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1. INLEIDING

1.1 Algemeen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat bestemmingsplannen binnen een periode
van 10 jaren nadat zij zijn vastgesteld, opnieuw moeten worden vastgesteld. Zo blijft er
sprake van het digitaal beschikbaar hebben van actuele, goed leesbare en hanteerbare
bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente.
Hoofduitgangspunt hierbij is om het bestaande beleid van de diverse overheden, als
verwoord in de nu nog geldende bestemmingsplannen, zoveel mogelijk als basis te hanteren.
Dit beleid is vaak nog redelijk recent en zal de komende 10 jaren als planologische basis voor
ontwikkelingen in het stedelijk gebied fungeren. Uiteraard is sindsdien gewijzigd beleid, voor
zover van toepassing, wel meegenomen.

1.2 Plangebied: ligging en begrenzing
De wijk Strijen wordt omsloten door de Bovensteweg aan de noordzijde, de Statendamweg
aan de westzijde, de Pasteurlaan aan de oostzijde en de Strijenstraat aan de zuidzijde.
Het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit woningbouw. Hiernaast zijn er diverse
voorzieningen aanwezig: maatschappelijke voorzieningen (zoals scholen en een
wijkcentrum), detailhandel en bedrijvigheid. De wijk Strijen bestaat uit twee buurten:
Vogelbuurt en Kastelenbuurt. De buurten worden gescheiden door de Hoofseweg. Centraal in
de wijk ligt detailhandel geclusterd met enkele maatschappelijke voorzieningen. Bedrijvigheid
is geclusterd in het westelijk deel van de wijk.
De oppervlakte van het totale plangebied bedraagt circa 78 hectare.
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Begrenzing plangebied

1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Voor het plangebied vigeren diverse bestemmingsplannen. Er is sprake van verschillende
planvormen, met deels verouderde regelingen. In onderstaande tabel zijn de vigerende
bestemmingsplannen opgesomd, met de data van vaststelling door de gemeenteraad en de
data van onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen.
Bestemmingsplan
Strijen
Strijen, 1e herziening (herontwikkeling locatie Torenschouw,
Sterkenburg 11-13)
Nijenrode
Strijen, Herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein)

Vaststelling Raad
11 december 2007
20 april 2010
22 maart 2011
27 maart 2012

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het plangebied en zijn omgeving nader omschreven. In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op het geldende beleid. Hoofdstuk 4 gaat in op de juridische uitvoerbaarheid
en hoofdstuk 5 over de handhaafbaarheid. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de maatschappelijke
en economische uitvoerbaarheid van het plan beschreven.
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2. BESCHRIJVING PLANGEBIED

2.1 Historische beschrijving
De kern Oosterhout is ontstaan op de grens van zand- en kleigronden, op een kruising van
landwegen. De kern Oosterhout heeft zich in eerste instantie ontwikkeld langs een aantal
linten, die in een uitwaaierend patroon richting de kernen in de omgeving liepen. Op de
kruising van de bebouwingslinten ontstond een groot dorp met van oorsprong een open
ruimtelijke structuur. In de 19e eeuw vond rond de pleinen Markt en Heuvel verdichting van
deze structuur plaats. Hier ontstond een centrumgebied waar handel en nijverheid zich
vestigden.

Oosterhout rond 1900

Naast deze belangrijkste dorpskern ontwikkelden zich in het buitengebied verschillende
buurtschappen en kleinere dorpen, die voornamelijk een agrarische functie hadden.
Kenmerkend voor Oosterhout waren de wegen die in een sterpatroon samenkwamen op de
Markt en de kern Oosterhout verbonden met de omliggende plaatsen zoals Breda,
Geertruidenberg en Dongen. Het Wilhelminakanaal, dat werd voltooid in 1924, maakte
verdere industrialisatie mogelijk. In 1919 werd reeds een haven in gebruik genomen. Deze
lag ten westen van het centrum en hier kwamen enkele betonfabrieken. Door de verbeterde
infrastructuur en de opkomende industrie en handel in de tweede helft van de 19e eeuw
groeide de woningbehoefte in Oosterhout. Het bestaande centrumgebied werd verdicht en
langs de voornaamste doorgaande wegen breidde de kern uit. De groei van Oosterhout vond
in deze periode ongepland en zonder sturing plaats, waarbij de gronden tussen Markt en
Heuvel verder werden bebouwd.
In de 20e eeuw zijn rondom het centrumgebied de eerste woonwijken aangelegd. Na de
tweede wereldoorlog groeide Oosterhout explosief. In de jaren 50 van de vorige eeuw werden
ten zuiden van de kern de wijken Slotjes Oost, Slotjes Midden en Slotjes West gerealiseerd.
Deze nieuwe woonbuurten waren de eerste grootschalige planmatige uitbreidingen van
Oosterhout, dat tot die tijd voornamelijk kleinschalige, incidentele en ongestructureerde groei
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had doorgemaakt. Het Slotjesveld, ten zuiden van de Ridderstraat, bleef vrij van
woningbouwontwikkelingen, waardoor een groene plek in het stedelijk gebied ontstond.
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal de
woonwijk Oosterheide gebouwd. In de periode 1970-2000 vond de groei van Oosterhout met
name plaats richting het noorden, waar de wijken Strijen en Dommelbergen werden
ontwikkeld. De meest recente uitbreiding van de kern wordt gevormd door de wijk Vrachelen,
gelegen aan de westzijde van het Wilhelminakanaal, welke wijk met de realisering van de
buurt De Contreie zijn voltooiing nadert. Oosterhout heeft zich ontwikkeld tot een kern die met
name gekenmerkt wordt door de woongebieden uit verschillende tijdsperioden.
De huidige ruimtelijke structuur van Oosterhout wordt gedragen door de belangrijkste
ontsluitingswegen, die de kern opdelen in verschillende wijken en gebieden. Het
centrumgebied, met de oorspronkelijke kenmerkende uitwaaierende wegenstructuur, wordt
omsloten door verkeerswegen. Buiten het centrum zijn de historische routes in veel gevallen
doorsneden ten behoeve van de aanleg van nieuwe woonwijken. Hierdoor zijn ze vaak niet
meer herkenbaar aanwezig. De oorspronkelijke verkeersfunctie van deze routes is
overgenomen door de recentere ontsluitingswegen. Binnen het voorliggend plangebied zijn
geen monumenten, cultuurhistorische objecten of cultuurhistorische structuren aanwezig.

2.2 Structuur plangebied
2.2.1 Functioneel-ruimtelijke analyse en waardering
Algemeen
De woonwijk Strijen is grotendeels gebouwd tussen de jaren 70 en 90 van de vorige eeuw.
Een klein deel van de wijk is gebouwd in de jaren 50 van de 20e eeuw. De wijk wordt met
name gekenmerkt door een planmatige stedenbouwkundige opzet. De wijk Strijen heeft
hoofdzakelijk een woonfunctie. Hiernaast komen in het plangebied maatschappelijke functies
(zoals scholen), sportvoorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid voor. De voorzieningen
(winkels, scholen, etc.) liggen overwegend centraal in de wijk, nabij de Hoofseweg.
Bedrijvigheid bevindt zich in het westen van de wijk, nabij de Statendamweg.
Verkeer
Strijen wordt omsloten door stroomwegen die van belang zijn voor de ontsluitingsstructuur
van de gehele kern: Statendamweg, Bovensteweg, Pasteurlaan en Strijenstraat. De wijk
wordt doorsneden door de Hoofseweg die de wijk verbindt met de omliggende wijken.

Statendamweg
Bovensteweg

Hoofseweg

Pasteurlaan

Strijenstraat
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Centrumgebied

De profielen van deze wegen zijn breed van opzet, waardoor deze duidelijke grenzen
vormen. Hierdoor wordt de wijk helder gescheiden van de omliggende wijken. De Hoofseweg
deelt de wijk, door het brede profiel, op in de buurten Vogelbuurt (westen) en Kastelenbuurt
(oosten). De wijk is vanaf de hoofdwegen bereikbaar via de diverse entrees. Twee entrees
bevinden zich aan de Statendamweg, één aan de Bovensteweg en drie aan de Strijenstraat.
Vanaf de Hoofseweg zijn de afzonderlijke buurten beide met twee toegangen bereikbaar.
Langs de hoofdwegen zijn vrijliggende fietspaden aanwezig, zoals bijvoorbeeld langs de
Hoofseweg. In de wijk zelf zijn geen vrijliggende langzaam verkeersroutes aanwezig. Fietsers
dienen hier gebruik te maken van de woonstraten. Waar mogelijk wordt geparkeerd op eigen
terrein. Verder wordt over het algemeen geparkeerd in de woonstraten en op aangegeven
parkeerplaatsen.
Wonen
De bebouwingstypologie bestaat voornamelijk uit grondgebonden rijwoningen. Differentiatie in
woningbouwtypologie is aanwezig in de randen van de wijk, in de vorm van halfvrijstaande en
vrijstaande woningen. In het noordelijk deel ligt één appartementengebouw.
De gehele wijk is op te delen in twee buurten, te weten buurten:
- Vogelbuurt (westelijk van de Hoofseweg);
- Kastelenbuurt (oostelijk van de Hoofseweg).
Bedrijven
Aan de westzijde van de wijk (in de Vogeltjesbuurt) bevindt zich een concentratie aan
bedrijvigheid, opgesplitst in twee clusters c.q. kleine bedrijventerreinen. De grootste van deze
twee wordt begrenst door de Patrijslaan in het noorden, de Nachtegaalstraat in het oosten, de
Van Duivenvoordestraat in het zuiden en de Statendamweg in het westen. Door het gebied
loopt de Houduifstraat.

Bedrijven aan en rondom de Houtduifstraat

Bedrijven aan de Fazantstraat

Daarnaast ligt er ten noorden van dit bedrijventerreintje een kleinere clustering van bedrijven,
allen gelegen aan de Fazantstraat. Deze bedrijven hebben hun orientatie op de
Statendamweg.
Op beide bedrijventerreinen zijn hoofdzakelijk lichte categorie bedrijven (categorie 1 en 2)
aanwezig. Alsmede bedrijfswoningen, een tweetal maatschappelijke voorzieningen (zijnde
tweemaal een kinderdagopvang), een supermarkt, een sportschool, een bed&breakfast en
een tennisveld.
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Detailhandel
In de wijk zijn twee supermarkten en een bloemenkiosk aanwezig. Eén supermarkt ligt aan de
westzijde van de wijk, goed ontsloten via de Statendamweg (stukje Patrijslaan) en heeft een
bovenwijkse functie. De andere supermarkt en de bloemenkiosk liggen centraal in de wijk aan
Patrijslaan, en zijn bereikbaar via de Hoofseweg.

Detailhandel aan de Patrijslaan (supermarkt en bloemenkiosk)

Detailhandel aan de westzijde van de wijk (statendamweg – Patrijslaan)

Horeca
Er bevindt zich geen horecagelegenheid in de wijk. Hiervoor is men aangewezen op het nabij
gelegen centrum van Oosterhout.
Maatschappelijke voorzieningen
Er is een aantal maatschappelijke voorzieningen aanwezig in de wijk Strijen. Deze bestaan uit
twee (aan elkaar grenzende) scholen, een gymzaal, een fysioterapeutisch centrum, een
gezondheidscentrum en twee kinderdagopvangcentra. Al deze voorzieningen, met
uitzondering van het fysioterapeutisch centrum en de twee kinderdagopvangcentra, liggen
centraal in de wijk, nabij de supermarkt en de bloemenkiosk aan de Patrijslaan.

Gymzaal aan de Sperwerstraat
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Twee aangrenzende basisscholen gezien vanaf de Putterstraat

Kinderdagopvangcentra gelegen in / aangrenzend aan het bedrijventerrein aan de westzijde van de wijk
(van Duivenvoordestraat en Houtduifstraat)

Recreatieve voorzieningen
In de wijk zijn naast de bovengenoemde gymzaal twee sportvoorzieningen aanwezig. Een
tennisvereniging en een sportschool. Beide zijn gelegen in / aangrenzend aan het
bedrijventerrein aan de westzijde van de wijk.

Sportschool aan de Van Duivenvoordestraat

Op het gebied van recreatief verblijf is er een bed&breakfast op de rand van het
bedrijventerrein.
Groenstructuur
De groenstructuur van de wijk Strijen wordt met gevormd door groene randen (die onderdeel
zijn van de wegenstructuur) en meerdere groene ruimtes in de wijk. Met name de langs de
Bovensteweg ligt een flinke groen zone, waar in de noordwestzijde enkele
speelvoorzieningen zijn gelegen. Langs de Hoofseweg, Pasteurlaan en een groot deel van de
Strijenstraat zijn brede groenstroken aanwezig. Hiermee wordt de hoofdroute benadrukt. In
de woonstraten is boombeplanting aanwezig. Samen met de groene ruimtes en groen
ingerichte privé-tuinen dragen deze elementen bij aan de interne groenstructuur van de
buurten.
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Groenzone langs de bovensteweg met speelvoorzieningen

Sportveld aan de Sperwerstraat

Boombeplanting Sterkenburg

In de Kastelenbuurt is een langgerekte groene ruimte aanwezig, met hierin
speelvoorzieningen en voorzieningen voor langzaam verkeer. Verspreid over de wijk liggen
diverse speelvoorzieningen. Vooral in de nabijheid van de winkels en scholen zijn
speelruimtes en -toestellen aanwezig.

Groene ruimten kastelenbuurt

10

2.2.2 Stedenbouwkundig-ruimtelijke analyse en waardering
Structuur van de wijk
Strijen ligt ten noorden van het centrumgebied en ligt hierdoor optimaal ten opzichte van de
centrumvoorzieningen. Door de ligging tussen diverse stroomwegen is de wijk goed
bereikbaar. Via de Bovensteweg zijn de rijkswegen A59 en A27 vrij direct bereikbaar.
De relatie met het centrum wordt benadrukt door de bebouwing die aan de Strijenstraat
aanwezig is. Een deel van de bebouwing is direct aan de weg gesitueerd. Relaties met de
omgeving aan de overige zijden zijn beperkt door de ruim geprofileerde wegen.
Deze wegen met een breed profiel vormen hierdoor duidelijk herkenbare grenzen die de wijk
afbakenen.
De wijk Strijen wordt opgedeeld door de Hoofseweg. De opzet van de Vogelbuurt en de
Kastelenbuurt is regelmatig. Het stratenpatroon is rechthoekig, doordat de bouwblokken als
een soort ‘stempels’ gerealiseerd zijn. Met name in de Kastelenbuurt zijn gelijkmatige
stempels toegepast.

Hoofseweg

Bovensteweg

De bouwperiode loopt uiteen van de jaren 50 tot de jaren 90 van de 20e eeuw. De oudste
woningen zijn geconcentreerd in de hoek Statendamweg-Strijentraat. De meest recente
woningen zijn gebouwd aan het binnenhofje Van Gistelstraat achter de woningen uit de jaren
50 van de vorige eeuw.
Centraal in de wijk is een concentratie van diverse voorzieningen gesitueerd. Aanwezig zijn
hier: een supermarkt met bloemenkiosk en horecavoorziening, het wijkcentrum, twee scholen,
het gezondheidscentrum, een speelveld en een klein parkje. Door de bundeling van deze
voorzieningen en de ligging aan de Hoofseweg vormt deze locatie een belangrijk knooppunt
in de wijk.
Hiernaast liggen een fysiotherapeutisch centrum, twee kinderdagopvangcentra en enkele
speelveldjes verspreid over de wijk. Hierdoor zijn alle voorzieningen goed verdeeld over de
wijk ten behoeve van een optimale bereikbaarheid.
Bebouwing
Het grootste gedeelte van de wijk is gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. In het kader
van inbreiding en herstructurering zijn er op enkele locaties in de jaren 90 van de vorige eeuw
(Van Gistelweg) en begin 21e eeuw (Nijenrode en Sterkenburg) nieuwe woningen
toegevoegd.
De oudste bebouwing van de wijk ligt in de zuidwestelijke hoek aan de Strijenstraat en
Statendamweg. De woningen zijn gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw.
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Woningen Statendamweg
(bouwperiode circa 1950)

Woningen Van Gistelstraat
(bouwperiode jaren 90)

De woningtypologie bestaat overwegend uit rijwoningen. Deze woningen bestaan uit twee
bouwlagen met een kap. De oostzijde van de Kastelenbuurt en het noordwestelijk gebied aan
de Hoofseweg bestaat uit half vrijstaande woningen en enkele vrijstaande woningen
bestaande uit twee bouwlagen met een kap.
Naast grondgebonden woningen is er één appartementengebouw gelegen in de oksel van de
Hoofseweg-Bovensteweg. Het gebouw bestaat uit maximaal zeven bouwlagen, waarvan de
onderste laag bergingen bevat. Door de hoogte en ligging is het een markant element in de
wijk. Aan de Van Duivenvoordestraat en de Van Vianenstraat zijn eveneens appartementen
aanwezig. De hoogte is beperkt tot twee bouwlagen.

Geschakelde woningen Vinkeslag

Rijenwoningen

Appartementengebouw Oudenhove

Appartementen Van Duivenvoordestraat

Verkeers- en verblijfsruimten
Strijen wordt omgeven door de hoofdwegen Bovensteweg, Pasteurlaan, Strijenstraat en
Statendamweg. Via deze wegen is de rest van Oosterhout bereikbaar. De wegen leiden naar
de rijkswegen A59 en A27 en dragen bij aan een optimale bereikbaarheid.

12

De Hoofseweg scheidt de wijk in de Vogelbuurt en Kastelenbuurt. De buurten worden
ontsloten van de hoofdwegen rondom de wijk en via de Hoofseweg.
De interne ontsluitingsstructuur volgt in hoofdzaak de oost-westrichting. Door middel van
noord-zuidgerichte woonstraten vindt aansluiting op de ontsluitingsstructuur plaats. Het
netwerk van woonstraten is fijnmazig, de bereikbaarheid van de woningen en voorzieningen
is hierdoor goed.

Hoofdweg Strijenstraat

Een woonstraat

Openbaar groen / speelplekken
Langs de hoofdwegen Bovensteweg en Pasteurlaan zijn groene zones aanwezig. De zones
zijn beperkt toegankelijk. In de noordwesthoek is een speelvoorziening aanwezig.
De Hoofseweg wordt begeleid door brede bermen met boombeplanting.
De interne groenstructuur wordt gevormd door een grote groene ruimte centraal in de
Kastelenbuurt, de groene ruimte nabij de winkels en school in de Vogelbuurt en diverse
kleinere groene plekken. Verspreid op deze locaties bevinden zich speelplekken.
In de woonstraten is veelal boombeplanting toegepast. Op diverse plaatsen zijn groen
pleintjes aanwezig. Samen met groene privé-tuinen vullen deze elementen de groenstructuur
aan.
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3. BELEID
Aangezien geen grootschalige inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, is een
hernieuwde weergave en toetsing aan recent vastgesteld beleid in principe niet noodzakelijk.
Desondanks wordt onderstaand kort ingegaan op het recente Rijks- en provinciaal beleid.

3.1 Bovengemeentelijk beleid

3.1.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in werking getreden. Deze
structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie
Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de
Snelwegomgeving.

Kaart nationale ruimtelijke hoofdstructuur

De structuurvisie schetst ontwikkelingen en legt de ambities tot 2040 vast. De ambities zijn:
1. Concurrentiekracht;
2. Bereikbaarheid;
3. Leefbaarheid en veiligheid.
Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te
houden voor de middellange termijn (2028):
- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
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-

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden blijven.

De structuurvisie regelt geen specifieke zaken op provinciaal of lokaal niveau. De
verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op
regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van nationale en provinciale belangen, de
besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. Indien nationale of provinciale
belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij
of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) respectievelijk provinciale verordening
regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel bekend als de AMvB Ruimte, zijn de 13 nationale
belangen uit de SVIR opgenomen, die juridische borging vereisen. Het Barro is op 30
december 2011 deels in werking getreden en met enkele onderwerpen aangevuld per 1
oktober 2012. Het besluit is gericht op doorwerking van de nationale belangen in
gemeentelijke bestemmingsplannen.
In het Barro komen de volgende dertien nationale belangen terug:
1. Rijksvaarwegen;
2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
3. Kustfundament;
4. Grote rivieren;
5. Waddenzee en waddengebied;
6. Defensie;
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
8. Elektriciteitsvoorziening;
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
10. Ecologische hoofdstructuur (EHS);
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
Indien een ontwikkeling voldoet aan het provinciaal beleid op dit vlak zoals verwoord in een
provinciale verordening, dan voldoet men ook aan de Barro.
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)/ Ladder voor duurzame verstedelijking
Per 1 oktober 2012 is in het Bro in artikel 3.1.6 een lid 2 ingevoegd waarin een
motiveringsplicht
is
opgenomen
voor
nieuwe
stedelijke
ontwikkelingen
in
bestemmingsplannen. In de toelichting van het bestemmingsplan moet hiervoor een
verantwoording plaatsvinden aan de hand van een drietal opeenvolgende treden (de “ladder
duurzame verstedelijking”). De eerste trede in deze ladder is een beschrijving dat de
voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Hierbij kan
het gaan om zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. De beide vervolgstappen uit de
genoemde ladder hebben betrekking op de vraag of de ontwikkeling in bestaand stedelijk
gebied ingepast kan worden en als dat niet mogelijk is op andere locaties, die vooral goed
(multimodaal) ontsloten moeten zijn.
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3.1.2

Provinciaal beleid

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 - partiële herziening 2014
Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de
Structuurvisie RO 2010 (SVRO) vastgesteld. Sinds de vaststelling van de SVRO in 2010
hebben Provinciale Staten diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de
provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn nu vertaald in de
‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’. Er is bewust niet gekozen om een geheel
nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de bestaande structuurvisie recentelijk is vastgesteld en
de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn.
De SVRO bevat nog steeds de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met
een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie
Noord-Brabant en vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die
de Wet ruimtelijke ordening biedt. De kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn
sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes. De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op
hoofdlijnen uit een robuust en veerkrachtig natuur- en watersysteem met aandacht voor
hoogwaterbescherming, droogte en biodiversiteit. Een multifunctioneel landelijk gebied, waar
de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen met aandacht
voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van kleine kernen is het uitgangspunt. En
een gevarieerd en aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, groene geledingszones
en uitloopgebieden (intensieve recreatie, stadslandbouw) wordt nagestreefd. Met aandacht
voor
sterke
regionale
economische
clusters,
(inter)nationale
bereikbaarheid,
knooppuntontwikkeling (zowel in de centra als aan de randen van de steden). Dit is vertaald
in 14 provinciale ruimtelijke belangen.
De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen en een uitwerking. In onderdeel A wordt de
kern van de visie verwoord op ruimtelijke ontwikkelingen van Noord-Brabant. Deel B van de
structuurvisie beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uitwerkt in vier robuuste
ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk gebied, Stedelijke structuur en
Infrastructuur.

Uitsnede Structurenkaart

De voorgaande afbeelding toont een uitsnede van de structurenkaart van de Svro. Hierin is
het voorliggend plangebied aangeduid als ‘Stedelijk concentratiegebied’. Voor de gebieden
met de aanduiding ‘Stedelijk concentratiegebied’ geldt in hoofdlijnen dat de provincie binnen
deze gebieden de groei van de verstedelijking wil opvangen. De provincie wil de
verstedelijking op goed ontsloten plekken concentreren en de groene ruimte tussen steden
open houden. Het stedelijk concentratiegebied heeft een bovenlokale opvangtaak voor
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verstedelijking. De gemeenten maken in regionaal verband en met de provincie afspraken
over de verdeling van het verstedelijkingsprogramma in de regionale ruimtelijke overleggen
(RRO's). Zorgvuldig ruimtegebruik en toepassing van de Ladder voor duurzame
verstedelijking (Bro) zijn voorwaarden bij het maken van regionale afspraken. De nadere
invulling van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen deze gebieden vindt plaats binnen de
provinciale verordening, welke in de navolgende paragrafen wordt beschreven.
Verordening ruimte Noord-Brabant 2014
De Verordening ruimte is één van de instrumenten die de provincie kan inzetten om de
doelen uit de Structuurvisie RO (SVRO) te realiseren. De gemeenteraad moet bij het
vaststellen van een bestemmingsplan de regels uit de Verordening toepassen. De
Verordening onderscheidt vier structuren (gekoppeld aan de Structuurvisie RO) die Brabant
dekkend zijn. Ieder ruimtelijk oppervlak in Brabant valt onder één van deze structuren en kan
niet onder meerdere structuren tegelijk vallen. Per structuur is uitgewerkt welke functies, en
onder welke voorwaarden, ontwikkeld kunnen worden. Aanvullend zijn er 25 aanduidingen in
de Verordening ruimte opgenomen. Deze aanduidingen kunnen over één of meerdere
structuren heen liggen. In de volgende alinea’s wordt ingegaan op de belangrijkste kaders die
vanuit de Verordening ruimte aan voorliggend bestemmingsplan worden gesteld.
Sinds de vaststelling op 10 juli 2015 van de Verordening ruimte 2014 zijn er diverse besluiten
tot kaartaanpassing genomen en zijn er wijzigingen in de regels en de naamgeving van de
verordening doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in geconsolideerde versie van 15 juli
2017. In deze geconsolideerde versie van de Verordening ruimte is het plangebied aangeduid
als bestaand stedelijk gebied. De verordening ruimte stelt regels ten aanzien van stedelijke
ontwikkelingen. Aangezien het onderhavige bestemmingsplan een beheersplan is, zonder
meeliftende initiatieven / nieuwe ontwikkelingen, zijn de regels uit de Verordening ruimte niet
relevant voor dit plan.

