQJHSDVW GDW QHJDWLHYH
JHYROJHQ YHUGZLMQHQ HQ SRVLWLHYH RQWZLNNHOLQJHQ ZRUGHQ JHVWLPXOHHUG 0HW DQGHUH ZRRUGHQ HU
PRHW HPSLULVFK ZRUGHQ EHSDDOG KRH GH ERGHPNZDOLWHLW RS EDVLV YDQ LQGLFDWRUHQ ]RDOV %R%, NDQ
ZRUGHQJHVWXXUG





,QVWUXPHQWHQ



*HEUXLNVLQGLFDWRUHQYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLN
*HEUXLNVLQGLFDWRUHQ NXQQHQ DDQJHYHQ LQ KRHYHUUH KHW ERGHPJHEUXLN GH GRHOHQ YRRU GXXU]DDP
ERGHPJHEUXLNZHHWWHUHDOLVHUHQRSEHGULMIVQLYHDX'LWVOXLWDDQELMGHHHUGHUJHQRHPGHSUHVVXUHRI
ULVNLQGLFDWRUVPHWDQGHUHZRRUGHQLQGLFDWRUHQGLHGLUHFWYHUEDQGKRXGHQPHWKHWJHEUXLNYDQGH
ERGHPHQLQPLQGHUHPDWHJHULFKW]LMQRSGHERGHP]HOI'HYROJHQGHERGHPJHEUXLNVLQGLFDWRUHQ
GLHSHUEHGULMINXQQHQZRUGHQEHSDDOGOLJJHQGDQYRRUGHKDQG
x

'H RUJDQLVFKH VWRI EDODQV +HW UHJLVWUHUHQ YDQ DDQYRHU HQ DIYRHU YDQ RUJDQLVFKH VWRI RS
EHGULMIVQLYHDX JHNRSSHOG DDQ SHULRGLHNH PHWLQJHQ RP GH FLUFD YLMI MDDU  YDQ KHW RUJDQLVFK
VWRIJHKDOWHLQGHERYHQJURQGNDQLQ]LFKWJHYHQLQGHGXXU]DDPKHLGYDQKHWODQGERXZNXQGLJ
ERGHPJHEUXLN 'DDUQDDVW ]RXGHQ GH IUHTXHQWLH HQ KHW RSSHUYODN YDQ VFKHXUHQ YDQ JUDVODQG
HQGLHSSORHJHQDDQYXOOHQGHLQGLFDWRUHQPRHWHQ]LMQ

x

'HQXWULsQWHQEDODQV+HWUHJLVWUHUHQYDQDDQYRHUHQDIYRHUYDQQXWULsQWHQRSEHGULMIVQLYHDX
]RDOVELMYRRUEHHOGJHGDDQZHUGLQ0,1$6NDQDDQJHYHQKRHGLFKWGHKXLGLJHEHGULMIVYRHULQJ
ELMKHWGXXU]DPHHYHQZLFKWOLJW

x

'HRYHULJHVWRIIHQEDODQV+HWJDDWKLHUELMRPEDODQVWXVVHQDDQYRHUHQDIYRHUYDQPHWDOHQ
SHUVLVWHQWHRUJDQLVFKHYHUELQGLQJHQJHQHHVPLGGHOHQHQJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQ+HW]DO
GXLGHOLMN]LMQGDWGH]HEDODQVQLHW]RQGHUKRJHDQDO\VHNRVWHQGLUHFWNDQZRUGHQEHSDDOG+HW
LVHFKWHUJRHGPRJHOLMNRPVFKDWWLQJHQYDQDDQYRHUHQDIYRHUWHPDNHQRSEDVLVYDQGHVDPHQ
VWHOOLQJYDQSURGXFWHQGLHRSHHQEHGULMIZRUGHQDDQJHYRHUG GLHUYRHGHUVPHVWFRPSRVW HQ
GHVDPHQVWHOOLQJYDQSURGXFWHQGLHYDQHHQEHGULMIZRUGHQDIJHYRHUG$IEUDDNVQHOKHGHQYDQ
RUJDQLVFKHYHUELQGLQJHQNXQQHQRSEDVLVYDQOLWHUDWXXUJHJHYHQVZRUGHQJHVFKDWHQRSEDVLV
YDQHPSLULVFKRQGHU]RHNRSHHQDDQWDOEHGULMYHQZRUGHQELMJHVWHOG+HW]DOGXLGHOLMN]LMQGDW
GH]HEDODQVDOOHHQZHHUJHHIWZDWGHDDQYRHUHQDIYRHUYDQVWRIIHQYDQXLWKHWODQGERXZNXQGLJ
JHEUXLN RS HHQ EHGULMI LV HQ ZDW HU DDQ GH EHGULMIVYRHULQJ ]RX PRHWHQ YHUEHWHUHQ 1RJ YHHO
YHURQWUHLQLJLQJ NRPW RS GH ERGHP YLD DWPRVIHULVFKH GHSRVLWLH PDDU GH FRQWUROH GDDURYHU LV
RS EHGULMIVQLYHDX QLHW PRJHOLMN +HW LQ EDODQV NULMJHQ YDQ DWPRVIHULVFKH GHSRVLWLH PHW GH
QDWXXUOLMNH DIYRHUURXWHV DIEUDDN HQ XLWVSRHOLQJ  EOLMIW YRRU HHQ JURRW GHHO HHQ WDDN YRRU KHW
PLOLHXEHOHLGYDQGHRYHUKHGHQ'RHOKLHUELMLVLQHHUVWHLQVWDQWLHRPHYHQZLFKWWXVVHQDDQYRHU
HQDIYRHUWHEHUHLNHQHQRSWHUPLMQHHQYHUODJLQJYDQGHJHKDOWHQGRRUYHUPLQGHULQJYDQGH
DDQYRHUHQRIVWLPXOHULQJYDQGHDIYRHUYLDDIEUDDN


'HRQGHUVWDDQGHSDUDPHWHUV]LMQQLHWDOVEDODQVWXVVHQDDQYRHUHQDIYRHUXLWWHGUXNNHQ0RQLWR
UHQYDQGHWRHVWDQGNDQKLHULQ]LFKWYHUVFKDIIHQHQJHEUXLNWZRUGHQDOVJUDDGPHWHUYRRUGXXU]D
PHUERGHPJHEUXLN
x

,QVWDQGKRXGHQERGHPELRGLYHUVLWHLWWHQEHKRHYHYDQ]LHNWHHQSODDJZHULQJ+LHUELM]RXLQ
GHERYHQJURQGNXQQHQZRUGHQYROVWDDQPHWGHRUJDQLVFKHVWRIEDODQV,QGLFDWRUHQ]LMQRRNGH
PDWH YDQ YUXFKWZLVVHOLQJ PDWH YDQ EODXZJURHQH GRRUDGHULQJ YRRUNRPHQ YDQ NOHLQH ODQG
VFKDSVHOHPHQWHQHQDDQZH]LJKHLGYDQRQEHPHVWHRQEHVSRWHQDNNHUUDQGHQ





,QVWUXPHQWHQ

x

)\VLVFKH ERGHPNZDOLWHLW ,QGLFDWRUHQ ]LMQ GRRUZRUWHOEDDUKHLG PDWH YDQ ZLQGZDWHUHURVLH
DJJUHJDDWYRUPLQJLQILOWUDWLHFDSDFLWHLWSODVYRUPLQJVSRRUYRUPLQJIUHTXHQWLHYDQYUXFKWZLV
VHOLQJ IUHTXHQWLH YDQ GLHSSORHJHQ GLFKWKHLG YDQ EHERXZLQJ ELMYRRUEHHOG NDVVHQ  ERGHP
GDOLQJHQKHWRSSHUYODNDDQNDUDNWHULVWLHNODQGVFKDS


2PGDWGHERGHPWUDDJUHDJHHUWRSPHQVHOLMNKDQGHOHQHQHHQDFKWHUXLWJDQJPHHVWDOPRHL]DDPWH
KHUVWHOOHQ LV KHHIW GH FRPPLVVLH YRRUNHXU YRRU KHW KDQWHUHQ YDQ JHEUXLNVLQGLFDWRUHQ ZDDU GDW
PRJHOLMNLV


