
De vraag die in dit onderzoek centraal stond is: wat is in welke situatie de 
meest effectieve inzet van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen 
bij de handhaving van het milieurecht door het openbaar bestuur en het 
Openbaar Ministerie? Deze vraag impliceert dat de relatieve effectiviteit 
van de inzet van verschillende handhavingsmiddelen afhangt van de 
omstandigheden van het geval waarin handhavend wordt opgetreden. 
De opdracht voor dit onderzoek werd verstrekt medio 2005. Begin 2004 
had het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving, na uitvoerige 
beraadslagingen, een landelijke sanctiestrategie milieuhandhaving vast-
gesteld. Deze handhavingsstrategie bevatte afspraken over de verhou-
ding tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Al gauw 
ontstond binnen het OM onvrede over de implementatie van de strategie: 
de strafrechtelijke handhaving zou niet voldoende aan bod komen. Het 
onderhavige onderzoek had onder meer tot doel enig inzicht te verwerven 
in de relatieve waarde van het strafrecht en het bestuursrecht in de prak-
tijk van milieuhandhaving.
Het denken over de rol van het strafrecht bij handhaving van milieuwet-
geving en over de ‘taakverdeling’ tussen strafrechtelijke en bestuurlijke 
milieuhandhaving heeft de afgelopen dertig jaar een sterke verandering 
ondergaan. In de beginjaren van de milieuwetgeving werd het strafrecht 
welhaast vanzelfsprekend als ultimum remedium beschouwd, tegen-
woordig is strafrechtelijke handhaving volgens de vigerende Aanwijzing 
handhaving milieurecht van het OM eerder regel dan uitzondering. Het is 
opvallend dat de ideeën over de werking van handhavingsinstrumenten 
zo radicaal konden veranderen zonder dat daar veel systematische empiri-
sche kennis aan ten grondslag lag. Zowel de oude ultimum-remediumbe-
nadering als de huidige aanpak van de Aanwijzing handhaving milieurecht 
zijn eerst en vooral opvattingen, in meerdere of mindere mate geschraagd 
door casuïstische ervaring. Die opvattingen omvatten een aantal meer of 
minder expliciete veronderstellingen over de werking en de effectiviteit 
van de inzet van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke middelen. Deze 
veronderstellingen zijn als uitgangspunt genomen bij het onderhavige 
onderzoek naar de handhavingspraktijk.
In het denken over de verhouding tussen bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke handhaving zijn twee benaderingen te onderscheiden, een 
principiële en een praktische benadering. De principiële of normatieve 
benadering heeft zijn aangrijpingspunt in de ernst van de overtreding: 
‘hoe groter het kwaad, des te meer aanleiding voor strafrechtelijk optre-
den’. De praktische benadering beschouwt handhaving en sanctionering 
als een middel. Voor handhaving is een pakket aan zowel strafrechtelijke 
als bestuursrechtelijke instrumenten beschikbaar. De keuze voor een 
instrument of een combinatie van instrumenten zou bepaald moeten 
worden door inzicht in de effectiviteit van dat instrument in een gegeven 
situatie.

Samenvatting
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Dit onderzoek sluit aan bij de praktische of instrumentele benadering. 
De vraag is immers of en onder welke omstandigheden de inzet van straf-
rechtelijke dan wel bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen het meest 
effectief is. De in de literatuur genoemde veronderstellingen over de rela-
tieve effectiviteit van handhavingsinstrumenten in bepaalde situaties zijn 
nauwelijks empirisch onderbouwd. Zij bezitten echter wel een aanzien-
lijke mate van plausibiliteit. Daarom hebben we deze veronderstellingen 
tot uitgangspunt van het empirisch onderzoek genomen. We hebben ze 
geïntegreerd in één beslismodel van relatieve effectiviteit. Aan de hand 
van het empirisch onderzoek hebben we de verschillende onderdelen van 
het beslismodel op hun houdbaarheid beoordeeld.

Om de vraag naar de effectiviteit van handhaving te kunnen beantwoor-
den is het nodig vast te stellen wat in dit verband onder effectiviteit moet 
worden verstaan. In het onderzoek is aantal mogelijke maatstaven voor 
de effectiviteit van milieuhandhaving gepresenteerd. Dit mondt uit in een 
zgn. doelboom. Hieruit zijn diverse maatstaven voor de effectiviteit van 
handhaving af te leiden. Niet alle maatstaven zijn geschikt om toe te pas-
sen in de empirische fase, bijvoorbeeld omdat ze binnen de kaders van dit 
onderzoek niet te operationaliseren zijn. Uiteindelijk zijn we tot de vol-
gende hanteerbare criteria gekomen:
– is de milieuovertreding beëindigd?
– zijn eventuele milieuschadelijke gevolgen – indien mogelijk – ongedaan 

gemaakt?
– is er sprake van specifieke preventieve werking (oftewel, ontbreken van 

recidive)?
– is sprake van gedragsverandering (normconformer gedrag) bij de over-

treder?