Uitsnede Verordening ruimte van plangebied
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3.1.3

Beleid waterschap Brabantse Delta

Het waterschap werkt aan een beter watersysteem, voor mensen en voor flora en fauna. Het
watersysteem moet robuuster worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
schoner, natuurlijker en beter toegankelijk voor recreanten. Deze thema’s pakt het
waterschap in samenhang aan, omdat een integrale aanpak meerwaarde oplevert voor het
resultaat.
De belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden die het waterschap hanteert bij
planontwikkeling en in bestaand stedelijk gebied zijn:
- het afkoppelen van regenwater van bestaande gemengde rioleringsstelsels;
- de vuilwater- en hemelwaterafvoer worden tot aan de perceelsgrens gescheiden
aangeboden;
- bij een verhard oppervlak van 2000 m2 of groter wordt voor het lozen van hemelwater
een retentie geëist door het waterschap;
- bij de bouw worden geen milieuvervuilende of uitlogende materialen of stoffen gebruikt.
Door middel van de verplichte watertoets ziet het waterschap toe op de uitvoering van hun
beleid. Hiermee wordt gewaarborgd dat bij nieuwe ontwikkelingen het waterbeheer wordt
meegenomen. De watertoets krijgt vorm via het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening (zie paragraaf 6.2)
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3.2 Gemeentelijk beleid
3.2.1 Structuurvisie
Door de gemeenteraad van Oosterhout is op 22 oktober 2013 een structuurvisie voor het
gehele grondgebied van de gemeente Oosterhout vastgesteld. Op basis van deze
structuurvisie wordt invulling gegeven aan het behoud en de verdere versterking van de
positie van Oosterhout. De structuurvisie vormt enerzijds een belangrijke inspiratie- en
informatiebron, zodat eenieder op adequate wijze kennis kan nemen van de diverse projecten
en de samenhang daartussen. Anderzijds geeft de structuurvisie duidelijk richting aan de
wijze waarop het gemeentebestuur omgaat met initiatieven op de verschillende
beleidsterreinen. De structuurvisie bevat geen verplichtingen naar derden. Bij de beoordeling
van initiatieven van derden wordt deze visie als toetsingskader gehanteerd.
De kern van de structuurvisie kan als volgt worden samengevat:
- Continuering van het versterken van kwaliteit;
- Transformatie en structuurversterking;
- Versterken (netwerken van) voorzieningen;
- Kwaliteitsslag buitengebied;
- Betere bereikbaarheid.
In de structuurvisie worden de verschillende ontwikkelingen per thema, (wonen, werken,
voorzieningen, recreatie, verkeer etc.) omschreven.

Structuurvisie Oosterhout
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3.2.2 Wonen
In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is aangegeven dat de Woonvisie wordt geactualiseerd. De
aanleiding hiervoor is dat zich op het gebied van het wonen en aangrenzende beleidsvelden
sinds 2011 vele veranderingen hebben voorgedaan die hun weerslag hebben op het wonen.
De woningmarkt is veranderd ten gevolge van de economische crisis én binnen de
corporatiesector hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan. De invoering van de
gewijzigde Woningwet op 1 juli 2015 is bepalend voor de corporatiesector en hiermee het te
voeren woonbeleid. Corporaties dienen volgens de wet terug te keren naar hun kerntaak,
namelijk het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast heeft de
transitie in de Wmo door de scheiding van wonen en zorg directe gevolgen voor het wonen.
De in te zetten richting van de Woonvisie is onderbouwd op basis van demografische
ontwikkelingen en (lokale) onderzoeken. De regionale ontwikkelingen en de rol die
Oosterhout daarin heeft en neemt, zijn daarbij tevens van invloed op het Oosterhoutse
woonbeleid. De gemeenteraad heeft de Woonvisie medio 2016 vastgesteld. De volgende
hoofdthema’s zijn door de gemeenteraad en de externe partners van belang geacht voor het
woonbeleid in Oosterhout:
1. Betaalbaarheid: Het is de wens om mensen met een laag of middeninkomen een goed
perspectief op de woningmarkt bieden. Belangrijk hierbij is dat de woningvoorraad
aansluit op wensen en mogelijkheden van de bewoners, zowel nu als in de toekomst.
2. Het sociaal domein: Vanaf 2015 is de langdurige zorg ingrijpend hervormd. Doel is om
mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De scheiding van wonen en
zorg heeft directe gevolgen voor de bestaande woningvoorraad maar ook voor nieuw te
bouwen woningen. Deze woningen moeten door aanpassingen kwalitatief geschikt te
maken zijn voor het (langer) zelfstandig bewonen.
3. Bijzondere doelgroepen: In de afgelopen jaren is de woningvraag vanuit bijzondere
doelgroepen toegenomen. Doelgroepen als statushouders, arbeidsmigranten en
herstarters verdienen gezien hun specifieke situatie en mogelijkheden extra aandacht bij
het huisvestingsvraagstuk.
4. Leefbaarheid / Leefomgeving: De kwaliteit van het wonen in Oosterhout is voor een deel
afhankelijk van de woonomgeving. De leefbaarheid van de leefomgeving is van groot
belang voor de kwaliteit van het wonen voor nu en in de toekomst. De voorzieningen op
het gebied van detailhandel, horeca, sport en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en
hiermee de aantrekkelijkheid van de gemeente.
5. Flexibiliteit woningbouw: Mede op basis van de hoofdthema’s is in beeld te brengen
welke kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag er in Oosterhout bestaat. Uitgangspunt
is dat er gebouwd wordt naar de vraag en er wordt ingespeeld op de behoeften vanuit de
woningmarkt. Bouwen naar behoefte vraagt om flexibiliteit, daarom is het van belang de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag in beeld te hebben.

3.2.3 Verkeer
Mobiliteitsplan
In het Mobiliteitsplan 2007-2015 is de gemeentelijke visie op mobiliteit en infrastructuur voor
de middellange termijn vastgelegd. In het Mobiliteitsplan wordt aandacht besteed aan alle
vervoersmodaliteiten: de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het (goederen)transport.
Uitgangspunt is dat goede bereikbaarheid hand in hand moet gaan met bescherming van de
kwaliteit van de leefomgeving (verkeersveiligheid, geluidoverlast, luchtkwaliteit). De kern van
het Mobiliteitsplan wordt gevormd door een indeling van het Oosterhoutse wegennet in
verkeersgebieden en verblijfsgebieden. De inrichting van de verschillende wegen zal
aansluiten bij de status als verkeers- of verblijfsgebied, op basis van Duurzaam Veilig. Het
verkeersgebied van Oosterhout kenmerkt zich door een structuur die bestaat uit de
centrumtangenten die door een aantal wegen verbonden is met de omliggende infrastructuur.
De verkeersgebieden vervullen een belangrijke rol in het bereikbaar houden van de woon- en
werkgebieden in Oosterhout en de regio en vormen verbindingen tussen de woon-, werk- en
voorzieningengebieden onderling. Alle straten die geen onderdeel uitmaken van het
verkeersgebied hebben een status als verblijfsgebied. Er wordt naar gestreefd om doorgaand
verkeer door Oosterhout zoveel mogelijk te weren. Op een aantal wegen zijn hiervoor
aanvullende maatregelen nodig. Over het algemeen geldt dat het wegennet voldoende
capaciteit heeft om het verkeer te verwerken.
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Voor fietsverkeer is in het Mobiliteitsplan een fietsnetwerk vastgelegd, dat bestaat uit
primaire, secundaire en recreatieve routes. De schaal van Oosterhout biedt veel kansen voor
de fiets. Het fietsnetwerk wordt zoveel mogelijk gescheiden van het netwerk voor de auto.
Voor het openbaar vervoer worden drie vormen onderscheiden: hoogwaardig openbaar
vervoer, regulier openbaar vervoer en fijnmazig openbaar vervoer.
Stilstaan in de toekomst
Het gemeentelijk parkeerbeleid is vastgelegd in de nota 'Stilstaan in de toekomst,
Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020)'. Deze nota is in december 2009 door de
gemeenteraad vastgesteld en in 2013 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Met
het parkeerbeleid worden doelen nagestreefd op het gebied van leefbaarheid, het
economische functioneren van de binnenstad en bereikbaarheid. In de nota zijn
parkeernormen opgenomen waaraan bij de ontwikkeling van nieuwe functies dient te worden
voldaan. Uitgangspunt hierbij is dat het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein, bij voorkeur
inpandig, wordt opgelost.

3.2.4 Archeologie en cultuurhistorie
Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie
In de beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie, welke op 20 januari 2009 is
vastgesteld, is het gemeentelijk beleid voor de periode 2008 – 2018 op het gebied van
cultuurhistorie vastgelegd. Het doel van de beleidsnota is het betrekken van cultuurhistorie bij
planvorming, zodat archeologische vindplaatsen en cultuurhistorisch waardevolle structuren
niet langer verloren gaan. Centraal in de beleidsnota staat, in lijn met de Nota Belvedere, de
opvatting dat bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en dynamiek in de ruimtelijke
inrichting prima samen kunnen gaan (‘behoud door ontwikkeling’).
De nota geeft daarnaast een eerste aanzet om te komen tot een gemeentelijk
archeologiebeleid. In de nota is vastgelegd hoe de monumenten, archeologie en
cultuurhistorische waarden kunnen worden beschermd, ontwikkeld en zichtbaar gemaakt.
Cultuurhistorie dient als volwaardig belang te worden meegenomen bij ruimtelijke
inrichtingsplannen. Cultuurhistorische waarden hoeven hierbij niet altijd doorslaggevend te
zijn, maar de kansen die cultuurhistorie biedt, moeten reeds in een vroeg stadium worden
meegewogen in de planvorming.
Erfgoedkaart
Om de aanwezige cultuurhistorische waarden (monumentale gebouwen, archeologische
terreinen, cultuurhistorische landschapselementen en historische stedenbouwkundige
structuren en infrastructuur) in beeld te brengen, is een gemeentelijke erfgoedkaart
vervaardigd, die met name een signalerende functie heeft. Hierdoor wordt een integrale
afweging mogelijk. Op basis van de erfgoedkaart, kunnen cultuurhistorisch en archeologisch
waardevolle gebieden in bestemmingsplannen een passende regeling krijgen. Er dient tevens
omschreven te worden dat op basis van de Erfgoedkaart een vigerend gemeentelijk
archeologiebeleid is vastgesteld (Erfgoedverordening met archeologische beleidskaart).

3.2.5 Water
In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierin zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd
ten behoeve van afval-, hemel- en grondwater. In grote lijnen betekent dit dat de gemeente
een ontvangstplicht heeft van afvalwater (vervuild water). Daarnaast hebben de individuele
perceeleigenaren een verantwoordelijkheid voor het inzamelen en verwerken van regen- en
grondwater op het eigen perceel. De gemeente heeft hierbij een zorgplicht.
De gemeenteraad heeft een water- en rioleringsplan vastgesteld. Hierin staat hoe de
gemeente omgaat met alle waterstromen binnen de gemeente en de zorgplichten vanuit de
Waterwet. De belangrijke uitgangspunten in het water- en rioleringsplan voor het water in
Oosterhout zijn: schoon water schoon houden, handhaving van de waterkwaliteit en waar
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noodzakelijk verbeteren, voldoen aan de normen voor volksgezondheid en veiligheid en
ontwikkeling van natuur in en om het water waar mogelijk.
Bovenstaande betekent dat de verschillende vormen van grondgebruik afgestemd moeten
worden op de aanwezige watersystemen. Dit met een toekomstgerichte aanpak/doorkijk met
name op het gebied van het klimaat. Intensievere regenbuien kunnen enorme wateroverlast
veroorzaken en de in het gemeentelijk grondgebied aanwezige grondwaterwinning voor de
drinkwaterproductie kunnen vervuild raken door lozingen van schadelijke stoffen. Ook
hiervoor is aandacht binnen het water- en rioleringsplan.

3.2.6 Groen
In Oosterhout is in de woonbuurten per woning gemiddeld 115m2 openbaar groen aanwezig.
Op basis van dit gemiddelde kan worden gesteld dat Oosterhout een groene gemeente is.
Omdat Oosterhout een groene gemeente wil blijven, streeft de gemeente Oosterhout naar
een gemiddelde norm van 115m² openbaar groen per woning in de woonbuurten en kernen.
In het politiek akkoord is het groene karakter van Oosterhout ook benoemd als kernwaarde
van de stad. Het is een kenmerk waarmee Oosterhout zich onderscheidt van andere
gemeenten. Doel van groenbeleid in algemene zin is daarom de instandhouding en
verbetering van deze groene kwaliteit. De bijbehorende uitvoeringssporen zijn bescherming
en ontwikkeling.
Het groene karakter van de stad wordt zowel door het groen in de openbare ruimte als in de
particuliere tuinen gevormd. De tuinen zijn groene ruimten in de stad, waarbij vooral
voortuinen van grote invloed zijn op de sfeer van de stedelijke buitenruimte.
Bescherming van het aanwezige groen in de stad gaat vooraf aan compensatie. Compensatie
is immers het herstellen van of goedmaken voor iets dat verloren is gegaan.
Met betrekking tot het particuliere groen heeft de gemeente beperkte beschermings- en
sturingsmogelijkheden. In bestemmingsplannen is bepaald welke activiteiten in tuinen zijn
toegestaan (ontwikkeling). De wat grotere bomen (dikker dan Ø 0,20m ) worden beschermd
op basis van de velvergunningsprocedure in de (Algemene Plaatselijke Verordening) APV.
De monumentale bomen vormen een bijzondere categorie; deze genieten een zwaardere
bescherming in zowel de bestemmingsplannen als in de APV. In het openbaar gebied heeft
de gemeente maximale mogelijkheden tot instandhouding en ontwikkeling. Ook in de
openbare ruimte gelden de ontwikkelings- en beschermingsinstrumenten als
bestemmingsplannen, de APV en de monumentale-bomen-lijst. Daarnaast worden door de
gemeente bewuste keuzes gemaakt op basis van beleidsuitgangspunten ten aanzien
instandhouding en ontwikkeling van de overige voorzieningen. In de openbare ruimte heeft de
gemeente, gegeven de bescherming die het privé-groen geniet, voldoende mogelijkheden tot
instandhouding en uitbouw van het groene karakter van Oosterhout.

3.2.7 Milieu en duurzaamheid
De zorg voor het milieu en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten voor de gemeente. De
zorgen omtrent milieuverontreiniging en met name de klimaatverandering staan hoog op de
internationale agenda en de oplossing voor dit probleem moet voor een belangrijk deel op
lokaal niveau worden gezocht.
Bij iedere ontwikkeling dient afgevraagd te worden in hoeverre deze ontwikkeling zich
verhoudt tot de problemen die er zijn. Ontwikkelingen die niet bijdragen aan de gewenste
duurzame ontwikkeling of zelfs in negatieve mate bijdragen aan de gewenste milieukwaliteit,
zijn ongewenst en andersom geldt dat ontwikkelingen die wel bijdragen aan de gewenste
ontwikkeling van Oosterhout, door de gemeente met alle beschikbare middelen ondersteund
dienen te worden. Uiteraard vindt hierbij altijd een afweging tussen mogelijkheden, middelen
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en resultaat plaats. De absolute ondergrens hierbij wordt gevormd door het wettelijk
instrumentarium.
Naast het feit dat de gemeente een belangrijke voorbeeldrol en eigen verantwoordelijkheid
heeft bij ruimtelijke ontwikkelingen, willen we vooral ook meer ruimte geven aan de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en belangengroeperingen.
Bij iedere ontwikkeling is het noodzakelijk om het juiste gereedschap te gebruiken om het
betreffende idee te realiseren. Het bestemmingsplan (en zeker ook het toekomstig
omgevingsplan, dat op grond van een nieuwe Omgevingswet in de plaats komt voor het
bestemmingsplan) kan daarvoor dienst doen. Dit omdat in een bestemmingsplan een
concreet toetsingskader kan worden opgenomen voor toekomstige grote, maar ook kleine
ontwikkelingen.
Het bestemmingsplan mag duurzaamheid regelen als dit een direct verband houdt met de
bestemming die aan het bestemmingsplangebied wordt toegekend. De regels van het plan
moeten rechtstreeks betrekking hebben op het ruimtebeslag van deze gronden zelf of effect
hebben op het ruimtegebruik van nabijgelegen gronden. Net als bij andere onderwerpen in de
ruimtelijke ordening kunnen deze regels uitgaan van de volgende vier thema's:
1. Toestaan van gebruik en bouwwerken;
2. Voorwaarden stellen door middel van voorwaardelijke bepalingen;
3. Uitsluiten van ongewenste ontwikkelingen;
4. Belonen van wenselijke initiatieven door middel van extra (planologische) ruimte.
Het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium kan, en soms moet het zelfs, de deur openen voor
duurzame ontwikkelingen.
Het belangrijkst afwegingskader voor milieukwaliteit en duurzaamheid is, naast wet- en
regelgeving, het in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde milieubeleidsplan 2010 2016. Dit beleidsplan vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente
Oosterhout. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan echter snel en daarom
is besloten een geactualiseerde duurzaamheidsagenda op te stellen. Deze agenda beschrijft
de doelstellingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid voor de periode 2016
– 2018.

3.2.8 Welstandsnota
Per 1 oktober 2015 geldt er in Oosterhout bij een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen geen welstandstoets meer. Wel zal er achteraf, via een
zogenaamde excessenregeling, kunnen worden opgetreden tegen bouwwerken die in strijd
zijn met redelijke eisen van welstand. Daarnaast zal in de nieuwbouwwijk De Contreie
(gelegen buiten dit bestemmingsplan) de welstandstoets wel van toepassing blijven. Er blijven
ook welstandseisen gelden indien sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht (wat
voor dit plan niet van toepassing is) of indien sprake is van de aanwezigheid van rijks- of
gemeentelijke monumenten (wat eveneens voor dit plan niet van toepassing is).
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4. JURIDISCHE UITVOERBAARHEID

4.1 Het juridische plan
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te
scheppen voor de bebouwing en het gebruik van de gronden en gebouwen binnen het
bestaand stedelijk gebied.
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten.
Daarnaast is aangesloten bij het gemeentelijke ‘Handboek (digitale) bestemmingsplannen’.
Voor onderhavig bestemmingsplan is de versie van augustus 2017 gehanteerd. Het
handboek bevat een set regels die voor alle nieuwe bestemmingsplannen binnen de
gemeente Oosterhout wordt gehanteerd, waardoor sprake is van uniforme regelingen in de
diverse plannen. In het Handboek is gestreefd naar standaardisering van bestemmingen en
regels zoals aangegeven in de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP
2012).
De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende
bestemmingsplanvormen, van zeer globaal tot gedetailleerd. Het onderhavige
bestemmingsplan beschrijft meer dan alleen de hoofdlijnen van het beleid, doch treedt niet al
te zeer in details. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het bieden van een flexibele,
juridische regeling, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid van de burger wordt geschaad.
De planopzet is gericht op beheer en instandhouding van de bestaande situatie. Behoud van
de bestaande functies is het primaire doel van het bestemmingsplan. Eén en ander komt tot
uitdrukking in de regels en blijkt ook uit de verbeelding. In de volgende paragraaf wordt
inhoudelijk ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen binnen het onderhavige
bestemmingsplan.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking
getreden. Hierdoor is het omgevingsrecht drastisch gewijzigd. Veel toestemmingen en
vergunningen die voorheen apart geregeld waren, zijn nu opgenomen in de Wabo. In de
regels is de terminologie aangepast aan de Wabo. De ontheffing heet nu
‘omgevingsvergunning voor het afwijken’. De bouwvergunning heet ‘omgevingsvergunning
voor het bouwen’. De sloop- en aanlegvergunning zijn gewijzigd in ‘omgevingsvergunning
voor het slopen van een bouwwerk’ respectievelijk ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. De terminologie van voorliggend
bestemmingsplan is hierop afgestemd.

4.2 Bestemmingen
Opzet regels
De opbouw van de regels is gelijk aan Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012.
De opbouw is als volgt:
- Betekenisafspraken (Hoofdstuk 1 Inleidende regels);
- De gebruiks- en bouwregels per bestemming (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels);
- Algemene regels (Hoofdstuk 3 Algemene regels);
- Overige regels (Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels).
Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels) wordt uit de volgende leden in
deze volgorde opgebouwd:
- Bestemmingsomschrijving;
- Bouwregels;
- Nadere eisen;
- Afwijken van de bouwregels;
- Specifieke gebruiksregels;
- Afwijken van de gebruiksregels;
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-

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden;
Wijzigingsbevoegdheid.

De specifieke nadere eisenregelingen, afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden
en mogelijk een omgevingsvergunningstelsel voor werken en werkzaamheden zijn zoveel
mogelijk per bestemming opgenomen. Hierdoor wordt direct per bestemming inzicht geboden
in de eventuele afwijkingsmogelijkheden en onnodig verwijzen naar andere artikelen
voorkomen. Deze werkwijze bevordert de toegankelijkheid van het bestemmingsplan.
Flexibiliteitsregels
Aan het bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door regels op te nemen over
de bevoegdheid tot het verlenen van een (binnenplanse) omgevingsvergunning ter afwijking
van het bestemmingsplan, het stellen van nadere eisen of een wijzigingsbevoegdheid.
Voor het opnemen van flexibiliteitsregels geldt als uitgangspunt dat flexibiliteitregels alleen
worden gebruikt als van een wezenlijke belangenafweging sprake kan zijn. Ontwikkelingen
die niet in de regels mogelijk zijn gemaakt, zijn uitsluitend mogelijk via een buitenplanse
procedure.
Bepalen goothoogte
Er is wel eens sprake van misverstanden over de wijze waarop de goothoogte of bouw- c.q.
nokhoogte van een gebouw moet worden geïnterpreteerd. De goothoogte wordt bepaald
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, lichtkoepels, dakkapellen, lucht- en liftkokers,
zonnepanelen, andere technische ruimten en/of technische constructies, hekwerken en
antennes. Voor de meest voorkomende gevallen is hieronder aangegeven hoe de goothoogte
wordt bepaald:

25

Toelichting bestemmingen
Hieronder worden de meest voorkomende bestemmingen kort toegelicht (schrappen voor
zover niet van toepassing).
Bedrijf
De tot ‘Bedrijf’ bestemde gronden zijn bedoeld voor bedrijven die zijn genoemd in de Staat
van Bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, opslag en uitstalling van materialen ten
behoeve van de bedrijfsuitoefening, aan huis verbonden beroepen, voorzieningen voor
verkeer en verblijf, tuinen en erven, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen, en reclamevoorzieningen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken aangegeven,
waarbinnen de gebouwen moeten worden gerealiseerd. De maximale goot- en bouwhoogte
zijn op de verbeelding aangegeven. Indien een bedrijfswoning is toegestaan, is dat expliciet
aangegeven op de verbeelding. Bijgebouwen bij een bedrijfswoning mogen zowel binnen als
buiten bouwvlak worden gerealiseerd. Er zijn nadere regels opgenomen voor het bouwen van
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Bedrijf – Nutsvoorziening
De tot ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ bestemde gronden zijn bedoeld voor voorzieningen van
openbaar nut, terreinen voor openbaar nut, ondergeschikte voorzieningen voor verkeer en
verblijf, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en voor water en waterhuishoudkundige
voorzieningen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de gebouwen
moeten worden gerealiseerd. De maximale goot- en bouwhoogte voor gebouwen zijn in de
regels opgenomen. Er zijn nadere regels opgenomen voor het bouwen van bouwwerken,
geen gebouwen zijnde.
Detailhandel
De tot ‘Detailhandel’ bestemde gronden zijn bedoeld voor detailhandel, bedrijfswoningen,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’, voorzieningen voor verkeer en
verblijf, tuinen en erven, groenvoorzieningen, en voor water en waterhuishoudkundige
voorzieningen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de gebouwen
moeten worden gerealiseerd. De maximale goot- en bouwhoogte zijn op de verbeelding
aangegeven. Er zijn nadere regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Groen
De tot ‘Groen’ bestemde gronden zijn bedoeld voor groenvoorzieningen, bermen en
beplantingen, voorzieningen voor langzaam verkeer, inritten, speelvoorzieningen, water en
waterhuishoudkundige voorzieningen, geluidwerende voorzieningen, straatmeubilair,
kunstobjecten, ontmoetingsplaatsen voor jongeren en/of ouderen, nutsvoorzieningen,
(voorzieningen voor) ambulante detailhandel, schuilgelegenheden, vlonders en steigers, en
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voor evenementen. Ter plaatse van de aanduiding ‘waterberging’ zijn de gronden mede
bestemd voor de instandhouding en bescherming van een waterberging. Via een
omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels kan het bevoegd gezag de
aanleg van voorzieningen voor verkeer en verblijf (parkeerplaatsen) toestaan.
Maatschappelijk
De tot ‘Maatschappelijk’ bestemde gronden zijn bedoeld voor maatschappelijke
voorzieningen, aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven of
gastouderschap, voorzieningen voor verkeer en verblijf, een parkeergarage wanneer dit ter
plaatse is aangeduid, tuinen, erven en verhardingen, groen- en nutsvoorzieningen, en voor
water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken
aangegeven, waarbinnen de gebouwen moeten worden gerealiseerd. De maximale goot- en
bouwhoogte zijn op de verbeelding aangegeven. Er zijn nadere regels opgenomen voor het
bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Sport
De tot ‘Sport’ bestemde gronden zijn bedoeld voor sportvoorzieningen, aan
sportvoorzieningen ondergeschikte horeca, extensief recreatief medegebruik, ondergeschikte
voorzieningen voor verkeer en verblijf, erven en verhardingen, evenementen, en voor water
en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op de verbeelding zijn bouwvlakken aangegeven,
waarbinnen de gebouwen moeten worden gerealiseerd. De maximale goot- en bouwhoogte
zijn op de verbeelding aangegeven. Indien een bedrijfswoning is toegestaan, is dat expliciet
aangegeven op de verbeelding. Bijgebouwen bij een bedrijfswoning mogen zowel binnen als
buiten bouwvlak worden gerealiseerd. Er zijn nadere regels opgenomen voor het bouwen van
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Tuin
De tot ‘Tuin’ bestemde gronden zijn bedoeld voor tuinen en groenvoorzieningen bij woningen,
inritten en parkeren. Op of in deze gronden mogen uitsluitend uitbreidingen aan een woning
op de aangrenzende bestemming ‘Wonen’ worden gebouwd. In de regels is aangegeven hoe
groot deze uitbreidingen mogen zijn. Bestaande gebouwen in deze bestemming mogen
worden gehandhaafd. Er zijn nadere regels opgenomen voor bouwwerken, geen gebouwen
zijnde. Parkeren is niet toegestaan voor de voorgevel van de woning. Het bevoegd gezag kan
een omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van dit verbod.
Verkeer
De tot ‘Verkeer’ bestemde gronden zijn bedoeld voor voorzieningen voor verkeer en verblijf,
parkeervoorzieningen, garageboxen ter plaatse van de aanduiding ‘garagebox’, groen-, nutsen speelvoorzieningen, kunstwerken en -objecten, geluidwerende voorzieningen,
straatmeubilair, ontmoetingsplaatsen voor jongeren en/of ouderen, terrassen, (voorzieningen
voor) ambulante detailhandel, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, en voor
evenementen. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met
uitzondering van garageboxen ter plaatse van de aanduiding ‘garagebox’. Er zijn nadere
regels opgenomen voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Water
De tot ‘Water’ bestemde gronden zijn bedoeld voor water en waterhuishoudkundige
voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, -aanvoer en -afvoer,
oevervoorzieningen, steigers, aanlegplaatsen en gelijksoortige voorzieningen, laad- en
losplaatsen, nutsvoorzieningen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder bruggen,
duikers, gelijksoortige voorzieningen en andere kunstwerken. Er zijn nadere regels
opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Wonen
De tot ‘Wonen’ bestemde gronden zijn bedoeld voor wonen, aan huis verbonden beroepen of
aan huis verbonden bedrijven en gastouderschap, tuinen, erven en verhardingen, groen- en
nutsvoorzieningen, ondergeschikte voorzieningen voor verkeer en verblijf, een parkeergarage
wanneer dit ter plaatse is aangeduid, en voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Ter plaatse van de betreffende aanduiding zijn de gronden ook bestemd voor bescherming en
instandhouding van een rijks- of gemeentelijk monument. Per bouwperceel is één woning
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toegestaan, met uitzondering van de bouwpercelen waar gestapelde woningen aanwezig zijn.
Op de verbeelding zijn bouwvlakken opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
gebouwen die binnen het bouwvlak worden gebouwd, en gebouwen die buiten het bouwvlak
worden gebouwd. Op de verbeelding zijn de toegestane bebouwingstypologie (vrijstaand,
twee-aan-een, aaneengebouwd of gestapeld), de maximale goot- en bouwhoogte
opgenomen en kan aangeduid zijn waar blinde of dove gevels uitgevoerd moeten worden. Er
zijn nadere regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het
afwijken van een aantal bouw- en gebruiksregels. Er zijn gebruiksregels opgenomen voor het
uitoefenen van een aan huis verbonden beroep of bedrijf.
Waarde – Archeologie
De voor ‘Waarde - Archeologie‘ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden. Voor werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd tot meer dan
0,50 cm onder maaiveld en dit over een oppervlakte is van meer dan 100 m², dan moet
hiervoor een vergunning voor zijn afgegeven. Deze wordt afgegeven indien uit een door de
bevoegde overheid goedgekeurd rapport blijkt dat het archeologisch bodemarchief niet wordt
verstoord. Al dan niet na het treffen van maatregelen.
Waarde – Monumentale bomen
De voor ‘Waarde - Monumentale bomen‘ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor monumentale bomen. In afwijking
van het bepaalde bij andere bestemmingen mogen geen bouwwerken worden opgericht
binnen deze bestemming. Ter bescherming van de monumentale bomen is voor het uitvoeren
van de genoemde werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist.
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5. HANDHAAFBAARHEID
Handhaving vormt een belangrijk onderdeel van een beleidscyclus. Regels worden gesteld
met als doel het beschermen van een bepaald belang. Zonder toezicht op naleving van deze
regels bestaat het risico dat dit doel onvoldoende bereikt wordt. Tevens komt de gemeente
ongeloofwaardig over als gestelde regels niet worden gehandhaafd.
Handhaafbaarheid, draagvlak en naleefgedrag
Een eerste voorwaarde voor handhaving is een duidelijk en handhaafbaar beleid en
regelgeving. Om die reden worden nieuwe versies van digitale handboeken en die
onderdelen van bestemmingsplannen die afwijken van het digitale handboek, door de
afdeling die belast is met vergunningverlening en handhaving, gecontroleerd op
uitvoerbaarheid. Ook voor dit bestemmingsplan heeft deze toets plaats gevonden.
Naast handhaafbare regels dient er ook het nodige draagvlak voor het nieuwe beleid en de
daaruit voortvloeiende regels te zijn. Immers zal een plan met weinig draagvlak op weinig
naleefgedrag kunnen rekenen. Het creëren van draagvlak is onder andere bewerkstelligd
door in de verschillende fasen van het planproces burgers, belangenorganisaties en andere
belanghebbenden te betrekken, al dan niet via wettelijk bepaalde inspraakmomenten.
Preventieve en repressieve handhaving
Naast repressie (handhavend optreden op het moment dat er sprake is van een overtreding)
heeft preventie een belangrijke functie in de gemeentelijke handhavingsstrategie (de
gemeente hanteert de landelijke handhavingsstrategie). Bij preventief handhaven spelen
vooral dialoog, voorlichting en advisering een belangrijke rol. Zo voorziet het
handhavingsbeleid van de gemeente Oosterhout in meer aandacht voor voorlichting en
communicatie, onder andere door het uitgeven van voorlichtingsbrochures.
Qua repressie voorziet het gemeentelijk handhavingsbeleid en het daarop gebaseerde
integrale uitvoeringsprogramma in het continu opsporen van overtredingen van het
bestemmingsplan. Ook worden er gezamenlijk met andere overheden (brandweer, politie,
belastingdienst) multidisciplinaire handhavingsacties georganiseerd. Binnen dergelijke acties
is er ook aandacht voor overtredingen van het bestemmingsplan. Indien een overtreding
wordt geconstateerd, zal als eerste stap in het handhavingstraject telkens worden bezien of
het illegale gebruik of bouwwerk op grond van het bestemmingsplan of afwijking daarvan,
alsnog gelegaliseerd kan worden. Is dat niet het geval dan wordt het handhavingstraject
doorgezet. Al deze aspecten zijn vastgelegd in het beleidsplan Fysieke Leefomgeving en de
daarin opgenomen handhavingsstrategie en dienen als leidraad voor de alledaagse
handhavingspraktijk binnen de gemeente Oosterhout.
IJkmoment, overgangsrecht en monitoring beleid
De totstandkoming van dit bestemmingsplan is een ijkmoment voor de handhaving. Indien
bebouwing of gebruik afwijkt van het bestemmingsplan, zal hier tegen handhavend worden
opgetreden. Voor bouwen is de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan de
peildatum, voor gebruik is dat het van kracht worden van het bestemmingsplan. Tegen
bebouwing en gebruik dat onder het overgangsrecht valt, kan niet handhavend worden
opgetreden.
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6. UITVOERBAARHEID

6.1 Economische uitvoerbaarheid
Dit bestemmingsplan is een beheerplan, waarin de bestaande situatie is vastgelegd. Het plan
betreft een herziening van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waarbij het juridischplanologisch regime is geactualiseerd. De bestaande (legale) situatie is positief bestemd.
Het bestemmingsplan bevat geen directe nieuwe bouwmogelijkheden. Het opstellen van een
exploitatieplan ten behoeve van het nu voorliggende bestemmingsplan, dan wel het op dit
moment sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen, is dan ook niet
aan de orde. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend bestemmingsplan financieel
uitvoerbaar is.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) is het voorontwerp van het bestemmingsplan toegezonden aan de volgende
overleginstanties: de provincie Noord Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de VROMinspectie, regio Zuid. Ook is het voorontwerp van dit plan in het kader van de
inspraakprocedure ter inzage gelegd.
Gedurende de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan is één
inspraakreactie ingediend. De inspraakreactie betreft een verzoek tot het meenemen van de
ontwikkeling van een supermarkt op het perceel Patrijslaan 2a (voormalig Hamo-terrein). Nu
de initiatiefnemer geen ruimtelijke onderbouwing heeft aangeleverd, wat noodzakelijk is om te
voldoen aan de wettelijke eisen van een bestemmingsplanherziening, kan dit verzoek niet
worden meegenomen. De inspraakreactie is dan ook ongegrond verklaart. Het wettelijk
vooroverleg heeft niet geleid tot een reactie die noopt tot aanpassing van het
voorontwerpbestemmingsplan.

6.3 Vaststellingsprocedure
Na het vooroverleg en inspraak op het voorontwerp, en verwerking van de resultaten
daarvan, wordt het plan als ontwerp ter inzage gelegd. In deze paragraaf zullen de resultaten
daarvan worden beschreven.
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EHG EUHDNIDVW
HHQYRRU]LHQLQJLQHHQ EHGULMIV ZRQLQJGLHDOVGRHOKHHIWKHWYHUVWUHNNHQYDQORJLHVHQ
RQWELMWDDQVWHHGVZLVVHOHQGSXEOLHNGDWYRRUHHQNRUWHSHULRGHQDPHOLMNppQWRWHQNHOH
QDFKWHQWHUSODDWVHPHWHHQUHFUHDWLHYHGRHOVWHOOLQJYHUEOLMIWRQGHUEHG EUHDNIDVWZRUGW
QLHWYHUVWDDQRYHUQDFKWLQJQRRG]DNHOLMNLQYHUEDQGPHWKHWYHUULFKWHQYDQWLMGHOLMNH
VHL]RHQVJHERQGHQRISHUPDQHQWHZHUN]DDPKHGHQHQRIDUEHLG
EHGULMI
HHQLQULFKWLQJJHULFKWRSKHWEHGULMIVPDWLJYRRUWEUHQJHQYHUYDDUGLJHQEHZHUNHQRSVODDQ
LQVWDOOHUHQKHUVWHOOHQHQRIYHUYRHUHQYDQJRHGHUHQ
EHGULMIVJHERXZ
HHQJHERXZGDWGLHQWYRRUGHXLWRHIHQLQJYDQppQRIPHHUEHGULMIVDFWLYLWHLWHQ
EHGULMIVYORHURSSHUYODN
GHWRWDOHYORHURSSHUYODNWHYDQNDQWRUHQZLQNHOVRIEHGULMYHQPHWLQEHJULSYDQGHGDDUWRH
EHKRUHQGHPDJD]LMQHQHQRYHULJHGLHQVWUXLPWHQ
EHGULMIVZRQLQJ
HHQZRQLQJELMHHQ DJUDULVFK EHGULMIRILQVWHOOLQJEHVWHPGYRRUGHKXLVYHVWLQJYDQ KHW
KXLVKRXGHQYDQ HHQSHUVRRQGLHRSGDWEHGULMIRIGLHLQVWHOOLQJZHUN]DDPLVHQDOGDQQLHW
WRH]LFKWKRXGW
EHJDQHJURQG
GHERXZODDJYDQHHQJHERXZGLHUHFKWVWUHHNVRQWVORWHQZRUGWYDQDIKHWVWUDDWQLYHDX
EHVWDDQG HVLWXDWLH 
D WHQDDQ]LHQYDQEHERXZLQJEHERXZLQJ]RDOVOHJDDODDQZH]LJRILQXLWYRHULQJRSKHW
WLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQGDQZHOEHERXZLQJGLHPDJ
ZRUGHQJHERXZGNUDFKWHQVHHQYyyUGDWWLMGVWLSDDQJHYUDDJGHYHUJXQQLQJ
E WHQDDQ]LHQYDQJHEUXLNKHWJHEUXLNYDQJURQGHQRIRSVWDOOHQ]RDOVOHJDDODDQZH]LJ
RSKHWWLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ
EHVWHPPLQJVJUHQV
GHJUHQVYDQHHQEHVWHPPLQJVYODN
EHVWHPPLQJVYODN
HHQJHRPHWULVFKEHSDDOGYODNPHWHHQ]HOIGHEHVWHPPLQJ
ELMEHKRUHQGERXZZHUN

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


XLWEUHLGLQJYDQHHQKRRIGJHERXZGDQZHOIXQFWLRQHHOPHWHHQ]LFKRSKHW]HOIGHSHUFHHO
EHYLQGHQGKRRIGJHERXZYHUERQGHQGDDUDOGDQQLHWWHJHQDDQJHERXZGJHERXZRIDQGHU
ERXZZHUNPHWHHQGDN
ERXZHQ
KHWSODDWVHQKHWJHKHHORIJHGHHOWHOLMNRSULFKWHQYHUQLHXZHQRIYHUDQGHUHQHQKHW
YHUJURWHQYDQHHQERXZZHUN
ERXZODDJ
GRRUORSHQGJHGHHOWHYDQHHQJHERXZGDWGRRURSJHOLMNHRIELMEHQDGHULQJJHOLMNHKRRJWH
OLJJHQGHYORHUHQRIEDONODJHQLVEHJUHQVG
ERXZPDUNW
HHQDOGDQQLHWJHKHHORYHUGHNWHYHUNRRSSODDWVPHWHHQ RYHUGHNW YHUNRRSYORHURSSHUYODN
YDQPLQLPDDOPðZDDURSHHQYROOHGLJRIQDJHQRHJYROOHGLJDVVRUWLPHQWDDQERXZ
HQGRHKHW]HOISURGXFWHQZRUGWDDQJHERGHQLQGHYRUPYDQGHWDLOKDQGHO
ERXZSHUFHHO
HHQDDQHHQJHVORWHQVWXNJURQGZDDURSLQJHYROJHGHUHJHOVHHQ]HOIVWDQGLJHELMHONDDU
EHKRUHQGHEHERXZLQJLVWRHJHODWHQ
ERXZSHUFHHOJUHQV
GHJUHQVYDQHHQERXZSHUFHHO
ERXZYODN
HHQJHRPHWULVFKEHSDDOGYODNZDDUPHHGHJURQGHQ]LMQDDQJHGXLGZDDULQJHYROJHGH
UHJHOVEHSDDOGHJHERXZHQHQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGH]LMQWRHJHODWHQ
ERXZZHUN
HONHFRQVWUXFWLHYDQHQLJHRPYDQJYDQKRXWVWHHQPHWDDORIDQGHUPDWHULDDOGLHKHW]LM
GLUHFWKHW]LMLQGLUHFWPHWGHJURQGLVYHUERQGHQKHW]LMGLUHFWRILQGLUHFWVWHXQYLQGWLQRIRS
GHJURQG
FXOWXXUHQRQWVSDQQLQJ
YRRU]LHQLQJHQJHULFKWRSNXQVWRQWVSDQQLQJYULMHWLMGVEHVWHGLQJHQYHUPDDN]RDOV
NRRN DWHOLHUVVDXQD¶VPXVHDJDOHULHVFUHDWLHYHHQFXOLQDLUHZRUNVKRSVHQ\RJDVWXGLR¶V
+LHURQGHUZRUGHQQLHWYHUVWDDQVSHHODXWRPDWHQKDOOHQ
FXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGH
GHDDQHHQERXZZHUNRIJHELHGWRHJHNHQGHZDDUGHJHNHQPHUNWGRRUKHWEHHOGGDWLV
RQWVWDDQGRRUKHWJHEUXLNGDWGHPHQVLQGHORRSYDQGHJHVFKLHGHQLVKHHIWJHPDDNWYDQ
GDWERXZZHUNRIGDWJHELHG]RDOVGDWRQGHUPHHUWRWXLWGUXNNLQJNRPWLQGHEHSODQWLQJKHW
UHOLsIGHYHUNDYHOLQJKHWVORWHQRIZHJHQSDWURRQHQRIGHDUFKLWHFWXXU
GDJSHULRGH
GHSHULRGHYDQXXUWRWXXU
GDJUHFUHDWLH
DFWLYLWHLWHQRYHUGDJWHURQWVSDQQLQJLQGHYRUPYDQVSRUWVSHOWRHULVPHHQHGXFDWLH
ZDDUELMRYHUQDFKWLQJQLHWLVWRHJHVWDDQ
GDN
LHGHUHERYHQEHsLQGLJLQJYDQHHQJHERXZ
GDNRSERXZ
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


HHQRSERXZRSHHQGHHOYDQHHQKHOOHQGGDNZDDUPHHGHJRRWHQRIERXZKRRJWHYDQ
KHWJHERXZZRUGWYHUKRRJG
GHWDLOKDQGHO
KHWEHGULMIVPDWLJWHNRRSDDQELHGHQ KLHURQGHUEHJUHSHQGHXLWVWDOOLQJWHQYHUNRRS KHW
YHUNRSHQHQRIOHYHUHQYDQJRHGHUHQDDQGLHJHQHQGLHGH]HJRHGHUHQNRSHQYRRU
JHEUXLNYHUEUXLNRIDDQZHQGLQJDQGHUVGDQLQGHXLWRHIHQLQJYDQHHQEHURHSVRI
EHGULMIVDFWLYLWHLWPHWGLHQYHUVWDQGHGDWSRVWRUGHUEHGULMYHQHQGDDUPHHYHUJHOLMNEDUH
LQWHUQHWZLQNHOVQLHWZRUGHQDDQJHPHUNWDOVGHWDLOKDQGHOWHQ]LMWHUSODDWVHVSUDNHLVYDQ
I\VLHNNODQWFRQWDFW
GHWDLOKDQGHOJURRWVFKDOLJ
GHWDLOKDQGHOPHWHHQPLQLPDOHEHGULMIVYORHURSSHUYODNWHYDQP
GHWDLOKDQGHOLQPHXEHOHQHQZRQLQJLQULFKWLQJ
GHWDLOKDQGHOLQPHXEHOHQHQDUWLNHOHQWHQEHKRHYHYDQGHLQULFKWLQJYDQHHQZRQLQJHQ
GDDUPHHUHFKWVWUHHNVVDPHQKDQJHQGHDUWLNHOHQ
GHWDLOKDQGHOLQYROXPLQHX]HJRHGHUHQ
GHWDLOKDQGHOLQJRHGHUHQYDQYROXPLQHX]HDDUGLQHHQGDDURSDIJHVWHPGHYHUNRRSUXLPWH
WHZHWHQDXWR¶VHQPRWRUHQDXWRRQGHUGHOHQHQEDQGHQJURRWVFKDOLJHNDPSHHUHQ
UHFUHDWLHDUWLNHOHQ ]RDOVFDUDYDQVWHQWHQFDPSHUVHQERWHQ LQERXZNHXNHQVVDQLWDLU
ZDQGHQYORHUWHJHOVJURYHERXZPDWHULDOHQ]RDOVEHVWUDWLQJPDWHULDDO]DQGHQGHUJHOLMNH
]RQZHULQJHQWXLQKXLVMHVEXLWHQVSHHOWRHVWHOOHQ]ZHPEDGHQWXLQEHHOGHQKDDUGHQHQ
NDFKHOVJUDI]HUNHQ SDDUGHQ WUDLOHUVDDQKDQJZDJHQVJRHGHUHQPHWEUDQGHQ
H[SORVLHJHYDDUDOVPHGHJRHGHUHQGLHHHQHHUVWHJUDDGVYHUZDQWVFKDSKHEEHQFTLQ
UHFKWVWUHHNVYHUEDQGVWDDQPHWGH]HJRHGHUHQ
GLHQVWYHUOHQLQJ
EHGULMIRILQVWHOOLQJZDDUYDQGHZHUN]DDPKHGHQEHVWDDQXLWKHWEHGULMIVPDWLJYHUOHQHQYDQ
GLHQVWHQZDDUELMKHWSXEOLHNUHFKWVWUHHNV DOGDQQLHWYLDHHQEDOLH WHZRRUGZRUGW
JHVWDDQHQJHKROSHQZDDURQGHU]LMQEHJUHSHQNDSSHUV]DDNVFKRRQKHLGVLQVWLWXXW
ZDVVHUHWWHVWRPHULMIRWRVWXGLREDQNSRVWNDQWRRUXLW]HQGEXUHDXUHLVEXUHDXHQQDDUDDUG
GDDUPHHJHOLMNWHVWHOOHQEHGULMYHQHQLQVWHOOLQJHQPHWXLW]RQGHULQJYDQHHQJDUDJHEHGULMI
HQHHQVHNVLQULFKWLQJ
HUI
DOGDQQLHWEHERXZGSHUFHHORIHHQJHGHHOWHGDDUYDQGDWGLUHFWLVJHOHJHQELMHHQ
KRRIGJHERXZHQGDWLQIHLWHOLMNRS]LFKWLVLQJHULFKWWHQGLHQVWHYDQKHWJHEUXLNYDQGDW
JHERXZ
HVFRUWEHGULMI
GHQDWXXUOLMNHSHUVRRQJURHSYDQSHUVRQHQRIUHFKWVSHUVRRQGLHEHGULMIVPDWLJRILQHHQ
RPYDQJDOVRI]LMEHGULMIVPDWLJZDVSURVWLWXWLHDDQELHGWGLHRSHHQDQGHUHSODDWVGDQLQGH
ELMKHWEHGULMIKRUHQGHEHGULMIVUXLPWHZRUGWXLWJHRHIHQG HVFRUWVHUYLFHV
EHPLGGHOLQJVEXUHDXVHG 
HYHQHPHQW
HONHYRRUSXEOLHNWRHJDQNHOLMNHJHEHXUWHQLVRIDFWLYLWHLWJHULFKWRSYHUPDDNPHWHHQ
WLMGHOLMNSODDWVJHERQGHQNDUDNWHUSODDWVYLQGHQGLQGHRSHQOXFKWRILQDOGDQQLHWWLMGHOLMNH
RQGHUNRPHQV
1LHWRQGHUHHQHYHQHPHQWYDOOHQ
 ELRVFRRSHQWKHDWHUYRRUVWHOOLQJHQ
 PDUNWHQDOVEHGRHOGLQGH*HPHHQWHZHW
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS







NDQVVSHOHQDOVEHGRHOGLQGH:HWRSGHNDQVVSHOHQ
KHWLQHHQLQULFKWLQJLQGH]LQYDQGH'UDQNHQ+RUHFDZHWJHOHJHQKHLGJHYHQWRW
GDQVHQ
ODZDDLVSRUWHQ
EHWRJLQJHQVDPHQNRPVWHQHQYHUJDGHULQJHQDOVEHGRHOGLQGH:HWRSHQEDUH
PDQLIHVWDWLHV

+LHUELMZRUGHQGHYROJHQGHFDWHJRULHsQYDQHYHQHPHQWHQRQGHUVFKHLGHQ
 HYHQHPHQW±,HHQHYHQHPHQWPHWEHSHUNWHUXLPWHOLMNHFRQVHTXHQWLHVRSEXXUW
ZLMNRIVWUDDWQLYHDXPHWPD[LPDDOEH]RHNHUVSHUGDJ
H[WHQVLHIUHFUHDWLHIPHGHJHEUXLN
GLHYRUPHQYDQGDJUHFUHDWLHZHONHLQKRRIG]DDN]LMQJHULFKWRSQDWXXUHQ
ODQGVFKDSVEHOHYLQJ]RDOVYRJHOREVHUYDWLHZDQGHOHQILHWVHQPRXQWDLQELNHQSLFNQLFNHQ
NDQRsQHQVXUYLYDOWRFKWHQZDDUELM PXY(ELNHV JHHQJHEUXLNZRUGWJHPDDNWYDQ
JHPRWRULVHHUGHYRHUWXLJHQHQGLHQLHWEHGULMIVPDWLJYDQDDUG]LMQHQTXDRPYDQJHQ
UXLPWHOLMNHXLWVWUDOLQJRQGHUJHVFKLNW]LMQDDQGHRYHULJHLQJHYROJHGH
EHVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJWRHJHVWDQHJHEUXLNHQHQGLHQWHQJHYROJHQLHWKHWSULPDLUHFT
KRRIGJHEUXLNEHWUHIIHQDOGDQQLHWLQFRPELQDWLHPHWH[WHQVLHYHGDJUHFUHDWLHYH
YRRU]LHQLQJHQ]RDOVSDGHQEDQNHQSLFNQLFNWDIHOVEHZHJZLM]HULQJHG
IXQFWLH
GRHOHLQGHQWHQEHKRHYHZDDUYDQJHEUXLNYDQJHERXZHQHQRIJURQGHQRIDDQJHZH]HQ
GHOHQGDDUYDQLVWRHJHVWDDQ
JDUDJHEHGULMI
HHQEHGULMIGDWXLWVOXLWHQGRILQKRRIG]DDNLVEHVWHPGYRRUYHUNRRSHQRIRQGHUKRXGHQ
UHSDUDWLHYDQPRWRUYRHUWXLJHQRIRQGHUGHOHQGDDUYDQPHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHYHUNRRS
YDQPRWRUEUDQGVWRIIHQLVXLWJH]RQGHUG
JDUDJHER[
HHQJHERXZGDWJHEUXLNWZRUGWYRRUKHWVWDOOHQYDQYHYRHUPLGGHOHQRIDOVEHUJUXLPWH
JDVRQWYDQJVWVWDWLRQ
QXWVYRRU]LHQLQJGLHGHYHUELQGLQJYRUPWWXVVHQKHWKRJHGUXNJDVQHWHQKHWWUDQVSRUWQHW
YDQHHQUHJLRQDOHQHWZHUNEHKHHUGHURIKHWJDVQHWRSHHQSDUWLFXOLHU EHGULMIV WHUUHLQZDDU
GHWUDQVSRUWGUXNZRUGWJHUHGXFHHUGHQGHKRHYHHOKHLGJHOHYHUGDDUGJDVZRUGWJHPHWHQ
JDVWRXGHUVFKDS
NLQGHURSYDQJRSKHWZRRQDGUHVYDQHHQJDVWRXGHURIGHRXGHU V GLHWRWVWDQGNRPWGRRU
EHPLGGHOLQJYDQHHQJDVWRXGHUEXUHDXHQGLHEHWUHNNLQJKHHIWRSWHQKRRJVWHNLQGHUHQ
QDDVWHYHQWXHOHHLJHQNLQGHUHQYDQGHJDVWRXGHU
JHERXZ
HONERXZZHUNGDWHHQYRRUPHQVHQWRHJDQNHOLMNHRYHUGHNWHJHKHHORIJHGHHOWHOLMNPHW
PHHUGDQppQZDQGRPVORWHQUXLPWHYRUPW
JHOXLGJHYRHOLJREMHFW
D ZRQLQJHQ
E RQGHUZLMVJHERXZHQ]LHNHQKXL]HQYHUSOHHJKXL]HQYHU]RUJLQJVWHKXL]HQ
SV\FKLDWULVFKHLQULFKWLQJHQHQNLQGHUGDJYHUEOLMYHQPHWXLW]RQGHULQJYDQGLHGHOHQYDQ
JHERXZHQGLHQLHWNXQQHQZRUGHQDDQJHPHUNWDOVYHUEOLMIVUXLPWHQ]RDOVJHGHILQLHHUG
LQDUWLNHORQGHUGYDQKHW%HVOXLWJHOXLGKLQGHUHQ
F VWDQGSODDWVHQYRRUZRRQZDJHQVHQOLJSODDWVHQLQKHWZDWHUEHVWHPGRPGRRUHHQ
ZRRQVFKLSWHZRUGHQLQJHQRPHQ
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