&21&5(7(0$$75(*(/(17(5%(925'(5,1*9$1'885=$0(5%2'(0*(%58,.
,Q GH]H SDUDJUDDI ZRUGW HHQ RSVRPPLQJ JHJHYHQ YDQ PDDWUHJHOHQ ZDDUYDQ GH FRPPLVVLH
YHUZDFKWGDW]HLQDDQ]LHQOLMNHPDWH]XOOHQELMGUDJHQDDQYHUGXXU]DPLQJYDQKHWERGHPJHEUXLNLQ
YHUVFKLOOHQGH VHFWRUHQ YDQ GH ODQGERXZ 'H FRPPLVVLH KHHIW RS EDVLV YDQ H[SHUW MXGJPHQW HHQ
YRRUORSLJH VHOHFWLH JHPDDNW YDQ PDDWUHJHOHQ 'DDUQDDVW KHHIW HHQ ZHUNJURHS YDQ $OWHUUD ]LFK
RYHU GH YUDDJ JHERJHQ KRH GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN JHVWLPXOHHUG NDQ ZRUGHQ 2RN GH]H
GHVNXQGLJHQJDYHQDDQGDWKHWHHQYRXGLJHULVRPDDQWHJHYHQZDWQLHWGXXU]DDPLVGDQYRRU
VWHOOHQ WH IRUPXOHUHQ KRH GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN EHYRUGHUG NDQ ZRUGHQ +HW EHKRHIW YHUGHU
JHHQEHWRRJGDWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNNDQZRUGHQEHYRUGHUGGRRUGXXU]DPHUHDOWHUQDWLHYHQ
WHVWLPXOHUHQRIQLHWGXXU]DPHYRUPHQWHRQWPRHGLJHQRIWHYHUELHGHQ

*HWUDFKW LV HHQ UHODWLHI EHSHUNWH OLMVW YDQ PDDWUHJHOHQ RS WH VWHOOHQ GLH GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN
VWLPXOHUHQ *HNR]HQ LV YRRU HHQ LQGHOLQJ QDDU GH DFWRUHQ GLH PDDWUHJHOHQ PRHWHQ QHPHQ (U LV
RQGHUVFKHLG JHPDDNW QDDU ERHUHQ NHWHQV PDDWVFKDSSLM HQ RYHUKHGHQ 'H FRPPLVVLH KHHIW ]LFK
EHSHUNWWRW]DNHQGLHQLHW LQGH]HEHZRRUGLQJ HHUGHULQKHWDGYLHVDDQGHRUGH]LMQJHZHHVW(ULV
RRN HHQ URO ZHJJHOHJG YRRU GH RQGHU]RHNV HQ DGYLHVZHUHOG PDDU GLH ]XOOHQ GRRU GH DQGHUH
DFWRUHQ PRHWHQ ZRUGHQ LQJHVFKDNHOG ELM NHQQLVYUDJHQ :DDU PRJHOLMN LV GH EHWUHIIHQGH ERGHP
NZDOLWHLWVSDUDPHWHUDDQJHJHYHQELMGHPDDWUHJHO
x

26 RUJDQLVFKHVWRI

x

1 QXWULsQWHQ

x

67 RYHULJHVWRIIHQ

x

%,2 IXQFWLRQHOHELRGLYHUVLWHLW

x

)%. I\VLVFKHERGHPNZDOLWHLW

2RNLVLQGLHQPRJHOLMNDDQJHJHYHQRIGHPDDWUHJHOOHLGWWRWYHUGXXU]DPLQJLQGHERYHQJURQG RRN
HLJHQEHODQJ RIEXLWHQGHERYHQJURQG RPJHYLQJWRWDDQZHUHOGVFKDDO 


 Zie voetnoot 4.





,QVWUXPHQWHQ




0RJHOLMNHPDDWUHJHOHQYRRUERHUHQ
x

7RHSDVVHQ YDQ UXLPH YUXFKWZLVVHOLQJ YHUPLMGHQ YDQ PRQRFXOWXXU 26 %,2  ERYHQJURQG HQ
RPJHYLQJ 

x

%RXZSODQPHGHDIVWHPPHQRSERGHPW\SHHQERGHPNZDOLWHLW DOOHSDUDPHWHUV  ERXZYRRUHQ
RPJHYLQJ 

x

%HPHVWHQQDDUEHKRHIWHYDQKHWJHZDVHQGHGUDDJNUDFKWYDQKHWORNDOHERGHPZDWHUV\VWHHP
QLHWQDDUJHEUXLNVQRUPHQRIRSVODJFDSDFLWHLWPHVWNHOGHU 1  RPJHYLQJ 

x

0HVWXLWLQWHQVLHYHYHHWHHOWEHKDQGHOHQDIYRHUHQ RQGHUDQGHUHFRYHUJLVWLQJ  1  RPJHYLQJ 

x

2QWZLNNHOHQYDQPHWKRGLHNHQRPRRNEHWUHNNHOLMNLQWHQVLHYHYRUPHQYDQODQGERXZJHSDDUG
WHODWHQJDDQPHWZHLQLJPLOLHXVFKDGH DOOHSDUDPHWHUV  RPJHYLQJ 

x

7HHOW YDQ LQHIILFLsQWH HQRI ]HHU VWLNVWRIEHKRHIWLJH JHZDVVHQ DDQSDVVHQYHUPLMGHQYHUSODDW
VHQDIERXZHQ 1  RPJHYLQJ 

x

6\VWHHPLQQRYDWLH PHONYHHKRXGHULM UREXXVW JH]RQG YHH JHEUXLN ELQQHQODQGV HLJHQ WHHOW 
UXZYRHUYHUPLQGHUHQNUDFKWYRHUHQPHGLFLMQHQ  167  ERYHQJURQGHQRPJHYLQJ 

x

.OHLQHUH HQ OLFKWHUH PDFKLQHV YRRU JURQGEHZHUNLQJEHPHVWLQJ ODWHQ  RQWZLNNHOHQ )%. 
ERYHQJURQG 

x

0LQGHURSWLPDOHZDWHUSHLOHQDFFHSWHUHQ )%.  RPJHYLQJ 

x

9HUPLMGHQ ]ZDUH JURQGEHZHUNLQJ ]ZDUH PDFKLQHV GLHSSORHJHQ VFKHXUHQ JUDVODQG  )%. 
ERYHQJURQGHQRPJHYLQJ 

0RJHOLMNHPDDWUHJHOHQYRRUGHNHWHQV
x

&RGH YRRU *RHGH NHWHQSUDNWLMN PHW ULFKWOLMQHQ YRRU GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN RQWZLNNHOHQ HQ
LPSOHPHQWHUHQ FHUWLILFHUHQ 

x

$OOHHQ SURGXFWHQ EHZHUNHQYHUKDQGHOHQ GLH RQGHU EHZH]HQ *RHGH ODQGERXZSUDNWLMN ]LMQ
JHWHHOG

x

(HQUHGHOLMNHSULMVHQLQLHGHUJHYDOPLQLPDDOGHNRVWSULMVEHWDOHQYRRUHHQSURGXFWORNDDOHQ
LQWHUQDWLRQDDO

x

'RRU PDUNHWLQJ GH ZDDUGH YDQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN RQGHU DDQGDFKW YDQ FRQVXPHQWHQ
EUHQJHQ&RQVXPHQWHQZLM]HQRSGHFRQVHTXHQWLHVYDQQLHWGXXU]DDPERGHPJHEUXLN