In algemene zin kan gesteld worden dat we de eerstgenoemde drie maat-
staven als belangrijkste maatstaven beschouwen voor effectiviteit. Als één 
van deze drie maatstaven negatief is (oftewel, de overtreding is niet beëin-
digd, de milieuschade is niet hersteld of er is geen preventieve werking) 
dan beschouwen we de handhaving in principe als ineffectief. Indien 
zich echter een significante gedragsverandering heeft gemanifesteerd die 
direct te herleiden is tot de handhavingsactiviteiten én er is aan maximaal 
één van de andere maatstaven niet voldaan, dan karakteriseren we hand-
having als deels effectief.
Om de criteria toe te passen zijn binnen twee arrondissementen 58 
casestudy’s uitgevoerd. Een case is gedefinieerd als een overtreding van 
milieuvoorschriften door een bedrijf (inrichting) waarop hetzij bestuur-
lijk, hetzij strafrechtelijk, hetzij in een combinatie van beide handhavend 
is opgetreden. Van elke casus zijn de strafrechtelijke en bestuurlijke dos-
siers (voor zover aanwezig) bestudeerd. Ook zijn de handhavers in kwestie 
over de zaak geïnterviewd, teneinde informatie te krijgen die niet uit het 
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dossier is op te maken. Op grond daarvan is het totale handhavings proces 
gereconstrueerd. Met de casestudy’s werd beoogd meer inzicht te krijgen 
in de relatieve effectiviteit van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 
sanctioneringsinstrumenten in verschillende handhavingssituaties. 
Onderzocht is in hoeverre het eerder genoemde beslismodel wordt onder-
steund door ervaringen uit de praktijk.

Uit een analyse van de casestudy’s blijkt dat in een derde van de casus 
niet gehandhaafd is zoals op grond van het beslismodel verondersteld 
mocht worden. De meest voorkomende afwijking is dat alleen bestuurlijk 
wordt gehandhaafd waar volgens het beslismodel een combinatie van 
strafrecht en bestuursrecht aangewezen zou zijn. Indien dit het geval was, 
bleek in de helft van de gevallen sprake van recidive. Het is niet onaanne-
melijk dat recidive in die gevallen had kunnen worden voorkomen indien 
er ook strafrechtelijk was vervolgd.
Strafrechtelijke handhaving is echter geen garantie voor het ontbreken 
van recidive, zo blijkt uit de casus. Er blijken minstens twee andere facto-
ren van invloed te zijn op de uiteindelijke effectiviteit van de strafrechte-
lijke handhaving en met name op het voorkomen van recidive, te weten:
– lage transacties lijken in veel gevallen (malafide gedrag bijvoorbeeld) 

geen of weinig preventieve werking te hebben;
– een lange duur tussen pleegdatum en veroordeling lijkt een groot deel 

van de preventieve werking van strafrechtelijke sanctionering weg te 
nemen, terwijl in bijna alle casus waarin wél sprake was van lik op stuk, 
de handhaving effectief bleek.

In vijf casus is de handhaving niet effectief geweest doordat de milieu-
schade niet hersteld is. Opvallend is dat hierbij in vier van de vijf geval-
len geen dwangmiddelen zijn ingezet die gericht waren op herstel van 
de schade, maar alleen op het beëindigen van de overtreding. Bestuurs-
dwang wordt maar sporadisch toegepast. In de casus waarin het wel is 
toegepast, bleek het zeer effectief. Zelfs voorheen veelvuldig recidiverende 
bedrijven met soms malafide trekjes die in de casus vertegenwoordigd 
waren, blijken in veel gevallen niet opnieuw in overtreding te gaan indien 
er bestuursdwang is toegepast. Ook het OM heeft in zeer weinig (twee) 
casus gebruikgemaakt van haar reparatoire bevoegdheden, zoals het 
opleggen van een voorlopige maatregel. Wat ook opvalt is dat het OM in 
zeer weinig casus economisch voordeel afroomt, ondanks dat er in 49 van 
de 58 casus sprake van economisch voordeel.
De onderlinge samenwerking tussen de handhavingsinstanties (bestuur-
lijk en strafrechtelijk) blijkt een succesfactor te zijn – of beter gezegd, het 
ontbreken van samenwerking blijkt een faalfactor. In weinig effectieve 
casus was sprake van inhoudelijke samenwerking, terwijl in een aantal 
moeilijke casus (malafide, notoire recidiverende bedrijven) die succesvol 
zijn gehandhaafd, juist wel intensief is samengewerkt. De matige samen-
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werking tussen de handhavingspartners sluit aan bij de eerdere constate-
ring dat de op basis van het beslismodel geëigende wijze van handhaving 
(bestuurlijk en/of strafrechtelijk) in de praktijk te weinig gestalte krijgt. 
Juist ook in die gevallen waarin het beslismodel samenwerking indiceert, 
blijft zij te vaak achterwege. Dit past in het algemene beeld dat door de 
interviews en de analyse van de casus werd opgeroepen. De keuze wie in 
welk geval handhavend zal optreden, komt op tamelijk willekeurige wijze 
tot stand. Afstemming over gezamenlijke ‘handhaving op maat’, inhou-
delijke samenwerking en casusgericht overleg vinden doorgaans op z’n 
best plaats in zware zaken, bij aanhoudende recidive of apert malafide 
bedrijven. Het bestuursorgaan en het Openbaar Ministerie handhaven 
elk binnen hun eigen verantwoordelijkheid en voelen zich daarbij niet 
afhankelijk van of gebonden aan de eventuele handhaving door de andere 
instantie.
Het onderzoek is uitgemond in een beslismodel dat op basis van de bevin-
dingen van de casestudy’s nader is verfijnd. Op grond van het beslis-
model kan op basis van kenmerken van het delict en de overtreder 
bepaald worden op welke wijze idealiter gehandhaafd zou moeten wor-
den. Bij de toepassing van het model moet voor een optimale effectiviteit 
van de handhaving aan een aantal, eerder genoemde randvoorwaarden 
voor een effectieve handhaving worden voldaan. Hierbij kan gedacht wor-
den aan aspecten als tijdig, snel (lik op stuk) en adequaat (doorpakken 
door bestuur en OM) handhaven.

WODC_253_09.indd   Sec2:12WODC_253_09.indd   Sec2:12 31-8-2007   16:14:0131-8-2007   16:14:01



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