JHOXLG]RQHYDQHHQLQGXVWULHWHUUHLQ
]RQHURQGHHQLQGXVWULHWHUUHLQZDDUEXLWHQGHJHOXLGEHODVWLQJYDQZHJHGDWWHUUHLQGH
ZDDUGHYDQG% $ QLHWWHERYHQPDJJDDQ
JHOXLG]RQHULQJVSOLFKWLJHLQULFKWLQJ
HHQLQULFKWLQJZDDUELMLQJHYROJHGH:HWJHOXLGKLQGHUURQGRPKHWWHUUHLQYDQYHVWLJLQJLQ
HHQEHVWHPPLQJVSODQHHQ]RQHPRHWZRUGHQYDVWJHVWHOGZDDUEXLWHQGHJHOXLGEHODVWLQJ
YDQZHJHGDWWHUUHLQGHZDDUGHYDQG% $ QLHWWHERYHQPDJJDDQ
JHVFKDNHOGHZRQLQJ
HHQZRQLQJZDDUYDQKHWKRRIGJHERXZDDQppQ]LMGHRSGHERXZSHUFHHOJUHQVLVJHERXZG
HQGRRUPLGGHOYDQELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQJHVFKDNHOGLVPHWHHQDQGHUKRRIGJHERXZ
RSHHQDDQJUHQ]HQGERXZSHUFHHO
JHVWDSHOGHZRQLQJ
HHQZRQLQJLQHHQJHERXZZDDULQ]LFKPHHUGHUHERYHQHONDDUJHOHJHQ]HOIVWDQGLJH
ZRQLQJHQHQRIELM]RQGHUHZRRQUXLPWHQEHYLQGHQ
JHYHO
ERXZNXQGLJHFRQVWUXFWLHGLHHHQUXLPWHLQHHQZRQLQJRIJHERXZVFKHLGWYDQGH
EXLWHQOXFKWGDDURQGHUEHJUHSHQKHWGDN
JHYHOYODN
KHWYHUWLFDOHYODNZDDULQGHKRRIGYODNNHQYDQHHQJHYHO]LFKEHYLQGHQ
JURQGJHERQGHQZRQLQJ
HHQZRQLQJGLHUHFKWVWUHHNVFRQWDFWKHHIWPHWKHWDDQJUHQ]HQGHWHUUHLQ
JURRWKDQGHO
KHWEHGULMIVPDWLJWHNRRSDDQELHGHQZDDURQGHUEHJUHSHQGHXLWVWDOOLQJWHQYHUNRRSKHW
YHUNRSHQHQRIOHYHUHQYDQJRHGHUHQDDQZHGHUYHUNRSHUVLQVWHOOLQJHQGDQZHODDQ
SHUVRQHQWHUDDQZHQGLQJLQHHQDQGHUEHGULMI
KRJHUHZDDUGH
HHQGRRUKHWEHYRHJGJH]DJYDVWWHVWHOOHQPD[LPDOHZDDUGHYRRUGHWRHODDWEDUH
JHOXLGEHODVWLQJYDQZHJHHHQZHJVSRRUZHJRILQGXVWULHWHUUHLQGLHKRJHULVGDQGH
YRRUNHXUVJUHQVZDDUGHGLHRSJURQGYDQGH:HWJHOXLGKLQGHURIKHW%HVOXLWJHOXLGKLQGHU
YDQWRHSDVVLQJLV
KRRIGIXQFWLH
GHEHODQJULMNVWHIXQFWLHZDDUYRRUHHQJHERXZPDJZRUGHQJHEUXLNW
KRRIGJHERXZ
HHQJHERXZRIJHGHHOWHGDDUYDQGDWQRRG]DNHOLMNLVYRRUGHYHUZH]HQOLMNLQJYDQGH
JHOGHQGHRIWRHNRPVWLJHEHVWHPPLQJYDQHHQSHUFHHOHQLQGLHQPHHUJHERXZHQRSKHW
SHUFHHODDQZH]LJ]LMQJHOHWRSGLHEHVWHPPLQJKHWEHODQJULMNVWHLV
KRUHFD EHGULMI 
KHWEHGULMIVPDWLJYHUVFKDIIHQFTYHUVWUHNNHQYDQORJLHVGUDQNHQPDDOWLMGHQHQNOHLQH
HHWZDUHQ]RDOVHHQKRWHOUHVWDXUDQWFDIpFDIHWDULDRIHHQFRPELQDWLHYDQWZHHRIPHHU
YDQGH]HEHGULMYHQZDDURQGHUHYHQHHQVZRUGWEHJUHSHQKHWH[SORLWHUHQYDQ
]DDODFFRPPRGDWLHGRFKPHWXLW]RQGHULQJYDQHHQVHNVLQULFKWLQJ
KRUHFDFDWHJRULH
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


HHQEHGULMIGDWLQKRRIG]DDNLVJHULFKWRSKHWEHGULMIVPDWLJYHUVWUHNNHQYDQDOGDQQLHWWHU
SODDWVHEHUHLGHHWHQVZDUHQWHQEHKRHYHYDQFRQVXPSWLHWHUSODDWVHDOVPHGHKHWGDDUDDQ
RQGHUJHVFKLNWYHUVWUHNNHQYDQDOFRKROKRXGHQGHHQQLHWDOFRKROKRXGHQGHGUDQNHQDOGDQ
QLHWLQFRPELQDWLHPHWKHWYHUVWUHNNHQYDQQDFKWYHUEOLMIHQRIYDQ]DDOYHUKXXU]RDOVHHQ
KRWHO UHVWDXUDQWSDQQHQNRHNKXLVHHWFDIpHQSL]]HULDXLWJH]RQGHUGHHQ]HOIVWDQGLJ
PDDOWLMGDIKDDOFHQWUXP
KRUHFDFDWHJRULH
HHQEHGULMIGDWLQKRRIG]DDNLVJHULFKWRSKHWEHGULMIVPDWLJYHUVWUHNNHQYDQWHUSODDWVH
EHUHLGHVQDFNVLMVHQNOHLQHPDDOWLMGHQYRRUFRQVXPSWLH]RZHOWHUSODDWVHDOVHOGHUVPHW
GDDUDDQRQGHUJHVFKLNWKHWYHUVWUHNNHQYDQGUDQNHQ]RDOVHHQVQDFNEDUFDIHWDULD
OXQFKURRPHQLMVVDORQ
KRUHFDFDWHJRULH
HHQEHGULMIGDWLQKRRIG]DDNLVJHULFKWRSKHWEHGULMIVPDWLJYHUVWUHNNHQYDQRYHUZHJHQG
DOFRKROLVFKHGUDQNHQYRRUFRQVXPSWLHWHUSODDWVHDOGDQQLHWLQFRPELQDWLHPHWNOHLQH
HWHQVZDUHQ]RDOVHHQFDIp
KRUHFDFDWHJRULH
HHQEHGULMIGDWLQKRRIG]DDNLVJHULFKWRSKHWEHGULMIVPDWLJELHGHQYDQJHOHJHQKHLGWRW
GDQVHQLQFRPELQDWLHPHWKHWYHUVWUHNNHQYDQDOFRKROKRXGHQGHHQQLHWDOFRKROKRXGHQGH
GUDQNHQ]RDOVHHQGDQFLQJRIGLVFRWKHHN
KRXWJHZDV
ERPHQVWUXLNHQKRXWRSVWDQGHQERRPJDDUGHQNQRWERPHQVLQJHOVHQKRXWZDOOHQ
KXLVKRXGHQ
GHOHHIYRUPRIVDPHQOHYLQJVYRUPYDQHHQDOOHHQVWDDQGHRIHHQJH]LQZDDURQGHUPHGH
ZRUGWEHJUHSHQNDPHUEHZRQLQJWRWWHQKRRJVWHSHUVRQHQLQHHQGHHOYDQKHW
KRRIGJHERXZHQRIHHQDDQJHERXZGELMEHKRUHQGERXZZHUN
KXLVYHVWLQJLQYHUEDQGPHWPDQWHO]RUJ
KXLVYHVWLQJLQRIELMHHQZRQLQJYDQppQKXLVKRXGHQYDQZLHWHQPLQVWHppQSHUVRRQ
PDQWHO]RUJYHUOHHQWDDQRIRQWYDQJWYDQHHQEHZRQHUYDQGHZRQLQJ
LQGXVWULHWHUUHLQ
WHUUHLQZDDUDDQLQKRRIG]DDNHHQEHVWHPPLQJLVJHJHYHQYRRUGHYHVWLJLQJYDQ
LQULFKWLQJHQHQZDDUYDQGHEHVWHPPLQJYRRUKHWJHKHOHWHUUHLQRIHHQJHGHHOWHGDDUYDQ
GHPRJHOLMNKHLGLQVOXLWYDQYHVWLJLQJYDQJHOXLG]RQHULQJVSOLFKWLJHLQULFKWLQJHQ
LQWHUQHWZLQNHO
KHWEHGULMIVPDWLJYLDZHEVLWH VWHNRRSDDQELHGHQYDQJRHGHUHQDOVPHGHKHWRSVODDQ
YHUNRSHQHQRI DI OHYHUHQYDQGH]HJRHGHUHQZDDUELMGHJRHGHUHQQLHWWHQYHUNRRS
ZRUGHQXLWJHVWDOG
NDPHUYHUKXXU
KHWEHGULMIVPDWLJYHUKXUHQRIKHWDDQELHGHQYDQNDPHUVYRRUEHZRQLQJ
NDQWRRU
HHQJHERXZRIGHHOYDQHHQJHERXZGDWGRRUDDUGHQLQGHOLQJNHQQHOLMNLVEHVWHPGRP
XLWVOXLWHQGRILQKRRIG]DDNGLHQVWLJWH]LMQWRWKHWYHUULFKWHQYDQDGPLQLVWUDWLHYHHQRI
RQWZHUSWHFKQLVFKHDUEHLGPHWGHGDDUELMEHKRUHQGHYRRU]LHQLQJHQ
NDS
GHYROOHGLJHRIQDJHQRHJYROOHGLJHDIGHNNLQJYDQHHQJHERXZPHWHHQGDNKHOOLQJYDQ
PLQLPDDOHQPD[LPDDO
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


NLQGHUGDJYHUEOLMI
HHQEHGULMIRIVWLFKWLQJJHULFKWRSGHRSYDQJYDQNLQGHUHQQLHW]LMQGHJDVWRXGHUVFKDS
NXQVWREMHFW
HHQERXZZHUNJHHQJHERXZ]LMQGHGDWZRUGWDDQJHPHUNWDOVXLWLQJYDQEHHOGHQGHNXQVW
NXQVWZHUN
ERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHYDQZHJHQZDWHUERXZNXQGLJHDDUG]RDOVEUXJJHQ
YLDGXFWHQGXLNHUVNHHUZDQGHQEHVFKRHLLQJHQNDGHPXUHQHQGHJHOLMNH
ODQGVFKDSSHOLMNHZDDUGH
GHDDQHHQJHELHGWRHJHNHQGHZDDUGHJHNHQPHUNWGRRUKHWZDDUQHHPEDUHGHHOYDQKHW
DDUGRSSHUYODNGLHZRUGWEHSDDOGGRRUGHRQGHUOLQJHVDPHQKDQJHQEHwQYORHGLQJYDQGH
OHYHQGHHQQLHWOHYHQGHQDWXXU
OHLVXUHYRRU]LHQLQJ
YHHODOJURRWVFKDOLJHHQSXEOLHNVDDQWUHNNHQGHVWHGHOLMNHYRRU]LHQLQJWHQEHKRHYHYDQ
HQWHUQDLQPHQW RDELRVFRRS FXOWXXU RDSRSSRGLD UHFUHDWLH LQGRRUVSHHOWXLQ RIVSRUW
PDDWVFKDSSHOLMNHYRRU]LHQLQJHQ
YRRU]LHQLQJHQLQ]DNHZHO]LMQRSHQEDUHGLHQVWYHUOHQLQJYRONVJH]RQGKHLG PHGLVFKHQ
SDUDPHGLVFK ]RUJLQVWHOOLQJHQFXOWXXUUHOLJLHYHUHQLJLQJVOHYHQRQGHUZLMVRSHQEDUHRUGH
HQYHLOLJKHLGNLQGHUGDJYHUEOLMYHQEXLWHQVFKRROVHRSYDQJHQSHXWHUVSHHO]DOHQHQ
GDDUPHHJHOLMNWHVWHOOHQEHGULMYHQRILQVWHOOLQJHQDOGDQQLHWPHWRQGHUJHVFKLNWHKRUHFD
HQGHWDLOKDQGHO
PDDWYRHULQJVYODN
HHQJHRPHWULVFKEHSDDOGYODNZDDUPHHGHJURQGHQ]LMQDDQJHGXLGZDDULQJHYROJHGH
UHJHOVYRRUGHWRHJHVWDQHERXZZHUNHQHHQ]HOIGHPDDWYRHULQJJHOGW
PDQHJH
HHQGDJUHFUHDWLHIEHGULMIGDWKRRIG]DNHOLMNRSHLJHQWHUUHLQELQQHQRIEXLWHQHHQJHERXZ
JHOHJHQKHLGJHHIWWRWKHWEHRHIHQHQYDQGHSDDUGHQVSRUWHQDOGDQQLHWPRJHOLMNKHGHQ
ELHGWYRRUKHWYHUEOLMIHQGHYHU]RUJLQJYDQSDDUGHQ
PDQWHO]RUJ
LQWHQVLHYH]RUJRIRQGHUVWHXQLQJGLHQLHWLQKHWNDGHUYDQHHQKXOSYHUOHQHQGEHURHSZRUGW
JHERGHQDDQHHQKXOSEHKRHYHQGHWHQEHKRHYHYDQ]HOIUHG]DDPKHLGRISDUWLFLSDWLH
UHFKWVWUHHNVYRRUWYORHLHQGXLWHHQWXVVHQSHUVRQHQEHVWDDQGHVRFLDOHUHODWLHGLHGH
JHEUXLNHOLMNHKXOSYDQKXLVJHQRWHQYRRUHONDDURYHUVWLMJWHQZDDUYDQGHEHKRHIWHPHWHHQ
YHUNODULQJYDQHHQKXLVDUWVZLMNYHUSOHHJNXQGLJHRIDQGHUHGRRUGHJHPHHQWH
DDQJHZH]HQVRFLDDOPHGLVFKDGYLVHXUNDQZRUGHQDDQJHWRRQG
QDWXXUZDDUGH
GHDDQHHQJHELHGWRHJHNHQGHZDDUGHJHNHQPHUNWGRRUJHRORJLVFKHJHRPRUIRORJLVFKH
ERGHPNXQGLJHHQELRORJLVFKHHOHPHQWHQ]RZHODI]RQGHUOLMNDOVLQRQGHUOLQJHVDPHQKDQJ
QRUPDDORQGHUKRXGJHEUXLNHQEHKHHU
HHQJHEUXLNJHULFKWRSKHWLQ]RGDQLJHFRQGLWLHKRXGHQRIEUHQJHQYDQREMHFWHQGDWKHW
YRRUWEHVWDDQYDQGH]HREMHFWHQRSWHQPLQVWHKHWEHVWDDQGHNZDOLWHLWVQLYHDXZRUGW
EHUHLNW
QXWVYRRU]LHQLQJHQ
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JHERXZGHYRRU]LHQLQJHQYDQRSHQEDDUQXWWHQEHKRHYHYDQZDWHUHOHNWULFLWHLWJDVHG
]RDOVWUDQVIRUPDWRUKXLVMHVVFKDNHOKXLVMHVGXLNHUVEHPDOLQJVLQVWDOODWLHV
JHPDDOJHERXZWMHVWHOHIRRQFHOOHQSLQDXWRPDWHQYRRU]LHQLQJHQWHQEHKRHYHYDQ
RQGHUJURQGVH DIYDOLQ]DPHOLQJHQDSSDUDWXXUYRRU WHOH FRPPXQLFDWLH
RPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
YHUJXQQLQJYRRUDFWLYLWHLWHQDOVJHQRHPGLQDUWLNHOYDQGH:HWDOJHPHQHEHSDOLQJHQ
RPJHYLQJVUHFKW :DER 
RQGHUJHVFKLNWHGHWDLOKDQGHO
GHWDLOKDQGHOVDFWLYLWHLWHQGLHTXDXLWVWUDOLQJSDVVHQGELMHQRQGHUJHVFKLNWDDQGH
KRRIGIXQFWLHWHURQGHUVWHXQLQJGLHQHQYDQGHKRRIGIXQFWLHHQQLHW]HOIVWDQGLJZRUGHQ
XLWJHRHIHQGHQRIWRHJDQNHOLMN]LMQORVYDQGHKRRIGIXQFWLH
RQGHUJHVFKLNWHKRUHFD
KRUHFDZHONH TXDRPYDQJHQUXLPWHOLMNHXLWVWUDOLQJ RQGHUJHVFKLNWHQJHOLHHUGLVDDQGH
IXQFWLHGLHLQJHYROJHGHJHOGHQGHEHVWHPPLQJWHUSODDWVHLVWRHJHVWDDQ
RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
YRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMIGLHRQGHUJHVFKLNWHQJHOLHHUG]LMQDDQGHIXQFWLHV
GLHLQJHYROJHGHJHOGHQGHEHVWHPPLQJWHUSODDWVH]LMQWRHJHVWDDQ]RDOVLQHQXLWULWWHQ
ODQJ]DDPYHUNHHUVSDGHQRQYHUKDUGHSDGHQWURWWRLUVHQEUDQGJDQJHQ+LHURQGHUZRUGHQ
LQLHGHUJHYDOJHHQZHJHQYRRUJHPRWRULVHHUGYHUNHHUEHJUHSHQ
RQGHUNRPHQV
YRRUYHUEOLMIJHVFKLNWH±DOGDQQLHWDDQGHEHVWHPPLQJRQWWURNNHQ±YRHUHQYDDUWXLJHQ
DUNHQFDUDYDQVHQVWDFDUDYDQVYRRU]RYHUGH]HQLHWDOVERXZZHUNHQ]LMQDDQWHPHUNHQ
DOVRRNWHQWHQ
RYHUNDSSLQJ
HONERXZZHUNGDWHHQYRRUPHQVHQWRHJDQNHOLMNHRYHUGHNWHPHWPD[LPDDOppQ
RPVORWHQUXLPWHYRUPW
SHLO
D YRRUHHQERXZZHUNRSHHQSHUFHHOZDDUYDQGHKRRIGWRHJDQJGLUHFWDDQGHZHJ
JUHQVWGHKRRJWHYDQGHZHJWHUSODDWVHYDQGLHKRRIGWRHJDQJ
E LQDQGHUHJHYDOOHQGHJHPLGGHOGHKRRJWHYDQKHWDDQVOXLWHQGHDIJHZHUNWHWHUUHLQ
SLFNXSSRLQW
HHQORFDWLHZDDUGHFRQVXPHQWYLDLQWHUQHWEHVWHOGHJRHGHUHQNDQDIKDOHQRIUHWRXUQHUHQ
ZDDUXLWVOXLWHQGORJLVWLHNHQRSVODJYDQEHVWHOGHJRHGHUHQJHGXUHQGHHHQNRUWHSHULRGH
SODDWVYLQGWHQZDDUELMJHHQVSUDNHLVYDQXLWVWDOOLQJWHQYHUNRRSHQRIRYHULJHDFWLYLWHLWHQ
SODDWVJHERQGHQULVLFR
ULVLFRRSHHQSODDWVEXLWHQHHQULVLFRYROOHLQULFKWLQJRILQGHQDELMKHLGYDQHHQEXLVOHLGLQJ
YRRUKHWYHUYRHUYDQJHYDDUOLMNHVWRIIHQRIHHQWUDQVSRUWURXWHYRRUKHWYHUYRHUYDQ
JHYDDUOLMNHVWRIIHQXLWJHGUXNWDOVGHNDQVSHUMDDUGDWHHQSHUVRRQGLHRQDIJHEURNHQHQ
RQEHVFKHUPGRSGLHSODDWV]RXYHUEOLMYHQRYHUOLMGWDOVUHFKWVWUHHNVJHYROJYDQHHQ
RQJHZRRQYRRUYDOELQQHQGLHLQULFKWLQJRIWHUSODDWVHYDQGHEXLVOHLGLQJRIWUDQVSRUWURXWH
ZDDUELMHHQJHYDDUOLMNHVWRIRIJHYDDUOLMNHDIYDOVWRIEHWURNNHQLV
SURVWLWXWLH
KHW]LFKEHVFKLNEDDUVWHOOHQWRWKHWWHJHQEHWDOLQJYHUULFKWHQYDQVHNVXHOHGLHQVWHQDDQ
DQGHUHQ
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UDDPSURVWLWXWLH
HHQVHNVLQULFKWLQJEHVWHPGYRRURILQJHEUXLNYRRUKHW]LFKYDQDIKHWRSHQEDDU
WRHJDQNHOLMNHJHELHG]LFKWEDDUWHUEHVFKLNNLQJVWHOOHQWRWKHWWHJHQEHWDOLQJYHUULFKWHQYDQ
VHNVXHOHGLHQVWHQDDQDQGHUHQ
UHFUHDWLHIPHGHJHEUXLN
HHQUHFUHDWLHIJHEUXLNYDQJURQGHQGDWRQGHUJHVFKLNWLVDDQGHIXQFWLHYDQGH
EHVWHPPLQJZDDUELQQHQGLWUHFUHDWLHYHJHEUXLNLVWRHJHVWDDQ
ULVLFRYROOHLQULFKWLQJ
HHQLQULFKWLQJZDDUELMLQJHYROJHKHW%HVOXLWH[WHUQHYHLOLJKHLGLQULFKWLQJHQHHQ
JUHQVZDDUGHULFKWZDDUGHYRRUKHWULVLFRFTULVLFRDIVWDQGPRHWZRUGHQDDQJHKRXGHQELM
KHWLQHHQEHVWHPPLQJVSODQWRHODWHQYDQNZHWVEDUHRIEHSHUNWNZHWVEDUHREMHFWHQ
VHNVLQULFKWLQJ
HHQYRRUKHWSXEOLHNWRHJDQNHOLMNHEHVORWHQUXLPWHZDDULQEHGULMIVPDWLJRILQHHQRPYDQJ
DOVRI]LMEHGULMIVPDWLJZDVVHNVXHOHKDQGHOLQJHQZRUGHQYHUULFKWRIYHUWRQLQJHQYDQ
HURWLVFKSRUQRJUDILVFKHDDUGSODDWVYLQGHQZDDURQGHULQHONJHYDOZRUGHQYHUVWDDQHHQ
VHNVELRVFRRSVHNVDXWRPDWHQKDOVHNVWKHDWHUHHQSDUHQFOXERIHHQSURVWLWXWLHEHGULMI
ZDDURQGHUWHYHQVEHJUHSHQHHQHURWLVFKHPDVVDJHVDORQDOGDQQLHWJHFRPELQHHUGPHW
HONDDU
VSHHOYRRU]LHQLQJ
RSHQEDDUWRHJDQNHOLMNHYRRU]LHQLQJLQGHRSHQOXFKWEHVWHPGYRRUVSRUWVSHOYHUPDDNRI
RQWVSDQQLQJQLHW]LMQGHHHQVSRUWYRRU]LHQLQJZDDUJHRUJDQLVHHUGHVSRUWEHRHIHQLQJ
SODDWVYLQGWZDDURQGHULQLHGHUJHYDOVSHHOWXLQHQHQWUDSYHOGMHVZRUGHQYHUVWDDQ
VSRUWYRRU]LHQLQJ
YRRU]LHQLQJWHQEHKRHYHYDQGHXLWRHIHQLQJYDQELQQHQHQRIEXLWHQVSRUW PHW
XLW]RQGHULQJYDQPDQHJHV 
VWHGHQERXZNXQGLJEHHOG
KHWEHHOGGDWZRUGWEHSDDOGGRRUGHVLWXHULQJGHERXZPDVVD VGHGDNYRUPHQHQGH
GDNULFKWLQJHQYDQGHEHERXZLQJLQUHODWLHWRWGHRPJHYLQJ
VWUDDWSURVWLWXWLH
KHW]LFKEHVFKLNEDDUVWHOOHQWRWKHWWHJHQEHWDOLQJYHUULFKWHQYDQVHNVXHOHGLHQVWHQDDQ
DQGHUHQppQHQDQGHUGRRUSDVVDQWHQKLHUWRHWHEHZHJHQRIXLWWHQRGLJHQGRRU
KDQGHOLQJHQKRXGLQJZRRUGJHEDDURIRSDQGHUHZLM]H
VXSHUPDUNW
GHWDLOKDQGHOJHULFKWRSGHGDJHOLMNVHDUWLNHOHQVHFWRU OHYHQVPLGGHOHQ PHWHHQ
YHUNRRSYORHURSSHUYODNYDQPLQLPDDOP
WXLQFHQWUXP
GHWDLOKDQGHOLQDUWLNHOHQYRRUGHDDQOHJLQULFKWLQJHQRQGHUKRXGYDQSDUWLFXOLHUHWXLQHQ
DOVPHGHKHWYHUEOLMIGDDULQHQGDDUPHHUHFKWVWUHHNVVDPHQKDQJHQGHDUWLNHOHQ]RDOV
SODQWHQGLHUHQSODQWHQGLHUEHQRGLJGKHGHQEHVWUDWLQJVPDWHULDDOWXLQJHUHHGVFKDS
WXLQPHXELODLUEXLWHQNHXNHQVWXLQ]ZHPEDGHQHQWXLQVDXQD VWXLQJHUHODWHHUGVSHHOJRHG
DOVPHGHGHFRUDWLHPDWHULDDOELQQHQVHQEXLWHQVKXLVDOGDQQLHWLQFRPELQDWLHPHWGH
NZHHNYDQGHWHUSODDWVHDDQJHERGHQSURGXFWHQ
WZHHDDQHHQJHERXZGHZRQLQJ
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HHQZRQLQJGLHGHHOXLWPDDNWYDQHHQEORNYDQWZHHZRQLQJHQZDDUYDQKHWKRRIGJHERXZ
DDQppQ]LMGHDDQKHWRSKHWDDQJUHQ]HQGHERXZSHUFHHOJHOHJHQKRRIGJHERXZLV
JHERXZG
XLWYRHUHQ
XLWYRHUHQKHWGRHQXLWYRHUHQKHWODWHQXLWYRHUHQRILQXLWYRHULQJJHYHQ
YHUEOLMIVUHFUHDWLH
UHFUHDWLHLQUXLPWHQZHONH]LMQEHVWHPGRIRSJHULFKWYRRUUHFUHDWLHIGDJHQQDFKWYHUEOLMI
GRRUSHUVRQHQGLHKXQKRRIGZRRQYHUEOLMIHOGHUVKHEEHQ]RDOVHHQUHFUHDWLHZRQLQJ
JURHSVDFFRPPRGDWLHORJHHUJHERXZSHQVLRQEHG EUHDNIDVWNDPSHHUPLGGHORI
WUHNNHUVKXW
YHUNRRSSXQWPRWRUEUDQGVWRIIHQ
HHQYHUNRRSSODDWVYRRUKHWXLWRHIHQHQYDQGHWDLOKDQGHOLQPRWRUEUDQGVWRIIHQHQYRRU
VHUYLFHYHUOHQLQJDDQPRWRUYRHUWXLJHQZDDUELMGHWDLOKDQGHOLQDQGHUHJRHGHUHQDOV
QHYHQDFWLYLWHLWYDQRQGHUJHVFKLNWEHODQJHQRQGHUJHVFKLNWHKRUHFDLQGHFDWHJRULHHQRI
LVWRHJHVWDDQ
YHUNRRSYORHURSSHUYODN
GHWRWDOHYORHURSSHUYODNWHYDQGHYRRUKHWSXEOLHN]LFKWEDUHHQWRHJDQNHOLMNHZLQNHOUXLPWH
WHQEHKRHYHYDQGHGHWDLOKDQGHO
YORHURSSHUYODN WH 
GHWRWDOHRSSHUYODNWHYDQDOOHUXLPWHQGLHYRRUHHQIXQFWLHZRUGWJHEUXLNW
YRRUJHYHO
GHQDDUGHZHJRIQDDUKHWRSHQEDDUJHELHGJHNHHUGHJHYHOYDQHHQJHERXZRILQGLHQ
KHWHHQJHERXZEHWUHIWYDQPHHUGDQppQQDDUGHZHJRIKHWRSHQEDDUJHELHGJHNHHUGH
JHYHOGHJHYHOGLHGRRU]LMQDDUGIXQFWLHFRQVWUXFWLHGDQZHOJHOHWRSXLWVWUDOLQJHUYDQDOV
EHODQJULMNVWHJHYHONDQZRUGHQDDQJHPHUNW
YRRUJHYHOURRLOLMQ
GHJUHQVYDQKHWERXZYODNGLHJHULFKWLVQDDUGHZHJHQZDDURSGHEHERXZLQJLV
JHRULsQWHHUG
YRRUNHXUVJUHQVZDDUGH
GHWHQKRRJVWHWRHODDWEDUHZDDUGHYRRUGHJHOXLGEHODVWLQJYDQZHJHHHQZHJVSRRUZHJ
RILQGXVWULHWHUUHLQ]RDOVGLHUHFKWVWUHHNVLVWRHJHVWDDQRSJURQGYDQGH:HWJHOXLGKLQGHU
RIKHW%HVOXLWJHOXLGKLQGHU
YRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
YRRU]LHQLQJHQGLHYHUEDQGKRXGHQPHWGHDIZLNNHOLQJYDQKHWYHUNHHUHQRIPHWKHW
YHUEOLMIVNDUDNWHUYDQGHRSHQEDUHUXLPWH]RDOVZHJHQVWUDWHQSOHLQHQODQJ]DDP
YHUNHHUVSDGHQLQFOXVLHIGDDUELMEHKRUHQGHLQULFKWLQJVHOHPHQWHQ
YULMVWDDQGHZRQLQJ
HHQZRQLQJZDDUYDQKHWKRRIGJHERXZORVVWDDWYDQGH]LMGHOLQJVHERXZSHUFHHOJUHQ]HQ
ZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ
YRRU]LHQLQJHQGLHKHWZDWHUKXLVKRXGLQJVEHODQJGLHQHQ]RDOVZDWHUJDQJHQ
ZDWHUVWDDWNXQGLJHNXQVWZHUNHQRQGHUKRXGVVWURNHQWHQEHKRHYHYDQKHWEHKHHUHQ
RQGHUKRXGYDQHHQZDWHUJDQJDOVPHGHYRRU]LHQLQJHQYRRUZDWHUDIYRHUZDWHULQILOWUDWLHHQ
ZDWHUEHUJLQJLQFOXVLHIELMEHKRUHQGHYRRU]LHQLQJHQ]RDOVEHUPHQSDGHQHQ
EHVFKRHLLQJHQ
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ZLQGWXUELQH
ERXZZHUNEHVWDDQGHXLWHHQPDVWPHWELMEHKRUHQGHIXQGHULQJHQGHURWRUEHGRHOGYRRU
KHWRSZHNNHQYDQHOHFWULFLWHLWGRRUPLGGHOYDQZLQGHQHUJLH
ZLQNHO
HHQJHERXZGDWHHQUXLPWHRPYDWZHONHGRRU]LMQLQGHOLQJNHQQHOLMNEHGRHOGLVWHZRUGHQ
JHEUXLNWYRRUGHWDLOKDQGHOHQRIVKRZURRP
ZRQHQ
KHWEHZRQHQYDQHHQZRQLQJGRRUQLHWPHHUGDQppQKXLVKRXGHQHQLQJHYDOGHEHZRQLQJ
LQHHQEHGULMIVZRQLQJSODDWVYLQGWKHWKXLVYHVWHQYDQppQKXLVKRXGHQZDDUYDQPLQLPDDO
ppQSHUVRRQZHUN]DDPLVKHWEHGULMIZDDUYDQGHEHGULMIVZRQLQJSODQRORJLVFKRQGHUGHHO
XLWPDDNW
ZRQLQJ
HHQFRPSOH[YDQUXLPWHQJHVFKLNWHQEHVWHPGYRRUGHKXLVYHVWLQJYDQQLHWPHHUGDQppQ
KXLVKRXGHQ
ZRQLQJVSOLWVLQJ
KHWRSGHOHQYDQHHQZRQLQJLQPHHUGHUHZRRQHHQKHGHQ
ZRRQZDJHQ
YRRUEHZRQLQJEHVWHPGJHERXZGDWLQ]LMQJHKHHORILQGHOHQNDQZRUGHQYHUSODDWVWHQRS
HHQGDDUWRHEHVWHPGSHUFHHOLVJHSODDWVW
]HOIVWDQGLJHZRRQUXLPWH
HHQZRQLQJPHWHHQHLJHQDIVOXLWEDUHWRHJDQJYDQDIGHRSHQEDUHZHJHHQHUIRIHHQ
JHGHHOGHYHUNHHUVUXLPWHZDDUELMGHZDVJHOHJHQKHLGNRRNJHOHJHQKHLGHQKHWWRLOHWQLHW
ZRUGHQJHGHHOGPHWDQGHUHEHZRQHUV
]LMVWURRN
GHVWURRNJURQGJHOHJHQWXVVHQGH]LMGHOLQJVHSHUFHHOVJUHQVHQGHGHQNEHHOGLJHOLMQRS
PHWHUDIVWDQGYDQDIGH]LMGHOLQJVHSHUFHHOVJUHQVRYHUGHYROOHGLJHGLHSWHYDQKHW
ERXZSHUFHHO
]RUJZRQHQ
KHWEHZRQHQYDQ]RUJZRQLQJHQDOGDQQLHWLQFRPELQDWLHPHWJHPHHQVFKDSSHOLMNH
]RUJ YRRU]LHQLQJHQ
]RUJZRQLQJ
HHQZRQLQJRIZRRQHHQKHLGEHVWHPGYRRUYHU]RUJGZRQHQZDDUYDQGHEHZRQHU V
YDQZHJHKXQEHSHUNWH]HOIUHG]DDPKHLGYDQDIDDQYDQJYDQEHZRQLQJRSEDVLVYDQHHQWHU
]DNHYDQRYHUKHLGVZHJHJHKDQWHHUGV\VWHHP]LMQJHwQGLFHHUGYRRU]RUJGLHEHVFKLNEDDU
LVLQGHGLUHFWHQDELMKHLGYDQGHZRQLQJRIZRRQHHQKHLG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