0RJHOLMNHPDDWUHJHOHQYRRUGHPDDWVFKDSSLM
x

&RQVXPHQWHQRUJDQLVDWLHV HLVHQ LQIRUPDWLH RYHUWHHOWZLM]H ODQG YDQKHUNRPVWEHKDQGHOLQJHQ
YHUJRHGLQJYDQYRRUSURGXFWHQ

x



2SEDVLVKLHUYDQZRUGHQFRQVXPHQWHQYRRUJHOLFKWRYHUGXXU]DDPKHLGSURGXFW



,QVWUXPHQWHQ


0RJHOLMNHPDDWUHJHOHQYRRURYHUKHGHQ
x

,QWHQVLHYHODQGERXZYRUPHQYLDLQULFKWLQJYHUSODDWVHQQDDUPLOLHXNXQGLJJHVFKLNWHUHJURQGHQ
JURRWYDVWOHJJHQGYHUPRJHQJRHGHVWUXFWXXU  ERYHQJURQGHQRPJHYLQJ 

x

.ZHWVEDUHJURQGHQEHVWHPPHQYRRUH[WHQVLHYHODQGERXZQDWXXU ERYHQJURQGHQRPJHYLQJ 

x

*URQGJHERQGHQODQGERXZ YHHWHHOWHQPHONYHHKRXGHULM ELQGHQDDQPD[LPDDODDQWDOJURRWYHH
HHQKHGHQSHUKHFWDUH 1  RPJHYLQJ 

x

9DVWVWHOOLQJ YDQ JURQG HQ RSSHUYODNWHZDWHUSHLOHQ RS EDVLV YDQ PDDWVFKDSSHOLMNH HLVHQ )%. 
RPJHYLQJ 

x

.ZDOLWHLWVERUJLQJ YDQ JURQGVWRIIHQ YLD FHUWLILFHULQJ HQ HWLNHWWHULQJ ODWHQ UHJHOHQ 67  ERYHQ
JURQG 

x

+HIILQJHQRSIRVIDDWNXQVWPHVW 1  RPJHYLQJ 







$QWZRRUGRSGHYUDJHQ



$17:225'23'(95$*(1
'HFRPPLVVLHLVLQGHYRRUDIJDDQGHKRRIGVWXNNHQLQJHJDDQRSGHRQGHUZHUSHQXLWGHDGYLHVDDQ
YUDDJ YRRU ]RYHU GH UDQGYRRUZDDUGHQ YDQXLW GH FRPPLVVLH ]HOI GDW WRHOLHWHQ 'DDUELM KHHIW GH
FRPPLVVLH YRRU HHQ HLJHQ LQGHOLQJ JHNR]HQ ,Q GLW KRRIGVWXN ]XOOHQ GH EHYLQGLQJHQ YDQ GH
FRPPLVVLHYRRU]RYHUYDQWRHSDVVLQJHQLQFRQFOXGHUHQGHZLM]HDDQGHYUDJHQXLWGHDGYLHVDDQ
YUDDJZRUGHQJHNRSSHOG


:$7,6'885=$$0%2'(0*(%58,.,1'(/$1'%28:"
:DWLVGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZJH]LHQYDQXLWGHJHVWHOGHNDGHUVLQGH%HOHLGVEULHI%RGHP
:HW ERGHPEHVFKHUPLQJ (XURSHVH %RGHPVWUDWHJLH HG" 0LMQ YHU]RHN LV GH EHJULSSHQ HQ GH
EHOHLGVXLWJDQJVSXQWHQWHYHUWDOHQHQWHFRQFUHWLVHUHQQDDUGHODQGERXZ%LMYRRUEHHOGZDWEHWHNHQWVWDQGVWLOO
YRRU GH ODQGERXZ ZHONH YRUPHQ YDQ VWDQG VWLOO YRRU GH ODQGERXZ ]LMQ GHQNEDDU HQ UHDOLVHHUEDDU ZDW LV
WRHODDWEDDURQWRHODDWEDDU JHJHYHQ GDW HONH DFWLYLWHLW RS GH ERGHP JHSDDUG JDDW PHW YHUOLH]HQ HQRI LPSDFW
KHHIW KRHPRHWGHDOJHPHQH]RUJSOLFKWLQGHODQGERXZZRUGHQLQJHYXOG",NYHU]RHNXKLHUELMDDQWHJHYHQ
ZDWGHXLWJDQJVSXQWHQYDQGH7&%]LMQHQSHUPRJHOLMNHEHQDGHULQJVZLM]HZDWGHFRQVHTXHQWLHVHQYRRUHQ
QDGHOHQ]LMQYRRUDOZDWEHWUHIWKHWPLOLHXHQGHKDDOEDDUKHLGUHDOLVHHUEDDUKHLGYRRUGHODQGERXZVHFWRU

'HFRPPLVVLHLVLQKDDUDGYLHVPHWQDPHXLWJHJDDQYDQGH:HWERGHPEHVFKHUPLQJGLH]LFKULFKW
RSKDQGHOLQJHQHQUHGHQHHUWYDQXLW]RUJSOLFKW+HWDGYLHVJDDWFRQIRUPGH%HOHLGVEULHI%RGHPXLW
YDQ ERGHPJHEUXLN GDW UHFKWHQ HQ SOLFKWHQ PHW ]LFK PHH EUHQJW *H]LHQ GH VWDQG YDQ ]DNHQ WHQ
DDQ]LHQ YDQ GH (XURSHVH %RGHPVWUDWHJLH KHHIW GH FRPPLVVLH ]LFK EHSHUNW WRW DDQGDFKW YRRU GH
WKHPD·V XLW GH %RGHPVWUDWHJLH HQ KHHIW ]LM ZDDU PRJHOLMN JHEUXLN JHPDDNW YDQ KHW 'ULYHUV
3UHVVXUHV6WDWH,PSDFW5HVSRQVHVFKHPD

6WDQGVWLOOKHHIWELQQHQGHODQGERXZJHHQDQGHUHEHWHNHQLVGDQEXLWHQGHODQGERXZ'HFRPPLVVLH
YHUZLMVWGDDUELMQDDUHHUGHUHDGYLH]HQZDDULQRS KHWKDQWHUHQYDQ VWDQGVWLOOZHUGLQJHJDDQ:HO
ZLMVW GH FRPPLVVLH HURS GDW VWDQG VWLOO QLHW XLWVOXLWHQG EHWUHNNLQJ KRHIW WH KHEEHQ RS GH
PLOLHXNZDOLWHLW 6WDWH PDDURRNELMppQYDQGHDQGHUHHOHPHQWHQXLWERYHQJHQRHPGVFKHPDNDQ
ZRUGHQJHOHJGDIKDQNHOLMNYDQKHWSXQWZDDURSKHWEHVWHJHVWXXUGNDQZRUGHQ,QGLHQVWDQGVWLOO
QLHW KDQWHHUEDDU LV RPGDW HU DOWLMG YHUOLH]HQ RS ]XOOHQ WUHGHQ GDQ NDQ KHW $/$5$SULQFLSH
SHUVSHFWLHI ELHGHQ ,Q ]HNHUH ]LQ LV $/$5$ HHQ ELM]RQGHUH YRUP YDQ VWDQG VWLOO RS HPLVVLHV
3UHVVXUHV 2SKHWSXQWYDQ RQ WRHODDWEDDUKHLGYLQGWGHFRPPLVVLHGDWQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQXLW
GH ODQGERXZ RS GH RPJHYLQJ QLHW WRHODDWEDDU ]LMQ 'H RPJHYLQJ ZRUGW JHYRUPG GRRU DOOH
FRPSDUWLPHQWHQEXLWHQGHERYHQJURQG RIKHWEHGULMI GHOXFKWGH GLHSHUH ERGHPLQFOXVLHIKHW
JURQGZDWHUHQKHWRSSHUYODNWHZDWHUPHWGHGDDUELMEHKRUHQGHZDWHUERGHP
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2S KHW SXQW YDQ ]RUJSOLFKW PDDNW GHFRPPLVVLH RSYHU]RHNYDQGHRYHUKHLGRQGHUVFKHLGWXVVHQ
HLJHQEHODQJHQDOJHPHHQEHODQJ'DDUELMYHUNHQWGHFRPPLVVLHGHYUDDJZDQQHHU]RUJSOLFKWYRRU
KHW DOJHPHHQ PDDWVFKDSSHOLMN EHODQJ LQ DDQPHUNLQJ ]RX PRHWHQ NRPHQ YRRU VWLPXOHULQJVEHOHLG
OHHVEHORQHQ =LMNRPWWRWGHFRQFOXVLHGDWPDDUHHQEHSHUNWGHHOYDQGHGRRUGHFRPPLVVLHJHIRU
PXOHHUGHGRHOHQYRRUGXXU]DPHUERGHPEHOHLGYRRUEHORQLQJLQDDQPHUNLQJ]RXPRHWHQNRPHQ
YRRUKHWJURWHUHGHHOJDDWGXXU]DPHUERGHPEHOHLGWRFKRPKHWDDQVFKHUSHQHQEHWHUKDQGKDYHQ
YDQ UHJHOJHYLQJ 'H FRPPLVVLH YRHJW GDDU QRJ HHQ DDQWDO DDQGDFKWVSXQWHQ HQ UDQGYRRUZDDUGHQ
YRRUGRHOHQPLGGHOYRRUVFKULIWHQHQJHELHGVJHULFKWPLOLHXEHOHLGDDQWRH

2S KHW YODN YDQ KDDOEDDUKHLG ZLMVW GH FRPPLVVLH HURS GDW GH HFRQRPLVFKH HQ VRFLDDO FXOWXUHOH
GLPHQVLH YDQ GXXU]DDPKHLG HHQ YHHO NRUWHUH NULWLVFKH WLMGVFKDDO ]DO KHEEHQ GDQ GH HFRORJLVFKH
GXXU]DDPKHLG +HW ]RX HFKWHU QLHW ]R PRHWHQ ]LMQ GDW GH NRUWH WHUPLMQ EHODQJHQDOWLMGYRRUJDDQ
KHWODQJHWHUPLMQSHUVSHFWLHIYDQGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLVYDQZH]HQOLMNEHODQJ

:DW ]LMQ PRJHOLMNH FULWHULD HQ PRJHOLMNH LQGLFDWRUHQ YRRUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ"+RHLV
GXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZPHHWEDDUWRHWVEDDUWHPDNHQ":DWLVGHEUXLNEDDUKHLGYDQUHHGVLQ
RQWZLNNHOLQJ ]LMQGH LQGLFDWRUHQ ]RDOV GH ERGHPELRORJLVFKH LQGLFDWRU %R%L  KHW RUJDQLVFKH VWRIJHKDOWH GH
ERGHPWKHUPRPHWHU"

'H FRPPLVVLH RQGHUVFKHLGW LQ KHW NDGHU YDQ GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN WRHVWDQGVLQGLFDWRUHQ HQ
JHEUXLNVLQGLFDWRUHQ 7RHVWDQGVLQGLFDWRUHQ EHVFKULMYHQ GH ERGHPNZDOLWHLW $OV HHQ LQWHJUHUHQGH
WRHVWDQGVLQGLFDWRUYRRUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNELHGWKHWRUJDQLVFKHVWRIJHKDOWHHQLJSHUVSHFWLHI
PDDU GH]H LQGLFDWRU GHNW QLHW KHW JHKHOH GXXU]DDPKHLGVYUDDJVWXN LQ GH ODQGERXZ 7RHVWDQGV
LQGLFDWRUHQ]LMQXLWJHEUHLGDDQGHRUGHJHZHHVWLQHHQHHUGHUDGYLHVYDQGHFRPPLVVLH 7&% 
*HEUXLNVLQGLFDWRUHQ ]HJJHQ LHWV RYHU GH KDQGHOLQJHQ GLH HHQ ERGHPEHKHHUGHU GH ERHU  XLWYRHUW
RS EHGULMIVQLYHDX 'H]H LQGLFDWRUHQ KHEEHQ YDDN GH YRUP YDQ EDODQVEHQDGHULQJHQ HQ OLMNHQ RS
ERHNKRXGNXQGLJH LQVWUXPHQWHQ 2PGDW GH ERGHP WUDDJ UHDJHHUW RS PHQVHOLMN KDQGHOHQ HQ HHQ
DFKWHUXLWJDQJ PHHVWDO PRHL]DDP WH KHUVWHOOHQ LV KHHIW GH FRPPLVVLH YRRUNHXU YRRU JHEUXLNVLQ
GLFDWRUHQZDDUGDWPRJHOLMNLV0HWQXWULsQWHQLVGDDULQKHWNDGHUYDQ0,1$6UXLPHUYDULQJPHH
RSJHGDDQ9RRUKHWRSVWHOOHQYDQ]ZDUHPHWDDOEDODQVHQRSEHGULMIVQLYHDXOLMNWGUDDJYODNWH]LMQ

:DW ]RX GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ NXQQHQ ]LMQ VFHQDULR·V PHW LQ]LFKW LQ GH FRQVHTXHQWLHV
YRRUGH3·VHQJH]LHQLQKHWNDGHUYDQGXXU]DPHRQWZLNNHOLQJ KLHUQXGDDUODWHU "+LHUELMYHU]RHNLNXWH
GLIIHUHQWLsUHQQDDUVFKDDOQLYHDXHQ EHVWXXUOLMNH YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ:DWLVGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQ
GH ODQGERXZ RS (8QLYHDX QDWLRQDDO UHJLRQDDO HQ EHGULMIVQLYHDX SHU JURQGVRRUW HQ SHU JURQGJHERQGHQ
VHFWRUPHONYHHKRXGHULMDNNHUERXZIUXLWWHHOWEORHPEROOHQWHHOWHQYROOHJURQGVJURHQWHWHHOW "
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'H FRPPLVVLH KHHIW ]LFK JH]LHQ KDDU WDDN JHULFKW RS GH HFRORJLVFKH GLPHQVLH YDQ GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLN'HFRPPLVVLHYLQGWGDWDIZHJLQJHQELMGXXU]DDPKHLGVYUDDJVWXNNHQSODDWVGLHQHQ
WHYLQGHQRSSROLWLHNQLYHDX$OVGHILQLWLHYDQGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQ
ERGHPEHVFKHUPLQJLVGHFRPPLVVLHYRRUDOVQRJXLWJHJDDQYDQ¶KHWYRRUNRPHQYDQQHJDWLHYHJHYROJHQ
YDQ KHW ERGHPJHEUXLN HOGHUV HQ ODWHU KHW LQ VWDQG KRXGHQ YDQ KHW ERGHPJHEUXLN RS GH ODQJH WHUPLMQ KHW
UHNHQLQJ KRXGHQ PHW GH RSYROJEDDUKHLG YDQ DQGHUH YRUPHQ YDQ ERGHPJHEUXLN HQ KHW RQGHUKRXGHQ YDQ
HFRORJLVFKH GLHQVWHQ GLH YDQ DOJHPHHQ EHODQJ ]LMQ· 9HUYROJHQV PDDNW GH FRPPLVVLH GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLN FRQFUHWHU GRRU YRRU YLMI ERGHPNZDOLWHLWVSDUDPHWHUV NZDOLWDWLHYH HQRI
NZDQWLWDWLHYHGRHOHQWHIRUPXOHUHQJHEDVHHUGRSYXLVWUHJHOVYRRUGHRPJDQJPHWGHHFRORJLVFKH
IXQFWLH YDQ GH ERGHP 'DDUELM ZRUGW RRN LQJHJDDQ RS EHJULSSHQ GLH HHQ URO VSHOHQ ELM KHW
YDVWVWHOOHQYDQGH]HGRHOHQ]RDOVVWDQGVWLOOHQ$/$5$PLQLPXPHQJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLW

,V HU HHQ PLQLPXP ERGHPNZDOLWHLW FKHPLVFK I\VLVFK ELRORJLVFK  GLH KHW 5LMN ]RX PRHWHQ VWHOOHQ DDQ
GXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ"+LHUELMYHU]RHNLNXGHULFKWLQJDDQWHJHYHQRIKDQGYDWWHQKRHGH
PLQLPXPNZDOLWHLW ]RX NXQQHQ ZRUGHQ XLWJHZHUNW HQ HYHQWXHOH NHQQLVKLDWHQ WH EHQRHPHQ +LHUELM JUDDJ
RQGHUVFKHLG PDNHQ LQ GH NRUWH WHUPLMQ HQ GH ODQJH WHUPLMQ :DW LV GH JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW YRRU GH
ODQGERXZ NZDOLWHLWVUHIHUHQWLHV GLH DDQJHYHQ GDW GH ERGHP JHVFKLNW LV YRRU GH IXQFWLH " ,N YHU]RHN X GH]H
YUDDJYRRUDOVQRJNZDOLWDWLHIXLWWHZHUNHQHQ]RPRJHOLMNLQGLFDWRUHQWHEHQRHPHQ