:LM]HYDQPHWHQ

:LM]HYDQPHWHQ
%LMWRHSDVVLQJYDQGH]HUHJHOVZRUGWDOVYROJWJHPHWHQ
DIVWDQGHQ
YDQERXZZHUNHQWRWDQGHUHERXZZHUNHQEHERXZLQJVJUHQ]HQHQSHUFHHOVJUHQ]HQZRUGHQ
GDDUJHPHWHQZDDUGH]HDIVWDQGHQKHWNOHLQVW]LMQ
EHERXZLQJVSHUFHQWDJH
KHWRSSHUYODNGDWPHWERXZZHUNHQPDJZRUGHQEHERXZGXLWJHGUXNWLQSURFHQWHQYDQGH
RSSHUYODNWHYDQKHWERXZSHUFHHOYRRU]RYHUGDWLVJHOHJHQELQQHQGHEHVWHPPLQJRI
ELQQHQHHQLQGHUHJHOVQDGHUDDQWHGXLGHQJHGHHOWHYDQGLHEHVWHPPLQJ
ERXZKRRJWHYDQHHQERXZZHUN
YDQDIKHWSHLOWRWDDQKHWKRRJVWHSXQWYDQHHQJHERXZRIYDQHHQERXZZHUNJHHQ
JHERXZ]LMQGHPHWXLW]RQGHULQJYDQRQGHUJHVFKLNWHERXZRQGHUGHOHQ]RDOV
VFKRRUVWHQHQDQWHQQHVHQQDDUGHDDUGGDDUPHHJHOLMNWHVWHOOHQERXZRQGHUGHOHQ
ERYHQNDQWVSRRUVWDDI
GHKRRJWHYDQGHERYHQNDQWYDQGHODDJVWJHVLWXHHUGHVSRRUVWDDI
GDNKHOOLQJ
GHKRHNJHPHWHQODQJVKHWGDNYODNWHQRS]LFKWHYDQKHWKRUL]RQWDOHYODN
GLHSWHYDQHHQJHERXZ
KRUL]RQWDOHGLHSWHGHOHQJWHYDQHHQJHERXZJHPHWHQORRGUHFKWYDQDIGHQDDUGHZHJ
JHNHHUGHJHYHO
YHUWLFDOHGLHSWHGHGLHSWHYDQHHQJHERXZJHPHWHQYDQDIGHERYHQ]LMGHYDQGH
DIJHZHUNWH EHJDQHJURQGYORHU
JRRWKRRJWHYDQHHQERXZZHUN
YDQDIKHWSHLOWRWDDQGHERYHQNDQWYDQGHJRRWFTGHGUXLSOLMQKHWERHLERUGRIHHQ
GDDUPHHJHOLMNWHVWHOOHQFRQVWUXFWLHGHHO
KRRJWHYDQHHQPROHQ
YDQDIKHWSHLOWRWDDQGH ZLHNHQ DVYDQGHPROHQ
KRRJWHYDQHHQZLQGWXUELQH
YDQDIKHWSHLOWRWDDQGH ZLHNHQ DVYDQGHZLQGWXUELQH
LQKRXGYDQHHQERXZZHUN
WXVVHQGHRQGHU]LMGHYDQGHEHJDQHJURQGYORHUGHEXLWHQ]LMGHYDQGHJHYHOV HQRIKHW
KDUWYDQGHVFKHLGLQJVPXUHQ HQGHEXLWHQ]LMGHYDQGDNHQ2QGHUJURQGVERXZGHOHQHQ
GDNNDSHOOHQZRUGHQQLHWPHHJHUHNHQGYRRUKHWEHSDOHQYDQGHLQKRXGYDQHHQ
ERXZZHUN
ODQJWLMGJHPLGGHOGH
KHWJHPLGGHOGHYDQGHDIZLVVHOHQGHQLYHDX VYDQKHWWHUSODDWVHRSWUHGHQGHJHOXLG
JHPHWHQRYHUHHQDDQHHQJHVORWHQSHULRGHYDQWHQPLQVWHPLQXWHQHQYDVWJHVWHOGHQ
EHRRUGHHOGRYHUHHQNRPVWLJGH+DQGOHLGLQJ0HWHQHQ5HNHQHQ,QGXVWULHODZDDLPHWGLHQ
YHUVWDQGHGDWGHEHGULMIVGXXUFRUUHFWLHQLHWZRUGHQWRHJHSDVW
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RSSHUYODNWHYDQHHQERXZZHUN
WXVVHQGHEXLWHQZHUNVHJHYHOYODNNHQHQRIKHWKDUWYDQGHVFKHLGLQJVPXUHQQHHUZDDUWV
JHSURMHFWHHUGRSKHWJHPLGGHOGHQLYHDXYDQKHWDIJHZHUNWHERXZWHUUHLQWHUSODDWVHYDQ
KHWERXZZHUN


2QGHUJHVFKLNWHERXZRQGHUGHOHQ
%LMWRHSDVVLQJYDQKHWEHSDDOGHWHQDDQ]LHQYDQKHWERXZHQZRUGHQRQGHUJHVFKLNWH
ERXZRQGHUGHOHQ]RDOVSOLQWHQSLODVWHUVNR]LMQHQJHYHOYHUVLHULQJHQYHQWLODWLHNDQDOHQ
VFKRRUVWHQHQOXFKWNRNHUVZROIVHLQGHQGDNNDSHOOHQOLIWVFKDFKWHQJHYHOHQNURRQOLMVWHQ
OXLIHOVEDONRQVHQRYHUVWHNHQGHGDNHQRRNLQGLHQJHOHJHQEXLWHQKHWDDQJHJHYHQ
EHVWHPPLQJVYODNEXLWHQEHVFKRXZLQJJHODWHQPLWVGHRYHUVFKULMGLQJYDQGH
EHVWHPPLQJVJUHQ]HQQLHWPHHUGDQPHWHUEHGUDDJW

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


+RRIGVWXN %HVWHPPLQJVUHJHOV
$UWLNHO


%HGULMI

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ%HGULMI¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D EHGULMYHQGLH]LMQJHQRHPGLQELMODJH 6WDDWYDQEHGULMIVDFWLYLWHLWHQ RQGHUGH
PLOLHXFDWHJRULHHQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ EHGULMIYDQFDWHJRULH  E  PHW
XLW]RQGHULQJYDQ
 ULVLFRYROOHLQULFKWLQJHQ
 JHOXLG]RQHULQJVSOLFKWLJHLQULFKWLQJHQ
 ]HOIVWDQGLJHNDQWRUHQ
 GHWDLOKDQGHOVEHGULMYHQ
 DXWRGHPRQWDJHEHGULMYHQ
 YHUNRRSXQWPRWRUEUDQGVWRIIHQ
 SLFNXSSRLQWV
 VSRUWVFKROHQ
 GLHQVWYHUOHQLQJ
 OHLVXUHYRRU]LHQLQJ
E HHQDXWRVSXLWHULMWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ VSHFLILHNHYRUPYDQEHGULMI  VE 
F RSVODJYDQPDWHULDOHQWHQEHKRHYHYDQGHEHGULMIVXLWRHIHQLQJ
G UHFODPHYRRU]LHQLQJHQ
H ppQEHGULMIVZRQLQJWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµEHGULMIVZRQLQJ  EZ 
I DDQGHZRRQIXQFWLHRQGHUJHVFKLNWHDFWLYLWHLWHQLQGHYRUPYDQ
 DDQKXLVYHUERQGHQEHURHSHQRIEHGULMYHQ
 JDVWRXGHUVFKDS
J WXLQHQHUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
K JURHQYRRU]LHQLQJHQ
L QXWVYRRU]LHQLQJHQ
M YRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
N SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
O ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
*HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODNZRUGHQ
JHERXZG
 %HGULMIVJHERXZHQ
9RRUKHWERXZHQYDQEHGULMIVJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQWHQGLHQVWHYDQGH
EHGULMIVYRHULQJJHOGWGHYROJHQGHEHSDOLQJ
D 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
 %HGULMIVZRQLQJHQHQELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMEHGULMIVZRQLQJHQ
9RRUEHGULMIVZRQLQJHQHQELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMEHGULMIVZRQLQJHQJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %HGULMIVZRQLQJHQ]LMQXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ
µEHGULMIVZRQLQJ 

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


E 7HUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµEHGULMIVZRQLQJ¶LVPD[LPDDOppQEHGULMIVZRQLQJ
WRHJHVWDDQ
F 'HLQKRXGYDQHHQEHGULMIVZRQLQJPDJQLHWPHHUGDQPñEHGUDJHQ'H
RQGHUJURQGVHEHERXZLQJZRUGWQLHWPHHJHUHNHQGYRRUKHWEHSDOHQYDQGHLQKRXG
G 9RRUQLHWLQSDQGLJHEHGULMIVZRQLQJHQJHOGWGDWGHJRRWHQERXZKRRJWHQLHWPHHU
PRJHQEHGUDJHQGDQPUHVSHFWLHYHOLMNP
H ,QGLHQHUVSUDNHLVYDQHHQSODWGDNGDQJHOGWGDWGHJRRWKRRJWHQLHWPHHUPDJ
EHGUDJHQGDQP
I %LMHHQEHGULMIVZRQLQJEHKRUHQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQPRJHQXLWVOXLWHQGWHU
SODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ GDQZHOGLUHFWDDQVOXLWHQGDDQGH
DDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ ZRUGHQJHERXZG
J 9RRUGHERXZYDQGHRQGHUIEHGRHOGHERXZZHUNHQJHOGHQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQ
 GHRSSHUYODNWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHJRRWKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHERXZZHUNHQPRJHQXLWVOXLWHQGYDQDIPDFKWHUGHYRRUJHYHOYDQGH
EHGULMIVZRQLQJHQKHWYHUOHQJGHGDDUYDQZRUGHQRSJHULFKW
 LQJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJ]LMQGHHHQELMGHEHGULMIVZRQLQJ
EHKRUHQGERXZZHUNGDQLVHHQJRRWHQERXZKRRJWHYDQWRHSDVVLQJYDQP
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOVEXLWHQKHWERXZYODN
ZRUGHQJHERXZGPHWGLHQYHUVWDQGHGDWRYHUNDSSLQJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHW
ERXZYODNPRJHQZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHGLHWHQGLHQVWHVWDDQYDQ
KHWEHGULMIVSURFHVPRJHQLQGLHQJHVLWXHHUGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODNQLHW
PHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P 
PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LVDDQJHJHYHQ
F 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQERXZZHUNHQWHQEHKRHYHYDQKHWRSZHNNHQYDQHQHUJLHPDJQLHW
PHHUEHGUDJHQGDQP
H 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUGDQEHGUDJHQGDQ
P
I 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHPDJQLHWPHHU
EHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG VXEGYRRUKHWWRHVWDDQYDQHHQKRJHUHJRRWKRRJWHYRRUGH
QLHWLQSDQGLJHEHGULMIVZRQLQJPLWV
 GHPD[LPDDOWRHJHVWDQHERXZKRRJWHQLHWZRUGWRYHUVFKUHGHQ
 GLWSDVVHQGLVELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG



6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 6WULMGLJJHEUXLN
2QGHUVWULMGLJJHEUXLNZRUGWLQLHGHUJHYDOYHUVWDDQ
D KHWJHEUXLNYDQSODWWHGDNHQDOVGDNWHUUDV
E KHWJHEUXLNYDQYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQEHGULMIVZRQLQJDOV
]HOIVWDQGLJHZRQLQJRIWHQEHKRHYHYDQPDQWHO]RUJ
F KHWJHEUXLNYDQGHEHGULMIVZRQLQJRIGHYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQ
EHGULMIVZRQLQJDOVEHG EUHDNIDVW
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


G JHOXLG]RQHULQJVSOLFKWLJHLQULFKWLQJHQFRQIRUPGH:HWJHOXLGKLQGHU
H DFWLYLWHLWHQXLWNRORPYDQELMODJHQ&HQ'YDQKHW%HVOXLWPLOLHXHIIHFWUDSSRUWDJH
LQGHJHYDOOHQ]RDOVJHQRHPGLQNRORPYDQGHGHVEHWUHIIHQGHELMODJH
I HHQLQULFKWLQJDOVEHGRHOGLQKHW%HVOXLWH[WHUQHYHLOLJKHLGLQULFKWLQJHQ %HYL 
EHKRXGHQVGHEHYLLQULFKWLQJHQZHONHLQGHUHJHOVXLWGUXNNHOLMN]LMQWRHJHVWDDQ
J RSVODJYDQFRQVXPHQWHQYXXUZHUN
K ZRQHQPHWXLW]RQGHULQJWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ HQYRRU]RYHU
KHWZRQHQGHKXLVYHVWLQJEHWUHIWYDQ KHWKXLVKRXGHQYDQ HHQSHUVRRQGLHRSGDW
EHGULMIRIGLHLQVWHOOLQJZHUN]DDPLVDOGDQQLHWWRH]LFKWKRXGW

㻚
 1LHW]HOIVWDQGLJHNDQWRUHQ
D %LMEHGULMYHQ]LMQXLWVOXLWHQGQLHW]HOIVWDQGLJHNDQWRUHQWRHJHVWDDQ
E 'HYORHURSSHUYODNWHYDQQLHW]HOIVWDQGLJHNDQWRUHQPDJSHUEHGULMIQLHWPHHUEHGUDJHQ
GDQP,QGLHQGHEHVWDDQGHYORHURSSHUYODNWHPHHUEHGUDDJWGDQP
JHOGWGH]HRSSHUYODNWHDOVPD[LPDOHRSSHUYODNWH
 $DQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
9RRUGHXLWRHIHQLQJYDQHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHEHGULMIVZRQLQJ
E GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
ZRQLQJHQGHELMGH]HZRQLQJEHKRUHQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQWRWHHQPD[LPXP
YDQP
F EXLWHQDFWLYLWHLWHQZDDURQGHURSVODJWHQGLHQVWHYDQKHWDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRI
EHGULMI]LMQQLHWWRHJHVWDDQ
G PDFKLQDOHSURGXFWLHHQPDFKLQDOHUHSDUDWLHHQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDOVPHGHKHW
YHUULFKWHQYDQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDDQJHPRWRULVHHUGHYRHUWXLJHQ]LMQQLHW
WRHJHVWDDQ
H HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
I KRUHFDHQGHWDLOKDQGHO ZRVKRZURRPHQRIDIKDDOSXQWFTORJLVWLHNHIXQFWLHDOGDQ
QLHWWEYLQWHUQHWKDQGHO ]LMQQLHWWRHJHVWDDQ


$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV

 $QGHUHEHGULMIVDFWLYLWHLWHQ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG 
D YRRUEHGULMYHQGLHQLHWYRRUNRPHQRSGH6WDDWYDQEHGULMIVDFWLYLWHLWHQPDDUGLHQDDU
DDUGHQLQYORHGRSGHRPJHYLQJJHOLMNWHVWHOOHQ]LMQPHWEHGULMYHQGLH]LMQJHQRHPGLQ
GH6WDDWYDQEHGULMIVDFWLYLWHLWHQRQGHUGHFDWHJRULHsQ]RDOVWRHJHVWDDQRSJURQGYDQ
KHWEHSDDOGHRQGHU 
E YRRUEHGULMYHQLQppQPLOLHXFDWHJRULHKRJHUGDQLVWRHJHVWDDQPLWVGH]HEHGULMYHQ
QDDUDDUGHQLQYORHGRSGHRPJHYLQJJHOLMNWHVWHOOHQ]LMQPHWGHWHUSODDWVH
WRHJHVWDQHEHGULMYHQGLH]LMQJHQRHPGLQGH6WDDWYDQEHGULMIVDFWLYLWHLWHQPHW
XLW]RQGHULQJYDQ
 JHOXLG]RQHULQJVSOLFKWLJHLQULFKWLQJHQ
 ULVLFRYROOHLQULFKWLQJHQ
F 9RRUKHWXLWRHIHQHQYDQGHWDLOKDQGHOLQ
 WHUSODDWVHYHUYDDUGLJGHEHZHUNWHHQKHUVWHOGHJRHGHUHQDOVRQGHUJHVFKLNWHHQ
QLHW]HOIVWDQGLJRQGHUGHHOYDQGHEHGULMIVYRHULQJ
 LQJRHGHUHQGLHHHQHHUVWHJUDDGVYHUZDQWVFKDSKHEEHQFTLQUHFKWVWUHHNV
YHUEDQGVWDDQPHWGHKLHUYRRURQGHUEHGRHOGHJRHGHUHQPLWVGH]HGHWDLOKDQGHO