'H FRPPLVVLH VWHOW GDW KHW WKDQV QLHW JRHG PRJHOLMN LV RP KDUGH NZDQWLWDWLHYH JUHQ]HQ YRRU
PLQLPXPHQJHZHQVWHERGHPNZDOLWHLWDDQWHJHYHQ9RRUGHPLQLPXPNZDOLWHLWZRUGWYDQXLWKHW
SHUVSHFWLHIYDQHLJHQEHODQJHQDOJHPHHQPDDWVFKDSSHOLMNEHODQJDDQJHJHYHQZDDUGH]HJUHQVRS
JHEDVHHUG ]RX NXQQHQ ZRUGHQ 7HQ DDQ]LHQ YDQ JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLW VWHOW GH FRPPLVVLH LQ
DOJHPHQHWHUPHQGDWGLWGHNZDOLWHLWLVGLHNZDQWLWDWLHIHQNZDOLWDWLHIRSWLPDOHRSEUHQJVWRSOHYHUW
ELMHHQ]RJHULQJPRJHOLMNHEHODVWLQJYDQKHWPLOLHXZDDUELMPDDWVFKDSSHOLMNHGRHOHQJHUHDOLVHHUG
NXQQHQZRUGHQ'HFRPPLVVLHKHHIWDDQJHJHYHQHHUVWNHQQLVWHZLOOHQQHPHQYDQGHXLWZHUNLQJ
YDQ GH %HOHLGVEULHI %RGHP RS KHW SXQW YDQ UHIHUHQWLHV YRRU ELRORJLVFKH ERGHPNZDOLWHLW YRRUGDW
]LM GDDU HHQ RRUGHHO RYHU JHHIW 9RRU YHURQWUHLQLJLQJ ZRUGW YHUZH]HQ QDDU GH VWUHHIZDDUGHQ HQ
/$&VLJQDDOZDDUGHQ%LMJHZHQVWHNZDOLWHLWZLMVWGHFRPPLVVLHRRNQDDUKHWEHJULS¶JHVFKLNWKHLG
YRRU JHEUXLN· GDW QDDU RRUGHHO YDQ GH FRPPLVVLH HHQ EHODQJULMNH URO ]RX PRHWHQ VSHOHQ ELM GH
NHX]HYRRUHHQEHSDDOGHWHHOWRIKHWW\SHEHGULMI'HFRPPLVVLHKHHIWDOHHUGHUDDQJHJHYHQGDWGH
ERGHPWUDDJUHDJHHUWRSPHQVHOLMNKDQGHOHQHQHHQDFKWHUXLWJDQJPHHVWDOQLHWRIVOHFKWVPRHL]DDP
WHKHUVWHOOHQLV'LWOHLGWYRRUDOVQRJWRWHHQYRRUNHXURSVWXUHQRSKDQGHOLQJHQERYHQKHWVWXUHQRS
XLWVOXLWHQGERGHPNZDOLWHLW
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:DWLVQRGLJRPGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZWHUHDOLVHUHQ"

'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN KHHIW YROJHQV GH FRPPLVVLH NDQV YDQ VODJHQ DOV KHW EHVWDDQ YDQ GH
ODQGERXZ LQ YHUGXXU]DDPGH YRUP HFRQRPLVFK JH]LHQ YRRU GH ERHU KDDOEDDU LV HU RQGHUOLQJ
YHUWURXZHQ WXVVHQ GH RYHUKHLG HQ DJUDULVFKH ZHUHOG LV HU GRHOHQ YRRU GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN
V\VWHHPJHULFKW HQ YRRU GH ODQJH WHUPLMQ ZRUGHQ YDVWJHVWHOG HQ DOV GH NHWHQV ZRUGHQ
DDQJHVSURNHQGRRUPDDWVFKDSSLMHQRYHUKHLGRPGXXU]DPHUWHSURGXFHUHQHQJURQGVWRIIHQDDQWH
OHYHUHQ

:DWLVGHUROYDQGHRYHUKHLG (8QDWLRQDDOSURYLQFLDDOJHPHHQWHOLMN HQZDWGLHYDQKHWEHGULMIVOHYHQ"

'H(8LVVWHHGVPHHUWDDNVWHOOHQGYRRUGHODQGERXZJHZRUGHQGRRUGHZLM]LJLQJHQLQKHWJHPHHQ
VFKDSSHOLMNH ODQGERXZEHOHLG HQ GH LQYRHULQJ YDQ RQGHU DQGHUH GH .DGHUULFKWOLMQ :DWHU GH
1LWUDDWULFKWOLMQHQGHYHUZDFKWH%RGHPVWUDWHJLH'H(8PDDURRNGHQDWLRQDOHRYHUKHLG]RXHHQ
URO NXQQHQ VSHOHQ ELMYRRUEHHOG LQ :72YHUEDQG GRRU RRN GH HFRORJLVFKH GLPHQVLH YDQ
GXXU]DDPKHLG QDDU YRUHQ WH EOLMYHQ EUHQJHQ 'H FRPPLVVLH YLQGW GDW GH RYHUKHLG HHQWDDNKHHIW
RPHQHU]LMGVWH]RUJHQYRRUHHQZHWWHOLMNNDGHUYRRUKHWWHJHQJDDQYDQQHJDWLHYHHIIHFWHQYDQGH
ODQGERXZ RS GH RPJHYLQJ HQ KHW KDQGKDYHQ GDDUYDQ $QGHU]LMGV LV GH RYHUKHLG GH EHKDUWLJHU
YDQ PDDWVFKDSSHOLMNH DOJHPHQH EHODQJHQ 'H FRPPLVVLH KHHIW DDQJHJHYHQ GDW ERHUHQ EHORRQG
]RXGHQ NXQQHQ ZRUGHQ DOV GH PDDWVFKDSSLM YDQ KHW EHGULMI GH ERYHQJURQG  JHEUXLN PDDNW RP
PDDWVFKDSSHOLMNH GRHOHQ WH UHDOLVHUHQ 'DDUELM PRHW KHW GH ERHU ZHO DDQWRRQEDDU LHWV NRVWHQ
DUEHLGUXLPWHJHOG RPYRRUEHORQLQJLQDDQPHUNLQJWHNXQQHQNRPHQ'HFRPPLVVLHKHHIWYRRU
ERHUHQNHWHQVPDDWVFKDSSLMHQRYHUKHLGHHQDDQWDOFRQFUHWHPDDWUHJHOHQJHIRUPXOHHUG'HNHWHQV
HQ GH PDDWVFKDSSLM ]RXGHQ YHHO PHHU PRHWHQ KDQGHOHQ YDQXLW HHQ GXXU]DDPKHLGVVSHUVSHFWLHI
'DDUYRRULVYRRUOLFKWLQJQRRG]DNHOLMN

+RHLVHHQNRSSHOLQJWHOHJJHQPHWGHWUDQVLWLHGXXU]DPHODQGERXZ"

'HFRPPLVVLH]LHWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNDOVRQGHUGHHOYDQGHWUDQVLWLHGXXU]DPHODQGERXZ
HQ KHHIW GH LQGUXN GDW GLW RQGHUGHHO QRJ PDDU EHVFKHLGHQ LQ EHHOG LV JHZHHVW 'XXU]DPHU
ERGHPJHEUXLN NDQ PHGH ULFKWLQJ JHYHQ DDQ GH WUDQVLWLH GXXU]DPH ODQGERXZ GRRU DOV EDVLV WH
GLHQHQ YRRU GH QRRG]DNHOLMNH EHGULMIVLQQRYDWLHV 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ NDQ
GDDUPHHELMGUDJHQDDQVFKRQHSURGXFWLHYDQYHLOLJYRHGVHODDQKHWLQVWDQGKRXGHQYDQQDWXXUHQ
ELRGLYHUVLWHLW HQ KHW EHYRUGHUHQ YDQ KHW EHKRXG YDQ NDUDNWHULVWLHNH ODQGVFKDSSHQ HQ HHQ YLWDDO
SODWWHODQG
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/,7(5$7885
$OEODV-):DUQLQN--+YDQGHQ$NNHU +0*YDQGHU:HUI,PSDFWRIWUDIILFLQGXFHG
FRPSDFWLRQRIVRLOVRQWKH\LHOGRIVLODJHPDL]HLQWKH1HWKHUODQGV6RLO7LOODJH5HVHDUFK