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


DOVHHQRQGHUJHVFKLNWHQQLHW]HOIVWDQGLJRQGHUGHHOYDQGHRQGHURPVFKUHYHQ
EHGULMIVYRHULQJSODDWVYLQGW
G 7HQEHKRHYHYDQHHQSLFNXSSRLQW
H 7HQEHKRHYHYDQGLHQVWYHUOHQLQJ
I 'HRPJHYLQJVYHUJXQQLQJEHRHOGRQGHUOLGDWRWHQPHWHNDQZRUGHQYHUOHHQGPLWV
DDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 HUZRUGWYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 HU]LMQKLHUWHJHQJHHQEH]ZDUHQYDQXLWKHWRRJSXQWYDQYHUNHHUVYHLOLJKHLG
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJKXLVYHVWLQJLQYHUEDQGPHWPDQWHO]RUJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQG
ERXZZHUNRIHHQGHHOYDQGHEHGULMIVZRQLQJJHEUXLNWZRUGWWHQEHKRHYHYDQKXLVYHVWLQJLQ
YHUEDQGPHWPDQWHO]RUJPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D LQJHYDOYDQHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQGERXZZHUNLVGHZRRQUXLPWHJHOHJHQRSHHQ
PD[LPDOHDIVWDQGYDQPYDQGHEHGULMIVZRQLQJ
E GHWRWDOHWRHJHVWDQHRSSHUYODNWHZHONHWHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJPDJZRUGHQ
LQJH]HWEHGUDDJWPD[LPDDOP
F GHKXLVYHVWLQJPRHWWHQGLHQVWHVWDDQYDQKHWYHUOHQHQYDQPDQWHO]RUJDDQHHQ
]RUJEHKRHYHQGHZDDUYDQGHQRRG]DDNYLDHHQLQGLFDWLHVWHOOLQJLVDDQJHWRRQG
G WHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJYDQHHQ]RUJEHKRHYHQGHPRJHQGLHYRRU]LHQLQJHQ
ZRUGHQDDQJHEUDFKWGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJPRJHOLMNPDNHQ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J GHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJZRUGWLQJHWURNNHQLQGLHQGHQRRG]DDNXLWHHQRRJSXQWYDQ
PDQWHO]RUJYHUYDOW'DDUELMGLHQHQGHYRRU]LHQLQJHQGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJ
PRJHOLMNPDDNWHQGXVGDQLJYHUZLMGHUGWHZRUGHQGDW]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJQLHWPHHU
PRJHOLMNLV
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJEHG EUHDNIDVW
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQEHGULMIVZRQLQJ
JHEUXLNWZRUGWWHQEHKRHYHYDQHHQEHG EUHDNIDVWPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQ
ZRUGWYROGDDQ
D GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
EHGULMIVZRQLQJWRWHHQPD[LPXPYDQP
E KHWDDQWDOEHGGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ
F HHQEHG EUHDNIDVWLVDOOHHQWRHJHVWDDQLQQLHW]HOIVWDQGLJHZRRQUXLPWH Q 
G GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHZRQLQJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJPHHUGHUHKXLVKRXGHQV

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQ HQWRHVWDDQGDWppQEHGULMIVZRQLQJZRUGWJHEUXLNWWHQ
EHKRHYHYDQPHHUGHUHKXLVKRXGHQVPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KXLVYHVWLQJYLQGWSODDWVLQGHEHGULMIVZRQLQJ
E KHWDDQWDOSHUVRQHQZDDUDDQZRRQUXLPWHZRUGWJHERGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ

F GHH[WUDKXLVKRXGHQVPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQJHKXLVYHVWLQQLHW]HOIVWDQGLJH
ZRRQUXLPWH Q 
G LQJHYDOYDQNDPHUYHUKXXULVSHUEHZRQHUPLQLPDDOPJHEUXLNVRSSHUYODNWH]RDOV
JHGHILQLHHUGLQGHERXZYHURUGHQLQJHQKHWERXZEHVOXLWDDQJH]DPHQOLMNH
ZRRQUXLPWHQHQHLJHQZRRQUXLPWHQDDQZH]LJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJWRHYRHJHQZRQLQJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQDIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHELQQHQGH]HEHVWHPPLQJWHQHLQGHHHQ
ZRQLQJWRHWHYRHJHQPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQRQGHUGHYROJHQGH
YRRUZDDUGHQ
 GHH[WUDZRQLQJNRPWLQHHQSDQGPHWHHQPRQXPHQWHQVWDWXVRILQHHQ
ODQJJHYHOERHUGHULM2YHUKHWDVSHFWRIVSUDNHLVYDQHHQODQJJHYHOERHUGHULMZRUGW
RQDIKDQNHOLMNGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 GHH[WUDZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQLQGLHQGLWPHGHLVJHULFKWRSKHWEHKRXG
RIKHUVWHOYDQGH]HFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHYROOHEHERXZLQJDOVEHGRHOGRQGHU
VXEKLHURPWUHQWZRUGWGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 KHWSDQGPDJQLHWZRUGHQXLWJHEUHLG
E GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVVWHGHQERXZNXQGLJODQGVFKDSSHOLMNYHUNHHUVNXQGLJ
HQPLOLHXNXQGLJ ZRZRRQHQOHHIPLOLHX DDQYDDUGEDDU
F GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
G HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJGDNWHUUDV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQSODWGDNZRUGWJHEUXLNW
DOVGDNWHUUDVPLWVDDQppQYDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KHWGDNWHUUDVQLHWELQQHQHHQDIVWDQGYDQPHWHULVJHOHJHQYDQGHJUHQVOLMQYDQKHW
QDEXULJHHUIWHQ]LMHUYRRU]LHQLQJHQZRUGHQDDQJHEUDFKWGLHHUWRHOHLGHQGDWHUYDQDI
KHWGDNWHUUDVJHHQXLW]LFKWLVRSKHWQDEXULJHHUI
E HUWRHVWHPPLQJLVJHJHYHQGRRUGHHLJHQDDUYDQKHWQDEXULJHHUI

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


%HGULMI±1XWVYRRU]LHQLQJ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ%HGULMI±1XWVYRRU]LHQLQJ¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D QXWVYRRU]LHQLQJHQ
E HUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
F JURHQYRRU]LHQLQJHQ
G RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
H SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
I ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQHHQ
]RGDQLJHDDQGXLGLQJQLHWLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQPWHQ]LMDQGHUVLVDDQJHJHYHQWHU
SODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ PD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P 
F 'HERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQPWHQ]LMDQGHUVLVDDQJHJHYHQWHU
SODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ PD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P 
G LQJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJGDQLVHHQJRRWHQERXZKRRJWHYDQ
WRHSDVVLQJYDQP
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOVEXLWHQ
KHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQERXZZHUNHQWHQEHKRHYHYDQKHWRSZHNNHQYDQHQHUJLHPDJQLHW
PHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


%HGULMI±9HUNRRSSXQWPRWRUEUDQGVWRIIHQ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ%HGULMI±9HUNRRSSXQWPRWRUEUDQGVWRIIHQ¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPG
YRRU
D HHQYHUNRRSSXQWYRRUPRWRUEUDQGVWRIIHQ]RQGHUOSJHQRQGHUJHVFKLNWHGHWDLOKDQGHO
YDQDQGHUHJRHGHUHQ
E RSODDGSXQWHQYRRUHOHNWULVFKHDXWR V
F DXWRZDVYRRU]LHQLQJHQ
G UHFODPHYRRU]LHQLQJHQ
H HUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
I JURHQYRRU]LHQLQJHQ
J QXWVYRRU]LHQLQJHQ
K RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
L SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
M ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQHHQ
]RGDQLJHDDQGXLGLQJQLHWLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQP
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQELQQHQHQEXLWHQKHW
ERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQOLFKWPDVWHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQUHFODPHPDVWHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
H 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUGDQEHGUDJHQGDQ
P
I 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 6WULMGLJJHEUXLN
2QGHUVWULMGLJJHEUXLNZRUGWLQLHGHUJHYDOYHUVWDDQGHRSVODJYDQPHHUGDQNJ
YHUSDNWH$'5JHFODVVLILFHHUGHVWRIIHQQLHW]LMQGHPRWRUEUDQGVWRIIHQ
 2QGHUJHVFKLNWHGHWDLOKDQGHO

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


%LQQHQGHEHVWHPPLQJLVRQGHUJHVFKLNWHGHWDLOKDQGHOYDQDQGHUHJRHGHUHQWRHJHVWDDQ
ZDDUELMGHYHUNRRSYORHURSSHUYODNWHQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQLVDDQJHJHYHQWHU
SODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ PD[LPXPRSSHUYODNWH P 

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


'HWDLOKDQGHO

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ'HWDLOKDQGHO¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D GHWDLOKDQGHOPHWXLW]RQGHULQJYDQVXSHUPDUNWHQ
E HHQVXSHUPDUNWWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ VXSHUPDUNW  VX 
F GHDDQVXEDERQGHUJHVFKLNWHKRUHFD
G GHDDQVXEDERQGHUJHVFKLNWHGLHQVWYHUOHQLQJ
H HUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
I JURHQYRRU]LHQLQJHQ
J QXWVYRRU]LHQLQJHQ
K RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
L SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
M ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQJHHQ
DDQGXLGLQJLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
F ,QJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJGDQLVGHWHUSODDWVHDDQJHJHYHQPD[LPXP
JRRWKRRJWHWHYHQVGHPD[LPXPERXZKRRJWH
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOV
EXLWHQKHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
PHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQYyyUGHQDDU
GHZHJJHNHHUGHJHYHOYDQHHQJHERXZGQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ
D /LG RQGHUEYRRUKHWWRHVWDDQYDQKRJHUHHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQYRRUGH
QDDUGHZHJJHNHHUGHJHYHOYDQHHQJHERXZPLWV
 GHERXZKRRJWHQLHWPHHUEHGUDDJWGDQP
 GLWXLWYHLOLJKHLGVRYHUZHJLQJHQQRRG]DNHOLMNLVYRRUGHEHGULMIVYRHULQJ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


 GLWSDVVHQGLVELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
 KLHUWHJHQJHHQEH]ZDUHQ]LMQXLWRRJSXQWYDQYHUNHHUVYHLOLJKHLG


6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV
7RWHHQVWULMGLJJHEUXLNYDQJURQGHQHQERXZZHUNHQZRUGWLQLHGHUJHYDOJHUHNHQGKHW
JHEUXLNYRRU
HHQVXSHUPDUNWPHWXLW]RQGHULQJYDQVXSHUPDUNWHQDOVEHGRHOGLQ VXEE
D JURRWVFKDOLJHGHWDLOKDQGHO
E HHQWXLQFHQWUXP
F HHQERXZPDUNW
G KHWJHEUXLNYDQSODWWHGDNHQDOVGDNWHUUDV



$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV

 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJGDNWHUUDV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQSODWGDNZRUGWJHEUXLNW
DOVGDNWHUUDVPLWVDDQppQYDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KHWGDNWHUUDVQLHWELQQHQHHQDIVWDQGYDQPHWHULVJHOHJHQYDQGHJUHQVOLMQYDQKHW
QDEXULJHHUIWHQ]LMHUYRRU]LHQLQJHQZRUGHQDDQJHEUDFKWGLHHUWRHOHLGHQGDWHUYDQDI
KHWGDNWHUUDVJHHQXLW]LFKWLVRSKHWQDEXULJHHUI
E HUWRHVWHPPLQJLVJHJHYHQGRRUGHHLJHQDDUYDQKHWQDEXULJHHUI

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


*URHQ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ*URHQ¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D JURHQYRRU]LHQLQJHQ
E EHUPHQHQEHSODQWLQJHQ
F LQULWWHQ
G YRRU]LHQLQJHQYRRUODQJ]DDPYHUNHHU
H VSHHOYRRU]LHQLQJHQ
I JHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQ
J VWUDDWPHXELODLU
K NXQVWREMHFWHQ
L NXQVWZHUNHQ
M YORQGHUVVWHLJHUVHQ YRHWJDQJHUV EUXJJHQ
N HYHQHPHQWHQ,
O QXWVYRRU]LHQLQJHQ
P ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ
Q GHLQVWDQGKRXGLQJHQEHVFKHUPLQJYDQHHQZDWHUEHUJLQJWHUSODDWVHYDQGH
DDQGXLGLQJµZDWHUEHUJLQJ  ZE 



%RXZUHJHOV

 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
2SGH]HJURQGHQPRJHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQZRUGHQJHERXZG
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 'HERXZKRRJWHYDQJHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
E 'HERXZKRRJWHYDQSDOHQPDVWHQHQSRUWDOHQYRRUJHOHLGLQJHQEHYHLOLJLQJHQ
UHJHOLQJYRRUYHUNHHUPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQNXQVWREMHFWHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQNXQVWZHUNHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
H 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
I 'HERXZKRRJWHYDQDQGHUHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG YRRUKHWERXZHQYDQNXQVWREMHFWHQPHWHHQERXZKRRJWHYDQ
PD[LPDDOPPLWV
D GLWSDVVHQGLVELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
E KLHUWHJHQJHHQEH]ZDUHQ]LMQYDQXLWRRJSXQWYDQYHUNHHUVYHLOLJKHLG



6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 (YHQHPHQWHQ
9RRUKHWKRXGHQYDQHYHQHPHQWHQ±,]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D KHWDDQWDOHYHQHPHQWHQEHGUDDJWPD[LPDDOSHUMDDUSHUORFDWLH

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


E GHGXXUSHUHYHQHPHQWPDJ LQFOXVLHIRSHQDIERXZGDJHQ PD[LPDDOGDJHQ
EHGUDJHQ
F KHWHYHQHPHQWPDJDOOHHQSODDWVYLQGHQLQGHGDJHQDYRQGSHULRGH
G RSHQDIERXZDFWLYLWHLWHQPRJHQSODDWVYLQGHQGLUHFWYRRUDIJDDQGRIYROJHQGRSKHW
HYHQHPHQW
H KHWODQJWLMGJHPLGGHOGHEHRRUGHOLQJVQLYHDX /$U/7 YDQZHJHKHWHYHQHPHQWPDJ
JHPHWHQRSGHJHYHOYDQHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWQLHWPHHUEHGUDJHQGDQG% $
HQG% &  HWPDDOZDDUGH 


$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG YRRUKHWDDQOHJJHQYDQSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQHQRYHULJHYRRU]LHQLQJHQ
YRRUYHUNHHUHQYHUEOLMIPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KHWVWHGHQERXZNXQGLJEHHOGZRUGWQLHWLQRQHYHQUHGLJHPDWHJHVFKDDG
E KHWDDQOHJJHQYDQSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQLVQRRG]DNHOLMNLVYDQXLWHHQRRJSXQWYDQ
YHUNHHUVYHLOLJKHLGHQEHUHLNEDDUKHLG
F GHDDQOHJYDQGHSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQKHHIWJHHQ]RGDQLJHLQYORHGRSGHDDQZH]LJH
JURHQYRRU]LHQLQJGDWGH]HJURHQVWUXFWXXUGDDUGRRURQHYHQUHGLJHVFKDGHZRUGW
WRHJHEUDFKWHQGHJHEUXLNVPRJHOLMNKHGHQHUYDQLQRYHUZHJHQGHPDWHZRUGWEHSHUNW
G HUZRUGWUHNHQLQJJHKRXGHQPHWGHJHYROJHQYRRUGHZDWHUKXLVKRXGLQJ ZDWHUNZDOLWHLW
HQNZDQWLWHLW 

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


0DDWVFKDSSHOLMN

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ0DDWVFKDSSHOLMN¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D PDDWVFKDSSHOLMNHYRRU]LHQLQJHQ
E JDVWRXGHUVFKDS
F WXLQHQHUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
G JURHQYRRU]LHQLQJHQ
H QXWVYRRU]LHQLQJHQ
I RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
J SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
K ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQJHHQ
DDQGXLGLQJLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
F ,QJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJQLHW]LMQGHHHQELMGHEHGULMIVZRQLQJ
EHKRUHQGERXZZHUNGDQLVGHWHUSODDWVHDDQJHJHYHQPD[LPXPJRRWKRRJWHWHYHQV
GHPD[LPXPERXZKRRJWH
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOVEXLWHQ
KHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
PHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQYyyUGHQDDU
GHZHJJHNHHUGHJHYHOYDQHHQJHERXZQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


5HFUHDWLH

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ5HFUHDWLH¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D YHUEOLMIVUHFUHDWLHPHWELMEHKRUHQGHYRRU]LHQLQJHQ
E DDQYHUEOLMIVUHFUHDWLHRQGHUJHVFKLNWHKRUHFD
F DDQYHUEOLMIVUHFUHDWLHRQGHUJHVFKLNWHGHWDLOKDQGHO
G GDJUHFUHDWLHIPHGHJHEUXLN
H VSHHOYRRU]LHQLQJHQ
I WHUUDVVHQ
J HUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
K JURHQYRRU]LHQLQJHQ
L QXWVYRRU]LHQLQJHQ
M RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
N SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
O ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ
P HYHQHPHQWHQ,



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQJHHQ
DDQGXLGLQJLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
F ,QJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJGDQLVGHWHUSODDWVHDDQJHJHYHQPD[LPXP
JRRWKRRJWHWHYHQVGHPD[LPXPERXZKRRJWH
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOVEXLWHQ
KHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQOLFKWPDVWHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
H 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 (YHQHPHQWHQ
9RRUKHWKRXGHQYDQHYHQHPHQWHQ±,]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D KHWDDQWDOHYHQHPHQWHQEHGUDDJWPD[LPDDOSHUMDDUSHUORFDWLH
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


E GHGXXUSHUHYHQHPHQWPDJ LQFOXVLHIRSHQDIERXZGDJHQ PD[LPDDOGDJHQ
EHGUDJHQ
F KHWHYHQHPHQWPDJDOOHHQSODDWVYLQGHQLQGHGDJHQDYRQGSHULRGH
G RSHQDIERXZDFWLYLWHLWHQPRJHQSODDWVYLQGHQGLUHFWYRRUDIJDDQGRIYROJHQGRSKHW
HYHQHPHQW
H KHWODQJWLMGJHPLGGHOGHEHRRUGHOLQJVQLYHDX /$U/7 YDQZHJHKHWHYHQHPHQWPDJ
JHPHWHQRSGHJHYHOYDQHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWQLHWPHHUEHGUDJHQGDQG% $
HQG% &  HWPDDOZDDUGH 

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


6SRUW

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ6SRUW¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D VSRUWYRRU]LHQLQJHQ
E DDQVSRUWYRRU]LHQLQJHQRQGHUJHVFKLNWHKRUHFD
F H[WHQVLHIUHFUHDWLHIPHGHJHEUXLN
G JHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQ
H HUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
I JURHQYRRU]LHQLQJHQ
J RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
K ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ
L HYHQHPHQWHQ,



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
+HWEHERXZLQJVSHUFHQWDJHYDQKHWERXZSHUFHHOPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPEHERXZLQJVSHUFHQWDJH  ¶LVDDQJHJHYHQ,QGLHQJHHQ
DDQGXLGLQJLVRSJHQRPHQPDJKHWERXZYODNYROOHGLJZRUGHQEHERXZG
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQPRJHQXLWVOXLWHQGELQQHQKHWDDQJHJHYHQERXZYODN
ZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
F ,QJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJGDQLVGHWHUSODDWVHDDQJHJHYHQPD[LPXP
JRRWKRRJWHWHYHQVGHPD[LPXPERXZKRRJWH
 %HGULMIVZRQLQJHQHQELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMEHGULMIVZRQLQJHQ
9RRUEHGULMIVZRQLQJHQHQELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMEHGULMIVZRQLQJHQJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %HGULMIVZRQLQJHQ]LMQXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ
µEHGULMIVZRQLQJ 
E 7HUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµEHGULMIVZRQLQJ¶LVPD[LPDDOppQEHGULMIVZRQLQJ
WRHJHVWDDQ
F 'HLQKRXGYDQHHQEHGULMIVZRQLQJPDJQLHWPHHUGDQPñEHGUDJHQ'H
RQGHUJURQGVHEHERXZLQJZRUGWQLHWPHHJHUHNHQGYRRUKHWEHSDOHQYDQGHLQKRXG
G 9RRUQLHWLQSDQGLJHEHGULMIVZRQLQJHQJHOGWGDWGHJRRWHQERXZKRRJWHQLHWPHHU
PRJHQEHGUDJHQGDQPUHVSHFWLHYHOLMNP
H ,QGLHQHUVSUDNHLVYDQHHQSODWGDNGDQJHOGWGDWGHJRRWKRRJWHQLHWPHHUPDJ
EHGUDJHQGDQP
I %LMHHQEHGULMIVZRQLQJEHKRUHQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQPRJHQXLWVOXLWHQGWHU
SODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ GDQZHOGLUHFWDDQVOXLWHQGDDQGH
DDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ ZRUGHQJHERXZG
J 9RRUGHERXZYDQGHRQGHUIEHGRHOGHERXZZHUNHQJHOGHQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQ
 GHRSSHUYODNWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHJRRWKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


 GHERXZZHUNHQPRJHQXLWVOXLWHQGYDQDIPDFKWHUGHYRRUJHYHOYDQGH
EHGULMIVZRQLQJHQKHWYHUOHQJGHGDDUYDQZRUGHQRSJHULFKW
 LQJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJ]LMQGHHHQELMGHEHGULMIVZRQLQJ
EHKRUHQGERXZZHUNGDQLVHHQJRRWHQERXZKRRJWHYDQWRHSDVVLQJYDQP
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOV
EXLWHQKHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQOLFKWPDVWHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
G 'HERXZKRRJWHYDQEDOOHQYDQJHUVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
H 'HERXZKRRJWHYDQWULEXQHV JHHQJHERXZHQ]LMQGH PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ
P
I 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
J 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG RQGHUFWRWHQPHWJYRRUKHWERXZHQYDQOLFKWPDVWHQ
EDOOHQYDQJHUVWULEXQHVRIRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHWRWHHQ
ERXZKRRJWHYDQQLHWPHHUGDQPPLWV
D GHPRJHOLMNKHGHQYDQEHOHQGHQGHERXZSHUFHOHQQLHWRQHYHQUHGLJZRUGHQDDQJHWDVW
HQHUJHHQRQHYHQUHGLJHKLQGHUYDQZRUGWRQGHUYRQGHQ
E KLHUWHJHQJHHQEH]ZDUHQ]LMQXLWRRJSXQWYDQYHUNHHUVYHLOLJKHLG



6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 6WULMGLJJHEUXLN
2QGHUVWULMGLJJHEUXLNZRUGWLQLHGHUJHYDOYHUVWDDQ
D KHWJHEUXLNYDQSODWWHGDNHQDOVGDNWHUUDV
E ZRQHQPHWXLW]RQGHULQJWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ EHGULMIVZRQLQJ HQYRRU]RYHU
KHWZRQHQGHKXLVYHVWLQJEHWUHIWYDQ ppQKXLVKRXGHQYDQ ppQSHUVRRQGLHRSGDW
EHGULMIRIGLHLQVWHOOLQJZHUN]DDPLVDOGDQQLHWWRH]LFKWKRXGW
F KHWJHEUXLNYDQYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQEHGULMIVZRQLQJDOV
]HOIVWDQGLJHZRQLQJRIWHQEHKRHYHYDQPDQWHO]RUJ
G KHWJHEUXLNYDQGHEHGULMIVZRQLQJRIGHYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQ
EHGULMIVZRQLQJDOVEHG EUHDNIDVW
 $DQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
9RRUGHXLWRHIHQLQJYDQHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHEHGULMIVZRQLQJ
E GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
ZRQLQJHQGHELMGH]HZRQLQJEHKRUHQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQWRWHHQPD[LPXP
YDQP
F EXLWHQDFWLYLWHLWHQZDDURQGHURSVODJWHQGLHQVWHYDQKHWDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRI
EHGULMI]LMQQLHWWRHJHVWDDQ
G PDFKLQDOHSURGXFWLHHQPDFKLQDOHUHSDUDWLHHQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDOVPHGHKHW
YHUULFKWHQYDQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDDQJHPRWRULVHHUGHYRHUWXLJHQ]LMQQLHW
WRHJHVWDDQ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


H HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
I KRUHFDHQGHWDLOKDQGHO ZRVKRZURRPHQRIDIKDDOSXQWFTORJLVWLHNHIXQFWLHDOGDQ
QLHWWEYLQWHUQHWKDQGHO ]LMQQLHWWRHJHVWDDQ
 (YHQHPHQWHQ
9RRUKHWKRXGHQYDQHYHQHPHQWHQ±,]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D KHWDDQWDOHYHQHPHQWHQEHGUDDJWPD[LPDDOSHUMDDUSHUORFDWLH
E GHGXXUSHUHYHQHPHQWPDJ LQFOXVLHIRSHQDIERXZGDJHQ PD[LPDDOGDJHQ
EHGUDJHQ
F KHWHYHQHPHQWPDJDOOHHQSODDWVYLQGHQLQGHGDJHQDYRQGSHULRGH
G RSHQDIERXZDFWLYLWHLWHQPRJHQSODDWVYLQGHQGLUHFWYRRUDIJDDQGRIYROJHQGRSKHW
HYHQHPHQW
H KHWODQJWLMGJHPLGGHOGHEHRRUGHOLQJVQLYHDX /$U/7 YDQZHJHKHWHYHQHPHQWPDJ
JHPHWHQRSGHJHYHOYDQHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWQLHWPHHUEHGUDJHQGDQG% $
HQG% &  HWPDDOZDDUGH 


$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV

 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJKXLVYHVWLQJLQYHUEDQGPHWPDQWHO]RUJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQG
ERXZZHUNRIHHQGHHOYDQGHEHGULMIVZRQLQJJHEUXLNWZRUGWWHQEHKRHYHYDQKXLVYHVWLQJLQ
YHUEDQGPHWPDQWHO]RUJPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D LQJHYDOYDQHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQGERXZZHUNLVGHZRRQUXLPWHJHOHJHQRSHHQ
PD[LPDOHDIVWDQGYDQPYDQGHEHGULMIVZRQLQJ
E GHWRWDOHWRHJHVWDQHRSSHUYODNWHZHONHWHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJPDJZRUGHQ
LQJH]HWEHGUDDJWPD[LPDDOP
F GHKXLVYHVWLQJPRHWWHQGLHQVWHVWDDQYDQKHWYHUOHQHQYDQPDQWHO]RUJDDQHHQ
]RUJEHKRHYHQGHZDDUYDQGHQRRG]DDNYLDHHQLQGLFDWLHVWHOOLQJLVDDQJHWRRQG
G WHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJYDQHHQ]RUJEHKRHYHQGHPRJHQGLHYRRU]LHQLQJHQ
ZRUGHQDDQJHEUDFKWGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJPRJHOLMNPDNHQ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J GHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJZRUGWLQJHWURNNHQLQGLHQGHQRRG]DDNXLWHHQRRJSXQWYDQ
PDQWHO]RUJYHUYDOW'DDUELMGLHQHQGHYRRU]LHQLQJHQGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJ
PRJHOLMNPDDNWHQGXVGDQLJYHUZLMGHUGWHZRUGHQGDW]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJQLHWPHHU
PRJHOLMNLV
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJEHG EUHDNIDVW
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQEHGULMIVZRQLQJ
JHEUXLNWZRUGWWHQEHKRHYHYDQHHQEHG EUHDNIDVWPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQ
ZRUGWYROGDDQ
D GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
EHGULMIVZRQLQJWRWHHQPD[LPXPYDQP
E KHWDDQWDOEHGGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ
F HHQEHG EUHDNIDVWLVDOOHHQWRHJHVWDDQLQQLHW]HOIVWDQGLJHZRRQUXLPWH Q 
G GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHZRQLQJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