%OXP :(+  * 9DUDOO\D\  6RLO LQGLFDWRUV DQG WKHLU SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ EULGJLQJ
EHWZHHQ VFLHQFH SROLWLFV DQG GHFLVLRQ PDNLQJ 3URFHHGLQJV RI WKH LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH
(85262,/)UHLEXUJ*HUPDQ\6HSWKWWSNXNXQLIUHLEXUJGHKRVWHG
HXURVRLOIXOOBSDSHUVLGB9DUDOO\D\BIXOOSGI
%RHOV '  3K\VLFDO VRLO GHJUDGDWLRQ LQ WKH 1HWKHUODQGV ,Q ' %RHOV '% 'DYLHV  $(
-RKQVWRQ HGV 6RLO'HJUDGDWLRQSS$$%DONHPD5RWWHUGDP7KH1HWKHUODQGV
%URHUV 3 5 3RUWLHOMH 6 3OHWWH  +XLGLJH EHODVWLQJYDQRSSHUYODNWHZDWHUPHWQXWULsQWHQHQ
PHWDOHQ YDQXLW KHW ODQGHOLMN JHELHG /H]LQJ %RGHP %UHHG 6\PSRVLXP  GHFHPEHU 
/XQWHUHQ
&%66WDWOLQHGHFHPEHU&HQWUDDOEXUHDXYRRUGHVWDWLVWLHN
&%66WDWOLQHIHEUXDUL&HQWUDDOEXUHDXYRRUGHVWDWLVWLHN
'H 6QRR *5  ) GH -RQJ  %HVWULMGLQJVPLGGHOHQ HQ PLOLHX -DQ YDQ $UNHO 3XEOLFDWLHV
8WUHFKWSS
'H 6QRR *5  $JUDULVFK QDWXXUEHKHHU HQ IXQFWLRQHOH DJURELRGLYHUVLWHLW %LMGUDJH DDQ GH
FRQIHUHQWLH%RHUHQEHGULMYHQELRGLYHUVLWHLWPDDUW&RQJUHVPDS9520'HQ+DDJ
'H9ULHV:3)$05|PNHQV -&+9RRJG3UHGLFWLRQRIWKHORQJWHUPDFFXPXODWLRQ
DQG OHDFKLQJ RI ]LQF LQ 'XWFK DJULFXOWXUDO VRLOV D ULVN DVVHVVPHQW VWXG\ $OWHUUDUDSSRUW
:DJHQLQJHQ
'HODKD\H53.1)RQJ00YDQ(HUGW.:YDQGHU+RHN &602OWVKRRUQ(PLVVLH
YDQ]HYHQ]ZDUHPHWDOHQQDDUODQGERXZJURQGHQ&%6UDSSRUW'HQ+DDJ
'RRUQERV*-+HWJODVLVPHHUGDQKDOIYRO,Q%RGHPHQ'XXU]DPH/DQGERXZ7HFKQLVFKH
FRPPLVVLH ERGHPEHVFKHUPLQJ6WLFKWLQJ 1DWXXU0HGLD 'HQ +DDJ$PVWHUGDP ,6%1 

'ULHVVHQ33-6WXULQJYDQYHUDQGHULQJVSURFHVVHQLQGHODQGERXZ,Q%RGHPHQ'XXU]DPH
/DQGERXZ 7HFKQLVFKH FRPPLVVLH ERGHPEHVFKHUPLQJ6WLFKWLQJ 1DWXXU0HGLD 'HQ +DDJ
$PVWHUGDP,6%1
(&/191LHXZVEULHIMXQL0RQLWRULQJYDQGH7UDQVLWLHQDDUHHQ'XXU]DPH/DQGERXZ
/DKU-(FRORJLVFKHULVLFR·VYDQGLHUJHQHHVPLGGHOHQJHEUXLNLQGHODQGERXZHQKHWQDWXXUEH
KHHU(HQRULsQWDWLHRSKHWWHUUHVWULVFKHPLOLHX$OWHUUDUDSSRUW:DJHQLQJHQ
/(,  $FWXHOH RQWZLNNHOLQJ YDQ EHGULMIVUHVXOWDWHQ HQ LQNRPHQV LQ  5DSSRUWQXPPHU
/DQGERXZ(FRQRPLVFK,QVWLWXXW'HQ+DDJ
/OR\G$1LWUDWHOHDFKLQJXQGHUDUDEOHODQGSORXJKHGRXWIURPJUDVV3URFHHGLQJV)HUWLOLVHU
6RFLHW\SS
/19+HW1HGHUODQGVHDJURFOXVWHULQNDDUW'HQ+DDJ
/198LWVSUDNHQYDQ0LQLVWHU9HHUPDQRS'DJYDQGHWRHNRPVW
/RYHODQG3 -:HEE,VWKHUHDFULWLFDOOHYHORIRUJDQLFPDWWHULQWKHDJULFXOWXUDOVRLOVRI
WHPSHUDWHUHJLRQVDUHYLHZ6RLO 7LOODJHUHVHDUFK
0135,90.ZDOLWHLWHQWRHNRPVW9HUNHQQLQJYDQGHGXXU]DDPKHLG
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1RRWHERRP -  3HVWLFLGHQ LQ JURXQGZDWHU RFFXUUHQFH DQGHFRORJLFDOLPSDFWV5,90UHSRUW
%LOWKRYHQ
2HQHPD2 UHG D%RGHPHQ'XXU]DPH/DQGERXZ7HFKQLVFKHFRPPLVVLHERGHPEHVFKHU
PLQJ6WLFKWLQJ1DWXXU0HGLD'HQ+DDJ$PVWHUGDP,6%1
2HQHPD2E(QGHERHUKLMSORHJWYRRUW,Q%RGHPHQ'XXU]DPH/DQGERXZ7HFKQLVFKH
FRPPLVVLH ERGHPEHVFKHUPLQJ6WLFKWLQJ 1DWXXU0HGLD 'HQ +DDJ$PVWHUGDP ,6%1 

2HUOHPDQV1*XOGHPRQG-$ 9DQ:HOO($JUDULVFKHQDWXXUYHUHQLJLQJHQLQRSNRPVW
HHQ HHUVWH YHUNHQQLQJ QDDU QDWXXUEHKHHUDFWLYLWHLWHQ YDQ DJUDULVFKH QDWXXUYHUHQLJLQJHQ
&/0&/08WUHFKW
5HLMQHYHOG-$-YDQ:HQVHP 22HQHPD  5HJLRQDOWUHQGVLQVRLORUJDQLFPDWWHUOHYHORI
DJULFXOWXUDOODQGLQWKH1HWKHUODQGVLQSDVWGHFDGHV LQYRRUEHUHLGLQJ 
5,900,1$6HQ0LOLHX%DODQVHQ9HUNHQQLQJ5,90UDSSRUW%LOWKRYHQ
5,900LQHUDOHQEHWHUJHUHJHOG(YDOXDWLHYDQGHZHUNLQJYDQGH0HVWVWRIIHQZHW
5,90UDSSRUW%LOWKRYHQ
5|PNHQV3)$0 22HQHPD HGV 4XLFNVFDQ6RLOVLQWKH1HWKHUODQGV2YHUYLHZRIWKH
VRLO VWDWXV ZLWK UHIHUHQFH WR WKH IRUWK FRPLQJ (8 6RLO 6WUDWHJ\ $OWHUUDUHSRUW 
:DJHQLQJHQ
5RPNHQV 3)$0 /7& %RQWHQ 53-- 5LHWUD -( *URHQHQEHUJ $&& 3OHWWH  - %ULO 
8LWVSRHOLQJYDQ]ZDUHPHWDOHQXLWODQGERXZJURQGHQ$OWHUUDUDSSRUW:DJHQLQJHQ
563%  %LUGV DV ELRGLYHUVLW\ LQGLFDWRUV IRU VXVWDLQDELOLW\ D SDQ(XURSHDQ VWUDWHJ\ 5R\DO
6RFLHW\IRUWKH3URWHFWLRQRI%LUGV6DQG\%HGIRUGVKLUH
6FLHQFH6RLOVWKHILQDOIURQWLHUV6FLHQFH
6PDOLQJ(7ZLQWLJGXL]HQGYLHUNDQWHNLORPHWHULQGHJURWHZHUHOG,Q%RGHPHQ'XXU]DPH
/DQGERXZ 7HFKQLVFKH FRPPLVVLH ERGHPEHVFKHUPLQJ6WLFKWLQJ 1DWXXU0HGLD 'HQ
+DDJ$PVWHUGDP,6%1
6FKRXPDQV2)/5HQDXG+32RVWHURP 3*URHQHQGLMN/RWYDQKHWIRVIDDWRYHUVFKRW
$OWHUUDUDSSRUW:DJHQLQJHQ
6SDDQV/$-'HVWLOWHURQGKHWVWDQGVWLOOEHJLQVHO0LOLHX 5HFKWQXPPHU
6SDUOLQJ *3 / /LOEXUQH  0 9RMYRGLF9XNRYLF  3URYLVLRQDO WDUJHWV IRU VRLO TXDOLW\
LQGLFDWRUVLQ1HZ=HDODQG3DOPHUVWRQ1RUWK1=/DQG&DUH5HVHDUFK1HZ=HDODQG
6WROZLMN+'HHFRQRPLVFKHPDUJLQDOLVHULQJYDQGH1HGHUODQGVHODQGERXZ6SLO

7&% D $GYLHV 5RO HQ EHWHNHQLV ERGHPHFRV\VWHPHQ LQ UHODWLH WRW 103 HQ GH 9LMIGH QRWD
5XLPWHOLMNH2UGHQLQJ7&%6  'HQ+DDJ
7&% E $GYLHV 5DDPZHUN YRRU HFRORJLVFKH LQEUHQJ RS GH EHOHLGVWHUUHLQHQ ERGHPEHVFKHU
PLQJELRGLYHUVLWHLWHQUXLPWHOLMNHRUGHQLQJLQUHODWLHWRW103HQGH9LMIGHQRWD5XLPWH
OLMNH2UGHQLQJ7&%$  'HQ+DDJ
7&%  $GYLHV 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN RS HFRORJLVFKH JURQGVODJ 7&% $   'HQ
+DDJ
7&%$GYLHV'HILQLWLHVWXGLHEDJJHUHQERGHP7&%$  'HQ+DDJ
7'/:HUNSURJUDPPD7UDQVLWLHGXXU]DPHODQGERXZ
7HQ &DWH -$0 $) YDQ +ROVW + .OHLMHU  - 6WROS  +DQGOHLGLQJ ERGHPJHRJUDILVFK
RQGHU]RHN GHHO ' ,QWHUSUHWDWLH YDQ ERGHPNXQGLJH JHJHYHQV YRRU GLYHUVH YRUPHQ YDQ
ERGHPJHEUXLN7HFKQLVFKGRFXPHQW'/26WDULQJ&HQWUXP:DJHQLQJHQ
7LNWDN$$3YDQ:H]HO-YDQ'DP .9HUVOXLMV([DQWHHYDOXDWLHYDQGH%HOHLGVEULHI
%RGHP0135,90UDSSRUWQXPPHU%LOWKRYHQ





/LWHUDWXXU



7RELDV 6  'HULYLQJ WKUHVKROG YDOXHV IRU VRLO FRPSDFWLRQ IURP H[SHUW NQRZOHGJH
3URFHHGLQJVRIWKHLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFH(85262,/)UHLEXUJ*HUPDQ\6HSW
KWWSNXNXQLIUHLEXUJGHKRVWHGHXURVRLOIXOOBSDSHUVLGB7RELDVBIXOOSGI
9DQ &DXZHQEHUJK 1 & %LHOGHUV 0 9DQFORRVWHU  $ 3HHWHUV  $JULHQYLURQPHQWDO LQGL
FDWRUV IRU VRLO 3URFHHGLQJV RI WKH LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH (85262,/  )UHLEXUJ *HU
PDQ\ 6HSW   KWWSNXNXQLIUHLEXUJGHKRVWHGHXURVRLOIXOOBSD
SHUVLGB9DQ&DXZHQEHUJBIXOOSGI
9DQGHQ$NNHU--+-$UYLGVVRQ 5+RUQ,QWURGXFWLRQWRWKHVSHFLDOLVVXHRQH[SHULHQ
FHV ZLWK WKH LPSDFW DQG SUHYHQWLRQ RI VXEVRLO FRPSDFWLRQ LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ 6RLO
7LOODJH5HVHDUFK
9DQGHU:HLMGHQ:- (0+HHV1DDUHHQGXXU]DPHODQGERXZLQHHQHVVD\RYHU
WUDQVLWLH&/02QGHU]RHNHQ$GYLHV&0/8WUHFKW
9DQGHQ$XZHHOH : : %RRQ - %ULHV * &RSSHQV 6 'HFNHUV ) (OVHQ - 0HUWHQV +
9DQGHUGULHVVFKH39HU(OVW 19RJHOV'HFKHPLVFKHERGHPYUXFKWEDDUKHLGYDQKHW
%HOJLVFKH DNNHUERXZ HQ ZHLODQGDUHDDO   %RGHPNXQGLJH 'LHQVW YDQ %HOJLs LQ
VDPHQZHUNLQJ PHW 'H 9ODDPVH 0LOLHXPDDWVFKDSSLM $GPLQLVWUDWLH /DQG HQ 7XLQERXZ 
0LQLVWHULHYDQGH9ODDPVH*HPHHQVFKDS
9HOOLQJD 7K 9 $ YDQ GHQ 3ROYDQ 'DVVHODDU  3- .XLNPDQ  7KH LPSDFW RI JUDVVODQG
SORXJKLQJRQ&2DQG12HPLVVLRQVLQWKH1HWKHUODQGV1XWULHQW&\FOLQJLQ$JURHFRV\V
WHPV
9HOWKRI */  2 2HQHPD  (IIHFWV RI DJHLQJ DQG FXOWLYDWLRQ RI JUDVVODQG RQ VRLO QLWURJHQ
$OWHUUDUHSRUW:DJHQLQJHQ
9HUKHLMHQ)0.LEEOHZKLWH -*DXQW,QGLFDWRUVRIVRLORUJDQLFPDWWHUYDOXH3URFHHGLQJV
RI WKH LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFH (85262,/  )UHLEXUJ *HUPDQ\ 6HSW  
KWWSNXNXQLIUHLEXUJGHKRVWHGHXURVRLOIXOOSDSHUV
9520&LUFXODLUHVWUHHIZDDUGHQHQLQWHUYHQWLHZDDUGHQERGHPVDQHULQJ'HQ+DDJ
95209LHUGH1DWLRQDDO0LOLHXEHOHLGVSODQ'HQ+DDJ
95207LMGHOLMNHYULMVWHOOLQJVUHJHOLQJHLVHQJURQGHQEDJJHUVSHFLH'HQ+DDJ
9520'RVVLHU'XXU]DPH2QWZLNNHOLQJ
:LOOHPV:--.DPSV2)6FKRXPDQV */9HOWKRI0LOLHXJHYROJHQYDQGHQXWULsQWHQ
RYHUVFKRWWHQLQGHODQGERXZ5,90UDSSRUW%LOWKRYHQ
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$DQELHGLQJVEULHI



$DQ
GH0LQLVWHUYDQ/DQGERXZ1DWXXUHQ9RHGVHONZDOLWHLW
3RVWEXV
(.'HQ+DDJ

7&%6  

'HQ+DDJDSULO

%HWUHIW$GYLHV'XXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZ


0LMQKHHUGH0LQLVWHU

,QXZEULHIYDQMXOL NHQPHUN'3 YUDDJWXPHGHQDPHQVGH6WDDWVVHFUHWDULVYDQ
9RONVKXLVYHVWLQJ 5XLPWHOLMNH 2UGHQLQJ HQ 0LOLHXEHKHHU DGYLHV DDQ GH 7HFKQLVFKH FRPPLVVLH
ERGHPEHVFKHUPLQJ RYHU GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ 8Z KRRIGYUDDJ DDQ GH
FRPPLVVLH ZDV ¶ZDW LV GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ HQ ZDW LV GH URO YDQ GLYHUVH
DFWRUHQ RYHUKHLGEHGULMIVOHYHQ KLHUELM·

'H EHYLQGLQJHQ YDQ GH FRPPLVVLH VWDDQ EHVFKUHYHQ LQ ELMJDDQG DGYLHV $   =LM KHHIW XZ
YUDDJ RSJHYDW DOV HHQ YHU]RHN RP KDDU HHUGHUH DGYLHV RYHU 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN RSHFROR
JLVFKHJURQGVODJWHFRQFUHWLVHUHQYRRUGHODQGERXZZDDUELMHHQEUHGHLQYXOOLQJZRUGWJHJHYHQ
DDQ KHW EHJULS ¶HFRORJLVFKH JURQGVODJ· *HJHYHQ GH WDDN YDQ GH FRPPLVVLH ZRUGW GXXU]DPHU
ERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQERGHPEHVFKHUPLQJEHOLFKW

(U LV VSUDNH YDQ QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN LQ GH 1HGHUODQGVH ODQGERXZ 1LHWGXXU]DDP
ERGHPJHEUXLN NHQW YHOH JH]LFKWHQ YHURQWUHLQLJLQJ YHUGLFKWLQJ YHUVOHPSLQJ HURVLH ERGHP
GDOLQJ +HWOHLGWYURHJRIODDWWRWYHUPLQGHULQJYDQGHSURGXFWLHFDSDFLWHLWYDQGHERGHPDIQDPH
YDQGHYRHGVHONZDOLWHLWYHUJLIWLJLQJYDQKHWHFRV\VWHHPHQDIQDPHYDQGHELRGLYHUVLWHLW2RNOHLGW
KHWWRWYHUPLQGHULQJYDQGHHIILFLsQWLHYDQNXQVWPHVWJHZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQHQHQHUJLHHQ
GDDUGRRUWRWKRJHUHNRVWHQYRRUGHERHU1LHWGXXU]DDPERGHPJHEUXLNLVHHQVOXLSHQGGLIIXXVHQ
ODVWLJWHKHUNHQQHQSUREOHHP2SZHUHOGVFKDDOLVYROJHQVUHFHQWHOLWHUDWXXUWLHQWRWWZLQWLJSURFHQW
YDQ KHW ODQGERXZDUHDDO DDQJHWDVW GRRU QLHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN ZDDUGRRU GH
SURGXFWLHFDSDFLWHLW YDQ GLH JURQGHQ LV DDQJHWDVW ,Q 1HGHUODQG LV ERGHPGHJUDGDWLH GRRU QLHW
GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN QDDU VFKDWWLQJ LHWV PLQGHU HUQVWLJ 1LHWGXXU]DDP ERGHPJHEUXLN OHLGW
HFKWHU RRN WRW DDQ]LHQOLMNH QHJDWLHYH HIIHFWHQ LQ DQGHUH PLOLHXFRPSDUWLPHQWHQ ELQQHQ HQ EXLWHQ
KHWODQGERXZDUHDDO
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$DQELHGLQJVEULHI

'HFRPPLVVLH]LHWKHWNRPHQWRWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNDOVHHQQRRG]DNHOLMNRQGHUGHHOYDQGH
7UDQVLWLH 'XXU]DPH /DQGERXZ HQ JHHIW GDDU LQ KDDU DGYLHV HHQ QDGHUH LQYXOOLQJ DDQ =LM SOHLW
HUYRRUWH]RHNHQQDDUGXXU]DPHRSORVVLQJHQGLHPHGHXLWJDDQYDQGHERHUDOVEHKHHUGHUYDQHHQ
JURRWGHHOYDQGHERGHPHQKHWODQGVFKDSLQ1HGHUODQG%RHUHQGLHELMKXQEHKHHUH[WUDUHNHQLQJ
KRXGHQPHWPDDWVFKDSSHOLMNHZHQVHQWHQDDQ]LHQYDQELMYRRUEHHOGODQGVFKDSQDWXXUHQERGHP
HQZDWHUEHKHHU]RXGHQKLHUYRRUEHORRQGPRHWHQZRUGHQ8LWGHDQDO\VHYDQGHFRPPLVVLHEOLMNW
HFKWHUGDWGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZQLHWDOOHHQEHWUHNNLQJKHHIWRSKHWUHNHQLQJ
KRXGHQ PHW ZHQVHQ YDQXLW GH PDDWVFKDSSLM 'XXU]DPHU ERGHPJHEUXLN EHVWDDW YRRU HHQ
EHODQJULMNGHHOXLWKHWWHJHQJDDQYDQRQJHZHQVWHHIIHFWHQYDQGHODQGERXZLQGHODQGERXZJURQG
]HOIHQLQGHRPJHYLQJZDDUELMQDGUXNNHOLMNDDQGDFKWPRHW]LMQYRRUGHODQJHWHUPLMQ

+HWDGYLHVQRHPWGRHOHQYRRUGXXU]DPHUERGHPJHEUXLNLQGHODQGERXZHQJHHIWDDQYRRU]RYHU
PRJHOLMNKRHGH]HGRHOHQEHUHLNW]RXGHQNXQQHQZRUGHQ'HFRPPLVVLHLVYDQPHQLQJGDWWKDQV
QRJ QLHW NDQ ZRUGHQ YROVWDDQ PHW KHW XLWVOXLWHQG YDVWVWHOOHQ YDQ ZDDUGHQ YRRU GH PLQLPDOH HQ
JHZHQVWH ERGHPNZDOLWHLWYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQGXXU]DDPERGHPJHEUXLN2PGDWGHERGHP
WUDDJUHDJHHUWRSPHQVHOLMNKDQGHOHQHQGHSUREOHPHQJURRW]LMQGLHQWYRRUDOVQRJRRNJHVWXXUGWH
ZRUGHQRSGLWKDQGHOHQ'DDUELMKHEEHQEDODQVEHQDGHULQJHQRSEHGULMIVQLYHDXGHYRRUNHXU

+HW LV GXLGHOLMN GDW GH DJURNHWHQV HHQ JURWH URO VSHOHQ ELM GH EHGULMIVYRHULQJ HQ GDDUPHH KHW
ERGHPJHEUXLN YDQ GH ERHU *RHGH NHWHQSUDNWLMN PHW ULFKWOLMQHQ YRRU GXXU]DDP ERGHPJHEUXLN
NDQ GDDURP HHQ EHODQJULMN LQVWUXPHQW ]LMQ RP WRW GXXU]DPHU ERGHPJHEUXLN LQ GH ODQGERXZ WH
NRPHQ'HFRPPLVVLHYLQGWGDWKHWRQWZLNNHOHQHQLPSOHPHQWHUHQYDQHHQ*RHGHNHWHQSUDNWLMN
PHWULFKWOLMQHQYRRUGXXU]DDPERGHPJHEUXLNPHWNUDFKWGLHQWWHZRUGHQJHVWLPXOHHUG

(HQDIVFKULIWYDQGH]HEULHI]RQGLNDDQXZDPEWJHQRRWGH6WDDWVVHFUHWDULVYDQ9RONVKXLVYHVWLQJ
5XLPWHOLMNH2UGHQLQJHQ0LOLHXEHKHHU

0HWGHPHHVWHKRRJDFKWLQJ
GHYRRU]LWWHUYDQGH
7HFKQLVFKHFRPPLVVLHERGHPEHVFKHUPLQJ


,U/(6WRONHU1DQQLQJD