I

GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJPHHUGHUHKXLVKRXGHQV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWppQEHGULMIVZRQLQJZRUGW
JHEUXLNWWHQEHKRHYHYDQPHHUGHUHKXLVKRXGHQVPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQ
ZRUGWYROGDDQ
D KXLVYHVWLQJYLQGWSODDWVLQGHEHGULMIVZRQLQJ
E KHWDDQWDOSHUVRQHQZDDUDDQZRRQUXLPWHZRUGWJHERGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ

F GHH[WUDKXLVKRXGHQVPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQJHKXLVYHVWLQQLHW]HOIVWDQGLJH
ZRRQUXLPWH Q 
G LQJHYDOYDQNDPHUYHUKXXULVSHUEHZRQHUPLQLPDDOPJHEUXLNVRSSHUYODNWH]RDOV
JHGHILQLHHUGLQGHERXZYHURUGHQLQJHQKHWERXZEHVOXLWDDQJH]DPHQOLMNH
ZRRQUXLPWHQHQHLJHQZRRQUXLPWHQDDQZH]LJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJWRHYRHJHQZRQLQJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQDIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHELQQHQGH]HEHVWHPPLQJWHQHLQGHHHQ
ZRQLQJWRHWHYRHJHQPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQRQGHUGHYROJHQGH
YRRUZDDUGHQ
 GHH[WUDZRQLQJNRPWLQHHQSDQGPHWHHQPRQXPHQWHQVWDWXVRILQHHQ
ODQJJHYHOERHUGHULM2YHUKHWDVSHFWRIVSUDNHLVYDQHHQODQJJHYHOERHUGHULMZRUGW
RQDIKDQNHOLMNGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 GHH[WUDZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQLQGLHQGLWPHGHLVJHULFKWRSKHWEHKRXG
RIKHUVWHOYDQGH]HFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHYROOHEHERXZLQJDOVEHGRHOGRQGHU
VXEKLHURPWUHQWZRUGWGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 KHWSDQGPDJQLHWZRUGHQXLWJHEUHLG
E GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVVWHGHQERXZNXQGLJODQGVFKDSSHOLMNYHUNHHUVNXQGLJ
HQPLOLHXNXQGLJ ZRZRRQHQOHHIPLOLHX DDQYDDUGEDDU
F GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
G HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJGDNWHUUDV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQSODWGDNZRUGWJHEUXLNW
DOVGDNWHUUDVPLWVDDQppQYDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KHWGDNWHUUDVQLHWELQQHQHHQDIVWDQGYDQPHWHULVJHOHJHQYDQGHJUHQVOLMQYDQKHW
QDEXULJHHUIWHQ]LMHUYRRU]LHQLQJHQZRUGHQDDQJHEUDFKWGLHHUWRHOHLGHQGDWHUYDQDI
KHWGDNWHUUDVJHHQXLW]LFKWLVRSKHWQDEXULJHHUI
E HUWRHVWHPPLQJLVJHJHYHQGRRUGHHLJHQDDUYDQKHWQDEXULJHHUI
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


7XLQ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ7XLQ¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D WXLQHQHQJURHQYRRU]LHQLQJHQELMZRQLQJHQ
E LQULWWHQ
F SDUNHUHQ



%RXZUHJHOV

 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 2SRILQGH]HJURQGHQPRJHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQZRUGHQJHERXZG
PHWXLW]RQGHULQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHU 
E *HERXZHQRIRYHUNDSSLQJHQGLHLQDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUDVLQGV
DXJXVWXVDDQZH]LJ]LMQPRJHQLQGHKXLGLJHRPYDQJHQVLWXHULQJZRUGHQ
JHKDQGKDDIG
 8LWEUHLGLQJYDQHHQZRQLQJ
9RRUKHWERXZHQYDQXLWEUHLGLQJHQDDQHHQZRQLQJRSGHDDQJUHQ]HQGHEHVWHPPLQJ
:RQHQ JHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 'HGLHSWHYDQGHXLWEUHLGLQJPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
E 'HXLWEUHLGLQJPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQERXZODDJ
F 'HEUHHGWHYDQGHXLWEUHLGLQJPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWZHHGHUGHYDQGH
YRRUJHYHOEUHHGWHYDQGHZRQLQJ
G LQGLHQGHXLWEUHLGLQJZRUGWXLWJHYRHUGLQFRPELQDWLHPHWHHQOXLIHOGDQGLHQWGH]HOXLIHO
HHQRSHQFRQVWUXFWLHWH]LMQPHWHHQEUHHGWHYDQQLHWPHHUGDQHHQGHUGHYDQGH
YRRUJHYHOEUHHGWHHQPDJGHXLWEUHLGLQJLQFOXVLHIOXLIHORYHUGHJHKHOHEUHHGWHYDQGH
YRRUJHYHOZRUGHQJHERXZGLQYHUKRXGLQJWZHHGHUGHHHQGHUGH
H LQGLHQVSUDNHLVPHHUGDQppQQDDUGHZHJRIKHWRSHQEDDUJHELHGJHNHHUGHJHYHO
GDQGLHQWGHXLWEUHLGLQJDOGDQQLHWPHWOXLIHOYDQGHZRQLQJSODDWVWHYLQGHQDDQGH
JHYHO]LMGHGLHGRRU]LMQDDUGIXQFWLHFRQVWUXFWLHGDQZHOJHOHWRSXLWVWUDOLQJHUYDQDOV
EHODQJULMNVWHJHYHONDQZRUGHQDDQJHPHUNW
I XLWEUHLGLQJHQYDQGHZRQLQJHQHQOXLIHOVGLHLQDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUD
VLQGVDXJXVWXVDDQZH]LJ]LMQPRJHQLQGHKXLGLJHRPYDQJHQVLWXHULQJ
ZRUGHQJHKDQGKDDIG
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
E 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJWXLQPHXELODLU]RDOVSHUJROD VPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ
P
F 'HERXZKRRJWHYDQYODJJHQPDVWHQHQDQWHQQHVPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG VXEHPLWVGLWSDVVHQGLVELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXU
YDQGHRPJHYLQJHQKHWSODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS




6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV
2QGHUVWULMGLJJHEUXLNZRUGWLQLHGHUJHYDOYHUVWDDQKHWJHEUXLNWHQEHKRHYHYDQKHW
SDUNHUHQYDQPRWRUYRHUWXLJHQRSGHJURQGHQJHOHJHQYyyUGHYRRUJHYHOYDQKHWGHHOYDQ
HHQZRQLQJGDWJH]LHQGHERXZKRRJWHDOVEHODQJULMNVWHRQGHUGHHOYDQGHZRQLQJNDQ
ZRUGHQDDQJHPHUNW



$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG YRRUKHWSDUNHUHQYDQPRWRUYRHUWXLJHQYRRUGHYRRUJHYHOYDQHHQ
ZRQLQJPLWV
D KHWVWHGHQERXZNXQGLJEHHOGQLHWZRUGWJHVFKDDG
E JHHQRQHYHQUHGLJHVFKDGHZRUGWWRHJHEUDFKWDDQKHWZRRQPLOLHXHQDDQGH
JHEUXLNVPRJHOLMNKHGHQYDQDDQJUHQ]HQGHJURQGHQHQERXZZHUNHQ
F KHWDDQWDOSDUNHHUSODDWVHQRSGHRSHQEDUHZHJQLHWZRUGWYHUPLQGHUG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


9HUNHHU

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRU9HUNHHUDDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D YRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
E SDUNHHUYRRU]LHQLQJHQ
F JDUDJHER[HQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµJDUDJHER[  JDE 
G NXQVWREMHFWHQ
H NXQVWZHUNHQ
I VSHHOYRRU]LHQLQJHQ
J JHOXLGZHUHQGHYRRU]LHQLQJHQ
K VWUDDWPHXELODLU
L
KRUHFD WHUUDVVHQ
M
YRRU]LHQLQJHQYRRU DPEXODQWHGHWDLOKDQGHO
N WLMGHOLMNHERXZSODDWVLQULFKWLQJ
O JURHQYRRU]LHQLQJHQ
P QXWVYRRU]LHQLQJHQ
Q ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ
R HYHQHPHQWHQ,



%RXZUHJHOV

 *HERXZHQ
2SRILQGH]HJURQGHQPRJHQJHHQJHERXZHQZRUGHQJHERXZGPHWXLW]RQGHULQJYDQKHW
EHSDDOGHRQGHU 
 *DUDJHER[HQ
9RRUKHWERXZHQYDQJDUDJHER[HQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *DUDJHER[HQPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQJHERXZGWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ
µJDUDJHER[HQ¶
E 'HERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F 'HRSSHUYODNWHSHUDXWRER[PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQPð
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 'HERXZKRRJWHYDQNXQVWZHUNHQNXQVWREMHFWHQSDOHQPDVWHQHQSRUWDOHQYRRU
JHOHLGLQJEHYHLOLJLQJHQUHJHOLQJYDQKHWYHUNHHUPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
E 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHPDJQLHWPHHU
EHGUDJHQGDQP


6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 (YHQHPHQWHQ
9RRUKHWKRXGHQYDQHYHQHPHQWHQ±,]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
D KHWDDQWDOHYHQHPHQWHQEHGUDDJWPD[LPDDOSHUMDDUSHUORFDWLH
E GHGXXUSHUHYHQHPHQWPDJ LQFOXVLHIRSHQDIERXZGDJHQ PD[LPDDOGDJHQ
EHGUDJHQ
F KHWHYHQHPHQWPDJDOOHHQSODDWVYLQGHQLQGHGDJHQDYRQGSHULRGH
G RSHQDIERXZDFWLYLWHLWHQPRJHQSODDWVYLQGHQGLUHFWYRRUDIJDDQGRIYROJHQGRSKHW
HYHQHPHQW

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


H KHWODQJWLMGJHPLGGHOGHEHRRUGHOLQJVQLYHDX /$U/7 YDQZHJHKHWHYHQHPHQWPDJ
JHPHWHQRSGHJHYHOYDQHHQJHOXLGJHYRHOLJREMHFWQLHWPHHUEHGUDJHQGDQG% $
HQG% &  HWPDDOZDDUGH 

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


:RQHQ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRU :RQHQ DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHVWHPGYRRU
D ZRQHQ
E DDQGHZRRQIXQFWLHRQGHUJHVFKLNWHDFWLYLWHLWHQLQGHYRUPYDQ
 DDQKXLVYHUERQGHQEHURHSHQRIEHGULMYHQ
 JDVWRXGHUVFKDS
F WXLQHQHUYHQHQYHUKDUGLQJHQ
G JURHQYRRU]LHQLQJHQ
H QXWVYRRU]LHQLQJHQ
I RQGHUJHVFKLNWHYRRU]LHQLQJHQYRRUYHUNHHUHQYHUEOLMI
J ZDWHUHQZDWHUKXLVKRXGNXQGLJHYRRU]LHQLQJHQ



%RXZUHJHOV

 $OJHPHHQ
9RRUKHWERXZHQLQKHWDOJHPHHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 3HUERXZSHUFHHOLVPD[LPDDOZRQLQJWRHJHVWDDQPHWXLW]RQGHULQJYDQ
ERXZSHUFHOHQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ JHVWDSHOG  JV 
E :RRQZDJHQV]LMQQLHWWRHJHVWDDQ
 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQELQQHQKHWERXZYODN
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQELQQHQKHWERXZYODNJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 'HYROJHQGHEHERXZLQJVW\SRORJLHLVYDQWRHSDVVLQJ
 WHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ YULMVWDDQG  YULM PRJHQYULMVWDDQGHZRQLQJHQZRUGHQ
JHERXZG
 WHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ WZHHDDQHHQ  WDH PRJHQWZHHDDQHHQJHERXZGH
HQJHVFKDNHOGHZRQLQJHQZRUGHQJHERXZG
 WHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ DDQHHQJHERXZG  DHJ PRJHQDDQHHQJHERXZGH
ZRQLQJHQZRUGHQJHERXZG
 WHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJµJHVWDSHOG¶ JV PRJHQJHVWDSHOGHZRQLQJHQZRUGHQ
JHERXZG
E 'HYRRUJHYHOYDQHHQZRQLQJPRHWZRUGHQJHVLWXHHUGLQGHYRRUJHYHOURRLOLMQGDQZHO
RSHHQDIVWDQGYDQQLHWPHHUGDQPGDDUDFKWHU
F 'HJRRWKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQWHUSODDWVH
YDQGHDDQGXLGLQJµPD[LPXPJRRWKRRJWH P PD[LPXPERXZKRRJWH P ¶LV
DDQJHJHYHQ
G ,QGLHQHUVSUDNHLVYDQHHQZRQLQJGLHZRUGWXLWJHYRHUGPHWHHQSODWGDNGDQPDJ
YRRUQRHPGHPD[LPXPJRRWKRRJWH P ZRUGHQYHUKRRJGPHWP
H ,QJHYDOHUVSUDNHLVYDQHHQRYHUNDSSLQJGDQLVGHWHUSODDWVHDDQJHJHYHQPD[LPXP
JRRWKRRJWHWHYHQVGHPD[LPXPERXZKRRJWH
I ,QDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUDWRWHQPHWFJHOGWELM
 YULMVWDDQGHZRQLQJHQGDWYRRUGHJURQGHQELQQHQPYDQGH]LMGHOLQJVH
SHUFHHOVJUHQ]HQGHEHSDOLQJHQRQGHU  JHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQEXLWHQ
KHWERXZYODN YDQWRHSDVVLQJ]LMQ
 WZHHDDQHHQJHERXZGHHQJHVFKDNHOGHZRQLQJHQGDWYRRUGHJURQGHQELQQHQ
PYDQppQYDQEHLGH]LMGHOLQJVHSHUFHHOVJUHQ]HQGHEHSDOLQJHQRQGHU 
JHERXZHQHQRYHUNDSSSLQJHQEXLWHQKHWERXZYODN YDQWRHSDVVLQJ]LMQ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


 *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQEXLWHQKHWERXZYODN
9RRUKHWERXZHQYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQEXLWHQKHWERXZYODNJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D *HERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQGLHQHQRSHHQDIVWDQGYDQWHQPLQVWHPDFKWHUGH
YRRUJHYHOURRLOLMQWHZRUGHQJHERXZG
E 'HJRRWHQERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
F %LMYULMVWDDQGHZRQLQJHQGLHQWHHQGHU]LMVWURNHQYULMYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ
WHEOLMYHQ
G 'HJH]DPHQOLMNHRSSHUYODNWHYRRUJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQEXLWHQKHWERXZYODN
PDJPHWLQDFKWQHPLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUH
 YRRUERXZSHUFHOHQPHWHHQRSSHUYODNWHYDQPD[LPDDOPðQLHWPHHUEHGUDJHQ
GDQPðPHWGLHQYHUVWDQGHGDWPD[LPDDOPðDOVYULMVWDDQG H JHERXZ HQ
EXLWHQKHWERXZYODNPDJPRJHQZRUGHQJHERXZG
 YRRUERXZSHUFHOHQPHWHHQRSSHUYODNWHYDQPD[LPDDOPðQLHWPHHU
EHGUDJHQGDQPðPHWGLHQYHUVWDQGHGDWPD[LPDDOPðDOVYULMVWDDQG H
JHERXZ HQ EXLWHQKHWERXZYODNPDJPRJHQZRUGHQJHERXZG
 YRRUERXZSHUFHOHQPHWHHQRSSHUYODNWHJURWHUGDQPðQLHWPHHUEHGUDJHQ
GDQPðPHWGLHQYHUVWDQGHGDWPD[LPDDOPðDOVYULMVWDDQG H JHERXZ HQ
EXLWHQKHWERXZYODNPDJPRJHQZRUGHQJHERXZG
H 'HJURQGHQJHOHJHQDFKWHUGHDFKWHUJHYHOURRLOLMQHQKHWYHUOHQJGHGDDUYDQPRJHQ
YRRUPD[LPDDOZRUGHQEHERXZGPHWGLHQYHUVWDQGHGDWLQLHGHUJHYDOPð
DDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQEXLWHQKHWERXZYODNPDJZRUGHQJHERXZG
I ,QGLHQLQDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUDHQFWHQWLMGHYDQGHWHUYLVLHOHJJLQJYDQ
KHWRQWZHUSYDQKHWSODQOHJDDOHHQNOHLQHUHDIVWDQGDDQZH]LJZDVGDQZHOGH
EHWUHIIHQGH]LMVWURRNQLHW JHKHHO YULMYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQZDVPDJGLH
DIVWDQGUHVSHFWLHYHOLMNVLWXDWLHZRUGHQJHKDQGKDDIG
J ,QGLHQLQDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHRQGHUEHQGWHQWLMGHYDQGHWHUYLVLHOHJJLQJYDQ
KHWRQWZHUSYDQKHWSODQOHJDDOHHQJURWHUHJRRWRIERXZKRRJWHRIRSSHUYODNWH
DDQZH]LJZDVPDJGLHEHVWDDQGHJRRWRIERXZKRRJWHUHVSHFWLHYHOLMNRSSHUYODNWH
ZRUGHQJHKDQGKDDIGFTELMXLWEUHLGLQJZRUGHQDDQJHKRXGHQ
 %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
9RRUKHWERXZHQYDQERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHJHOGHQGH
YROJHQGHEHSDOLQJHQ
D %RXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGHPRJHQ]RZHOELQQHQDOV
EXLWHQKHWERXZYODNZRUGHQJHERXZG
E 'HERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
PHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHERXZKRRJWHYDQHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQYyyUGHOLMQ
ZDDULQGHQDDUGHZHJJHNHHUGHJHYHOYDQGHZRQLQJVWDDWQLHWPHHUPDJEHGUDJHQ
GDQP
F 'HERXZKRRJWHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQ]LMQGH
PDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
D +HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ RQGHUDYRRUKHWDIZLMNHQYDQGHWRHJHVWDQHEHERXZLQJVW\SRORJLH
HQWHUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ
 µDDQHHQJHERXZG¶RRNWZHHDDQHHQJHERXZGHJHVFKDNHOGHRIYULMVWDDQGH
ZRQLQJHQWRHVWDDQ
 µWZHHDDQHHQ¶RRNYULMVWDDQGHZRQLQJHQWRHVWDDQ
 µJHVWDSHOG¶RRNJURQGJHERQGHQZRQLQJHQWRHVWDDQ
PLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 GHDIZLMNLQJSDVWELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


E

F

G

H



 HUZRUGWYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ RQGHUFYRRUKHWERXZHQYDQHHQGDNRSERXZPLWVDDQGH
YROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 GHDIZLMNLQJSDVWELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
 HHQGDNRSERXZLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQRSHHQJHERXZELQQHQKHWERXZYODN
 HHQGDNRSERXZLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQRSHHQNDSFRQVWUXFWLH
 GHPD[LPDDOWRHJHVWDQHERXZKRRJWHZRUGWQLHWRYHUVFKUHGHQ
 GHEUHHGWHYDQGHGDNRSERXZEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHEUHHGWHYDQKHW
GDNYODN
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ RQGHUEYRRUHHQJURWHUHERXZKRRJWHYDQJHERXZHQEXLWHQKHW
ERXZYODNWHQEHKRHYHYDQKHWRSULFKWHQYDQHHQNDSFRQVWUXFWLHPLWVDDQGHYROJHQGH
YRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 GHJRRWKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHERXZKRRJWHPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 GHDIZLMNLQJSDVWELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
 GHPRJHOLMNKHGHQYDQEHOHQGHQGHERXZSHUFHOHQZRUGHQQLHWRQHYHQUHGLJ
DDQJHWDVWHQHUZRUGWJHHQRQHYHQUHGLJHKLQGHURQGHUYRQGHQ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ RQGHUFYRRUKHWERXZHQYDQHHQYULMVWDDQGJHERXZRIHHQ
YULMVWDDQGHRYHUNDSSLQJLQGHYULMYDQJHERXZHQHQRYHUNDSSLQJHQWHEOLMYHQ]LMVWURRN
PLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 GHEHERXZLQJZRUGWJHUHDOLVHHUGRSHHQDIVWDQGYDQPRIPHHUDFKWHUGH
DFKWHUJHYHOURRLOLMQ
 GHDIZLMNLQJSDVWELQQHQKHWVWHGHQERXZNXQGLJHEHHOGYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
 GHPRJHOLMNKHGHQYDQEHOHQGHQGHERXZSHUFHOHQZRUGHQQLHWRQHYHQUHGLJ
DDQJHWDVWHQHUZRUGWJHHQRQHYHQUHGLJHKLQGHURQGHUYRQGHQ
OLG RQGHUEYRRUKHWWRHVWDDQYDQKRJHUHHUIHQWHUUHLQDIVFKHLGLQJHQYyyUGH
OLMQZDDULQGHQDDUGHZHJJHNHHUGHJHYHOYDQHHQZRQLQJVWDDWPLWVDDQGH
YROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
 GHERXZKRRJWHEHGUDDJWQLHWPHHUGDQP
 GHDIZLMNLQJSDVWELQQHQGHVWHGHQERXZNXQGLJHVWUXFWXXUYDQGHRPJHYLQJHQKHW
SODDWVHOLMNVWUDDWEHHOG
 HU]LMQJHHQEH]ZDUHQYDQXLWKHWRRJSXQWYDQYHUNHHUVYHLOLJKHLG

6SHFLILHNHJHEUXLNVUHJHOV

 6WULMGLJJHEUXLN
2QGHUKHWJHEUXLNHQYDQJURQGHQRIERXZZHUNHQLQVWULMGPHWKHWEHVWHPPLQJVSODQZRUGW
LQLHGHUJHYDOEHJUHSHQ
D KHWJHEUXLNYDQSODWWHGDNHQDOVGDNWHUUDV
E KHWJHEUXLNYDQYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQZRQLQJDOV]HOIVWDQGLJH
ZRQLQJRIWHQEHKRHYHYDQPDQWHO]RUJ
F KHWJHEUXLNYDQGHZRQLQJRIGHYULMVWDDQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQELMHHQZRQLQJ
DOVEHG EUHDNIDVW
 $DQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
9RRUGHXLWRHIHQLQJYDQHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRIHHQDDQKXLVYHUERQGHQEHGULMI
]LMQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQYDQWRHSDVVLQJ
%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


D GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHZRQLQJ
E GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
ZRQLQJHQGHELMGH]HZRQLQJEHKRUHQGHELMEHKRUHQGHERXZZHUNHQWRWHHQPD[LPXP
YDQPð
F EXLWHQDFWLYLWHLWHQZDDURQGHURSVODJWHQGLHQVWHYDQKHWDDQKXLVYHUERQGHQEHURHSRI
EHGULMI]LMQQLHWWRHJHVWDDQ
G PDFKLQDOHSURGXFWLHHQPDFKLQDOHUHSDUDWLHHQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDOVPHGHKHW
YHUULFKWHQYDQKHUVWHOZHUN]DDPKHGHQDDQJHPRWRULVHHUGHYRHUWXLJHQ]LMQQLHW
WRHJHVWDDQ
H HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
I KRUHFDHQGHWDLOKDQGHO ZRVKRZURRPHQRIDIKDDOSXQWFTORJLVWLHNHIXQFWLHDOGDQ
QLHWWEYLQWHUQHWKDQGHO ]LMQQLHWWRHJHVWDDQ


$IZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOV

 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJKXLVYHVWLQJLQYHUEDQGPHWPDQWHO]RUJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQG
ERXZZHUNRIHHQGHHOYDQGHZRQLQJJHEUXLNWZRUGWWHQEHKRHYHYDQKXLVYHVWLQJLQ
YHUEDQGPHWPDQWHO]RUJPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D LQJHYDOYDQHHQYULMVWDDQGELMEHKRUHQGERXZZHUNLVGHZRRQUXLPWHJHOHJHQRSHHQ
PD[LPDOHDIVWDQGYDQPYDQGHZRQLQJ
E GHWRWDOHWRHJHVWDQHRSSHUYODNWHZHONHWHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJPDJZRUGHQ
LQJH]HWEHGUDDJWPD[LPDDOP
F GHKXLVYHVWLQJPRHWWHQGLHQVWHVWDDQYDQKHWYHUOHQHQYDQPDQWHO]RUJDDQHHQ
]RUJEHKRHYHQGHZDDUYDQGHQRRG]DDNYLDHHQLQGLFDWLHVWHOOLQJLVDDQJHWRRQG
G WHQEHKRHYHYDQGHKXLVYHVWLQJYDQHHQ]RUJEHKRHYHQGHPRJHQGLHYRRU]LHQLQJHQ
ZRUGHQDDQJHEUDFKWGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJPRJHOLMNPDNHQ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J GHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJZRUGWLQJHWURNNHQLQGLHQGHQRRG]DDNXLWHHQRRJSXQWYDQ
PDQWHO]RUJYHUYDOW'DDUELMGLHQHQGHYRRU]LHQLQJHQGLH]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJ
PRJHOLMNPDDNWHQGXVGDQLJYHUZLMGHUGWHZRUGHQGDW]HOIVWDQGLJHEHZRQLQJQLHWPHHU
PRJHOLMNLV
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJEHG EUHDNIDVW
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQZRQLQJJHEUXLNWZRUGW
WHQEHKRHYHYDQHHQEHG EUHDNIDVWPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D GHDFWLYLWHLWEHGUDDJWQLHWPHHUGDQYDQGHJH]DPHQOLMNHYORHURSSHUYODNWHYDQGH
ZRQLQJWRWHHQPD[LPXPYDQP
E KHWDDQWDOEHGGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ
F HHQEHG EUHDNIDVWLVDOOHHQWRHJHVWDDQLQQLHW]HOIVWDQGLJHZRRQUXLPWH Q 
G GHDFWLYLWHLWZRUGWXLWVOXLWHQGXLWJHRHIHQGGRRUHHQEHZRQHUYDQGHZRQLQJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJPHHUGHUHKXLVKRXGHQV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQ HQWRHVWDDQGDWppQZRQLQJZRUGWJHEUXLNWWHQEHKRHYH
YDQPHHUGHUHKXLVKRXGHQVPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KXLVYHVWLQJYLQGWSODDWVLQGHZRQLQJ
E KHWDDQWDOSHUVRQHQZDDUDDQZRRQUXLPWHZRUGWJHERGHQPDJQLHWPHHUEHGUDJHQGDQ

F GHH[WUDKXLVKRXGHQVPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQJHKXLVYHVWLQQLHW]HOIVWDQGLJH
ZRRQUXLPWH Q 
G LQJHYDOYDQNDPHUYHUKXXULVSHUEHZRQHUPLQLPDDOPJHEUXLNVRSSHUYODNWH]RDOV
JHGHILQLHHUGLQGHERXZYHURUGHQLQJHQKHWERXZEHVOXLWDDQJH]DPHQOLMNH
ZRRQUXLPWHQHQHLJHQZRRQUXLPWHQDDQZH]LJ
H HULVVSUDNHYDQHHQDDQYDDUGEDDUZRRQHQOHHINOLPDDWWHUSODDWVHYDQGH
ZRRQUXLPWH
I GHVLWXHULQJYDQGHZRRQUXLPWHOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
J HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWWHZRUGHQ
YROGDDQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJWRHYRHJHQZRQLQJ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQDIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHELQQHQGH]HEHVWHPPLQJWHQHLQGHHHQ
ZRQLQJWRHWHYRHJHQPLWVDDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQRQGHUGHYROJHQGH
YRRUZDDUGHQ
 GHH[WUDZRQLQJNRPWLQHHQSDQGPHWHHQPRQXPHQWHQVWDWXVRILQHHQ
ODQJJHYHOERHUGHULM2YHUKHWDVSHFWRIVSUDNHLVYDQHHQODQJJHYHOERHUGHULMZRUGW
RQDIKDQNHOLMNGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 GHH[WUDZRQLQJLVXLWVOXLWHQGWRHJHVWDDQLQGLHQGLWPHGHLVJHULFKWRSKHWEHKRXG
RIKHUVWHOYDQGH]HFXOWXXUKLVWRULVFKHZDDUGHYROOHEHERXZLQJDOVEHGRHOGRQGHU
KLHURPWUHQWZRUGWGHVNXQGLJDGYLHVLQJHZRQQHQ
 KHWSDQGPDJ WHQEHKRHYHYDQGHH[WUDZRQLQJ QLHWZRUGHQXLWJHEUHLG
E GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJLVVWHGHQERXZNXQGLJODQGVFKDSSHOLMNYHUNHHUVNXQGLJ
HQPLOLHXNXQGLJ ZRZRRQHQOHHIPLOLHX DDQYDDUGEDDU
F GHWRHYRHJLQJYDQGHZRQLQJOHLGWQLHWWRWH[WUDEHOHPPHULQJHQYRRUGH
EHGULMIVRQWZLNNHOLQJHQYDQGHRPOLJJHQGHEHGULMYHQYRRUWYORHLHQGHXLW
PLOLHXUHJHOJHYLQJ
G HUGLHQWWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLG+LHUELMGLHQWYROGDDQWH
ZRUGHQDDQKHWEHSDDOGHLQDUWLNHO 
 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJJHEUXLNGDNWHUUDV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQGRRUPLGGHOYDQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
DIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQGHJHEUXLNVUHJHOVHQWRHVWDDQGDWHHQSODWGDNZRUGWJHEUXLNW
DOVGDNWHUUDVPLWVDDQppQYDQGHYROJHQGHYRRUZDDUGHQZRUGWYROGDDQ
D KHWGDNWHUUDVQLHWELQQHQHHQDIVWDQGYDQPHWHULVJHOHJHQYDQGHJUHQVOLMQYDQKHW
QDEXULJHHUI
E HUWRHVWHPPLQJLVJHJHYHQGRRUGHHLJHQDDUYDQKHWQDEXULJHHUI

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


:DDUGH$UFKHRORJLH

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ:DDUGH±$UFKHRORJLH¶DDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHKDOYHYRRUGHDQGHUHGDDU
YRRUNRPHQGHEHVWHPPLQJHQPHGHEHVWHPGYRRUGHEHVFKHUPLQJHQYHLOLJVWHOOLQJYDQ
DUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ



%RXZUHJHOV
,QDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHELMGHDQGHUHEHVWHPPLQJHQPDJQLHWZRUGHQJHERXZG
DQGHUVGDQXLWVOXLWHQGERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHWHQEHKRHYHYDQGH
EHVWHPPLQJµ:DDUGH$UFKHRORJLH¶PHWXLW]RQGHULQJYDQ
D JHERXZHQWHUYHUYDQJLQJYDQEHVWDDQGHJHERXZHQZDDUELMGHEHVWDDQGHRSSHUYODNWH
YDQKHWJHERXZQLHWZRUGWYHUJURRWRIYHUDQGHUGHQRRNGHVLWXHULQJJHOLMNEOLMIWHQ
ZDDUELMELMEHKRUHQGHJURQGZHUN]DDPKHGHQQLHWGLHSHUJDDQGDQPHWHUWHQ
RS]LFKWHYDQKHWPDDLYHOGRI
E GHERXZRIXLWEUHLGLQJYDQERXZZHUNHQWRWHHQRSSHUYODNWHYDQPD[LPDDOPð
F HQPHWLQDFKWQHPLQJYDQKHWEHSDDOGHLQGHDQGHUHEHVWHPPLQJHQ
'H]HERXZEHSHUNLQJJHOGWQLHWYRRUJHELHGHQGLH]LMQYULMJHJHYHQPLGGHOVHHQGRRUKHW
EHYRHJGJH]DJDIJHJHYHQVHOHFWLHEHVOXLW



$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQPHWHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJDIZLMNHQYDQKHWEHSDDOGHLQOLG
LQGLHQ
D RSEDVLVYDQHHQLQJHVWHOGDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNNDQZRUGHQDDQJHWRRQGGDWWHU
SODDWVHZDDUJHERXZGJDDWZRUGHQJHHQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQDOV]RGDQLJ
DDQZH]LJ]LMQ
E HUSDVVHQGHPDDWUHJHOHQ]LMQJHQRPHQRPGHDDQZH]LJHDUFKHRORJLVFKHZDDUGH
YHLOLJWHVWHOOHQ]RDOVKHWDDQEUHQJHQYDQHHQEHVFKHUPLQJVODDJKHWRSJUDYHQYDQ
GHDUFKHRORJLVFKHDUWHIDFWHQKHWGRFXPHQWHUHQYDQGHDUFKHRORJLVFKHZDDUGHRI
DQGHUVPHWKHWEHYRHJGJH]DJRYHUHHQJHNRPHQPDDWUHJHOHQ



2PJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWXLWYRHUHQYDQHHQZHUNJHHQERXZZHUN]LMQGHRI
YDQZHUN]DDPKHGHQ
D +HWLVYHUERGHQ]RQGHURILQDIZLMNLQJYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJGHQDYROJHQGH
ZHUNHQHQRIZHUN]DDPKHGHQXLWWHYRHUHQRIWHGRHQXLWYRHUHQYRRU]RYHUGH]H
PHWHURQGHUKHWPDDLYHOGSODDWVYLQGHQHQHHQRSSHUYODNWHEHWUHIIHQYDQPHHUGDQ
Pð
 KHWVORSHQYDQERXZZHUNHQ
 KHWRQWJURQGHQYHUJUDYHQDIJUDYHQHJDOLVHUHQGLHSSORHJHQZRHOHQHQPHQJHQ
HQRSKRJHQYDQJURQGHQ
 KHWDDQEUHQJHQRIYHUZLMGHUHQYDQGLHSZRUWHOHQGHEHSODQWLQJHQKHWEHERVVHQHQ
DDQSODQWHQYDQJURQGHQHQKHWURRLHQHQRINDSSHQYDQERVRIDQGHUH
KRXWJHZDVVHQZDDUELMGHVWREEHQZRUGHQYHUZLMGHUG
 KHWDDQOHJJHQYHUEUHGHQRIYHUKDUGHQYDQZHJHQSDGHQRISDUNHHUJHOHJHQKHGHQ
HQDQGHUHRSSHUYODNWHYHUKDUGLQJHQ
 KHWDDQOHJJHQYDQRQGHUJURQGVHOHLGLQJHQHQGDDUPHHYHUEDQGKRXGHQGH
FRQVWUXFWLHVLQVWDOODWLHVHQDSSDUDWXXU
 KHWDDQEUHQJHQYDQFRQVWUXFWLHVGLHYHUEDQGKRXGHQPHWERYHQJURQGVHOHLGLQJHQ
 KHWDDQOHJJHQYHUGLHSHQYHUEUHGHQHQGHPSHQYDQVORWHQZDWHUJDQJHQHQ
RYHULJHZDWHUSDUWLMHQ
 DQGHUHZHUNHQGLHHHQYHUDQGHULQJYDQGHZDWHUKXLVKRXGLQJRIKHWJURQGZDWHUSHLO
WRWJHYROJKHEEHQ]RDOVGUDLQDJHHQ RQGHU EHPDOLQJ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


 DOOHRYHULJHZHUN]DDPKHGHQGLHGHDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQLQKHWWHUUHLQNXQQHQ
DDQWDVWHQHQGLHQLHWZRUGHQJHUHNHQGWRWKHWQRUPDOHJHEUXLNYDQKHWWHUUHLQ
E $DQHHQYHUJXQQLQJDOVRQGHUOLGDEHGRHOGNXQQHQYRRUZDDUGHQZRUGHQYHUERQGHQ
LQGLHQXLWYRRUDIJDDQGDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNGHDDQZH]LJKHLGYDQDUFKHRORJLVFKH
ZDDUGHQLVYDVWJHVWHOGHQKHWRP]ZDDUZLFKWLJHUHGHQHQQLHWPRJHOLMNLVGH
DUFKHRORJLVFKHZDDUGHQJHKHHOWHEHKRXGHQ
F *HHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWXLWYRHUHQYDQZHUNHQJHHQERXZZHUNHQ]LMQGH
RIYDQZHUN]DDPKHGHQLVYHUHLVWLQGLHQ
 XLWYRRUDIJDDQGDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWJHHQDUFKHRORJLVFKH
ZDDUGHQDDQZH]LJ]LMQHQJHHQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQZRUGHQDDQJHWDVW
 KHWJDDWRPRQGHUKRXGVHQYHUYDQJLQJVZHUN]DDPKHGHQYDQEHVWDDQGH
EHVWUDWLQJHQHQEHSODQWLQJHQHQZHUN]DDPKHGHQELQQHQEHVWDDQGHWUDFpVYDQ
NDEHOVOHLGLQJHQHQULROHULQJHQZDDUELMQLHWGLHSHUJHJUDYHQZRUGWGDQGHUHHGV
XLWJHJUDYHQGLHSWH
 HHQHHUVWHDDQOHJYDQGUDLQDJHHQODWHUHYHUYDQJLQJHUYDQRSGH]HOIGHSODDWV
 KHWEHWUHIWKHWDDQEUHQJHQYDQKHLSDOHQZDDUELMKHWWRWDDORSSHUYODNDDQKHLSDOHQ
PLQGHUGDQYDQKHWWHEHERXZHQRSSHUYODNEHWUHIWHQHUWXVVHQGHKHLSDOHQ
PLQLPDDOPHWHUUXLPWHRYHUEOLMIW


:LM]LJLQJVEHYRHJGKHLG

 :LM]LJLQJRSEDVLVYDQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
%XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVNXQQHQRYHUHHQNRPVWLJDUWLNHOYDQGH:HWUXLPWHOLMNH
RUGHQLQJKHWSODQZLM]LJHQLQGLH]LQGDWGHGXEEHOEHVWHPPLQJ :DDUGH$UFKHRORJLH
YRRUHHQQDGHUDDQJHJHYHQJHELHGYHUYDOWLQGLHQRSEDVLVYDQDUFKHRORJLVFKRQGHU]RHN
LVDDQJHWRRQGGDWWHUSODDWVHJHHQDUFKHRORJLVFKHZDDUGHQ PHHU DDQZH]LJ]LMQ
 $GYLHV
$OYRUHQVGHLQOLG EHGRHOGHZLM]LJLQJZRUGWWRHJHSDVWZRUGWGHVNXQGLJDGYLHV
JHYUDDJGDDQHHQGRRUEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVLQWHVFKDNHOHQGHVNXQGLJHRSKHW
JHELHGYDQGHDUFKHRORJLVFKH0RQXPHQWHQ]RUJFRQIRUPGHYLJHUHQGH.1$

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


:DDUGH0RQXPHQWDOHERPHQ

%HVWHPPLQJVRPVFKULMYLQJ
'HYRRUµ:DDUGH0RQXPHQWDOHERPHQµDDQJHZH]HQJURQGHQ]LMQEHKDOYHYRRUGH
DQGHUHGDDUYRRUNRPHQGHEHVWHPPLQJHQPHGHEHVWHPGYRRUPRQXPHQWDOHERPHQ



%RXZUHJHOV
,QDIZLMNLQJYDQKHWEHSDDOGHELMDQGHUHEHVWHPPLQJHQPRJHQJHHQERXZZHUNHQZRUGHQ
RSJHULFKWELQQHQGHEHVWHPPLQJµ:DDUGH0RQXPHQWDOHERPHQ 



$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQOLG PLWVXLWHHQERPHQHIIHFWUDSSRUWDJHEOLMNWGDWGHERXZDFWLYLWHLWHQ
JHHQRQHYHQUHGLJHQDGHOLJHHIIHFWHQKHEEHQYRRUGHOHYHQVYHUZDFKWLQJHQGHUXLPWHOLMNH
PRQXPHQWDOHRIHFRORJLVFKHEHWHNHQLVYDQGHWHUSODDWVHDDQZH]LJHERRP



2PJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWXLWYRHUHQYDQHHQZHUNJHHQERXZZHUN]LMQGHRI
YDQZHUN]DDPKHGHQ

 2PJHYLQJVYHUJXQQLQJ
+HWLVYHUERGHQ]RQGHURILQDIZLMNLQJYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJELQQHQGH]H
EHVWHPPLQJGHYROJHQGHZHUN]DDPKHGHQWHYHUULFKWHQ
D NDSSHQYDQERPHQRIKRXWRSVWDQGHQ
E DDQOHJJHQHQYHUKDUGHQYDQZHJHQSDGHQHQDDQOHJJHQRIDDQEUHQJHQYDQDQGHUH
RSSHUYODNWHYHUKDUGLQJHQ
F YHUODJHQYDQGHERGHPHQDIJUDYHQYHUODJHQRSKRJHQHQHJDOLVHUHQYDQJURQGHQ
G KHWVORSHQYDQERXZZHUNHQ
H DDQEUHQJHQYDQRQGHUJURQGVHWUDQVSRUWHQHUJLHHQWHOHFRPPXQLFDWLHOHLGLQJHQHQ
GDDUPHHYHUEDQGKRXGHQGHFRQVWUXFWLHVLQVWDOODWLHVHQDSSDUDWXXU
I KHWYHUULFKWHQYDQKDQGHOLQJHQGLHGHGRRGRIHUQVWLJHEHVFKDGLJLQJYDQGH]HERPHQ
WRWJHYROJKHEEHQRINXQQHQKHEEHQ
 7RHODDWEDDUKHLG
D 'HLQVXE EHGRHOGHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJNDQVOHFKWVZRUGHQYHUOHHQGLQGLHQ
ZRUGWDDQJHWRRQGGDWGRRUKHWJHEUXLNYDQGHJURQGHQDOVKLHUYRRUDDQJHJHYHQGH
FRQGLWLHOHYHQVYHUZDFKWLQJJURHLSODDWVHQ EHHOG NZDOLWHLWYDQGHWHUSODDWVH
DDQZH]LJHERRPRIERPHQQLHWRQHYHQUHGLJZRUGHQDDQJHWDVW
E $OYRUHQVWHEHVOLVVHQRPWUHQWHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJDOVEHGRHOGLQVXE NDQ
KHWEHYRHJGJH]DJHHQUDSSRUWDJHYHUODQJHQZDDUXLWEOLMNWGDWGHZHUNHQHQRI
ZHUN]DDPKHGHQJHHQRQHYHQUHGLJHJHYROJHQKHEEHQYRRUGHOHYHQVYDWEDDUKHLGHQ
GHUXLPWHOLMNHPRQXPHQWDOHRIHFRORJLVFKHEHWHNHQLVYDQGHWHUSODDWVHDDQZH]LJH
ERRPRIERPHQ
F +HWEHYRHJGJH]DJLVWHYHQVEHYRHJGELMKHWYHUOHQHQYDQGHRPJHYLQJVJYHUJXQQLQJ
QDGHUHHLVHQWHVWHOOHQWHUEHVFKHUPLQJYDQGHOHYHQVYDWEDDUKHLGHQGHUXLPWHOLMNH
PRQXPHQWDOHRIHFRORJLVFKHEHWHNHQLVYDQGHWHUSODDWVHDDQZH]LJHERRPRIERPHQ
 8LW]RQGHULQJHQ
+HWEHSDDOGHLQVXE LVQLHWYDQWRHSDVVLQJRS

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


D ZHUNHQHQZHUN]DDPKHGHQGLHKHWQRUPDOHRQGHUKRXGEHWUHIIHQRYHUHHQNRPVWLJGH
EHVWHPPLQJYDQGH]HJURQGHQGDQZHOYDQRQGHUJHVFKLNWHEHWHNHQLV]LMQHQRI
YRRUWYORHLHQXLWKHWQRUPDOHJHEUXLNRYHUHHQNRPVWLJGHEHVWHPPLQJ
E ZHUNHQHQZHUN]DDPKHGHQGLHRSKHWWLMGVWLSZDDURSKHWSODQUHFKWVNUDFKWYHUNULMJW
OHJDDOLQXLWYRHULQJ]LMQ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


+RRIGVWXN $OJHPHQHUHJHOV
$UWLNHO

$QWLGXEEHOWHOUHJHO

$UWLNHO

$OJHPHQHERXZUHJHOV

*URQGGLHHHQPDDOLQDDQPHUNLQJLVJHQRPHQELMKHWWRHVWDDQYDQHHQERXZSODQZDDUDDQ
XLWYRHULQJLVJHJHYHQRIDOVQRJNDQZRUGHQJHJHYHQEOLMIWELMGHEHRRUGHOLQJYDQODWHUH
ERXZSODQQHQEXLWHQEHVFKRXZLQJ



$OJHPHHQ
,QGLHQGHEHVWDDQGHPDDWYRHULQJDIZLMNWYDQKHWJHHQLQGH]HSODQUHJHOVLVEHSDDOGPDJ
GH]HDIZLMNHQGHPDDWYRHULQJZRUGHQJHKDQGKDDIGPLWVKHWGHVEHWUHIIHQGHJHERXZ
ERXZZHUNYRRU]LHQLQJRIZHUNRSKHWPRPHQWYDQWHUYLVLHOHJJLQJYDQKHWRQWZHUSYDQGLW
EHVWHPPLQJVSODQDDQZH]LJZDV



2QGHUJURQGVERXZHQ

 $OJHPHHQ
9RRURQGHUJURQGVERXZHQJHOGHQGHYROJHQGHEHSDOLQJHQ
D 2SSODDWVHQZDDUEHVWDDQGHERYHQJURQGVHJHERXZHQ]LMQRIQLHXZHERYHQJURQGVH
JHERXZHQZRUGHQJHERXZGPDJHYHQHHQVRQGHUJURQGVJHERXZGZRUGHQHYHQHHQV
HQGLUHFWDDQVOXLWHQGPRJHQLQGDQZHOXLWULWWHQWHQEHKRHYHYDQGHRQGHUJURQGVH
ERXZZHUNHQZRUGHQJHERXZG
E 'HYHUWLFDOHGLHSWHPDJELMRQGHUJURQGVERXZHQQLHWPHHUEHGUDJHQGDQP
 1LHWRYHUGHNWH]ZHPEDGHQ
9RRUKHWERXZHQDDQOHJJHQYDQQLHWRYHUGHNWH]ZHPEDGHQJHOGHQGHYROJHQGH
EHSDOLQJHQ
D =ZHPEDGHQPRJHQXLWVOXLWHQGZRUGHQJHERXZGDDQJHOHJGELMZRQLQJHQ
E =ZHPEDGHQGLHQHQRSPLQLPDDOPDFKWHUGHYRRUJHYHOOLMQYDQHHQZRQLQJWH
ZRUGHQJHERXZGDDQJHOHJG


$IZLMNHQYDQGHERXZUHJHOV
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHRQGHU YRRUKHWERXZHQYDQRQGHUJURQGVHERXZZHUNHQRSDQGHUH
ORFDWLHVGDQRQGHUHHQJHERXZPLWV
D GHRRUVSURQNHOLMNIXQFWLHRSPDDLYHOGQLYHDXJHKDQGKDDIGEOLMIW
E KLHUGRRUGHHYHQWXHHOLQKHWJHELHGDDQZH]LJHZDDUGHQHQIXQFWLHV FRQIRUPGH
GXEEHOEHVWHPPLQJHQLQGHDUWLNHOHQHQ QLHWRQHYHQUHGLJZRUGHQDDQJHWDVW
F HUJHHQEH]ZDUHQ]LMQXLWPLOLHXWHFKQLVFKRRJSXQW
G HUJHHQEH]ZDUHQ]LMQXLWRRJSXQWYDQZDWHUKXLVKRXGLQJ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


$OJHPHQHJHEUXLNVUHJHOV

6WULMGLJJHEUXLN
2QGHUVWULMGLJJHEUXLNZRUGWLQLHGHUJHYDOYHUVWDDQ
D KHWJHEUXLNYDQJURQGHQDOVVWRUWHQRIRSVODJSODDWVYDQJURQGHQRIDIYDOPHW
XLW]RQGHULQJYDQHHQ]RGDQLJJHEUXLNYRRUKHWQRUPDOHRSGHEHVWHPPLQJJHULFKW
JHEUXLNHQRQGHUKRXG
E KHWJHEUXLNYDQJURQGHQDOVVWDOOLQJVHQRIRSVODJSODDWVYDQppQRIPHHUDDQKHW
JHEUXLNRQWWURNNHQPDFKLQHVYRHUYDDURIYOLHJWXLJHQPHWXLW]RQGHULQJYDQHHQ
]RGDQLJJHEUXLNYRRUKHWQRUPDOHRSGHEHVWHPPLQJJHULFKWHJHEUXLNHQRQGHUKRXG
F KHWJHEUXLNYDQJURQGHQJHERXZHQERXZZHUNHQHQRQGHUNRPHQVWHQEHKRHYHYDQ
HHQVHNVLQULFKWLQJHQRIHVFRUWEHGULMIUDDPSURVWLWXWLHHQVWUDDWSURVWLWXWLH
G KHWJHEUXLNYDQJURQGHQJHERXZHQERXZZHUNHQHQRQGHUNRPHQVYRRUGHH[SORLWDWLH
YDQHHQVPDUWJURZHQKHDGVKRSDOVPHGHYRRUGHJURRWKDQGHOLQVPDUWJURZ
HQRIKHDGSURGXFWHQ
H KHWJHEUXLNYDQJURQGHQHQJHERXZHQYRRUHHQEHOZLQNHO
I KHWJHEUXLNYDQJURQGHQHQJHERXZHQDOVULVLFRYROOHLQULFKWLQJYRRUGHRSVODJYDQ
SURSDDQRIHHQDQGHURQWYODPEDDUJDVLQHHQRQGHUJURQGVHRIERYHQJURQGVHWDQNRI
YRRUKHWRSVODDQRIEHZHUNHQYDQJHYDDUOLMNHVWRIIHQLQGLHJHYDOOHQGDWKHW
SODDWVJHERQGHQULVLFRRSHHQSHUFHHOYDQGHUGHQMDDURIPHHUEHGUDDJWWHQ]LMGLW
JHEUXLNLQJHYROJHGHUHJHOVLQKRRIGVWXNYDQGLWEHVWHPPLQJVSODQH[SOLFLHWLV
WRHJHVWDDQ

$UWLNHO


$OJHPHQHDDQGXLGLQJVUHJHOV

*HOXLG]RQHLQGXVWULH

 $DQGXLGLQJJHOXLG]RQH
D 7HUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ JHOXLG]RQHLQGXVWULH ]LMQGHJURQGHQEHKDOYHYRRUGH
DQGHUHGDDUYRRUNRPHQGHEHVWHPPLQJHQPHGHDDQJHZH]HQYRRUGHJHOXLG]RQHYDQ
HHQLQGXVWULHWHUUHLQ
E 7HUSODDWVHYDQGHDDQGXLGLQJ JHOXLG]RQHLQGXVWULH PRJHQLQDDQYXOOLQJRSKHW
EHSDDOGHLQGHDI]RQGHUOLMNHEHVWHPPLQJHQJHHQQLHXZHJHOXLGJHYRHOLJHREMHFWHQ
ZRUGHQJHERXZGRILQJHEUXLNZRUGHQJHQRPHQ
 $IZLMNHQ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHLQ VXEEYRRUKHWERXZHQRILQJHEUXLNQHPHQYDQHHQQLHXZ
JHOXLGJHYRHOLJREMHFWPLWV
D GLWLVWRHJHVWDDQRSJURQGYDQGHJHOGHQGHEHVWHPPLQJ
E HHQKRJHUHZDDUGHLVYDVWJHVWHOG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


$OJHPHQHDIZLMNLQJVUHJHOV

$OJHPHQHDIZLMNLQJHQ
+HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYHUOHQHQYRRUKHWDIZLMNHQ
D YDQGHLQGHSODQUHJHOVJHJHYHQPDWHQLQ]DNHDIVWDQGHQHQSHUFHQWDJHVYRRU
RSSHUYODNWHQWRWQLHWPHHUGDQYDQGLHDIPHWLQJHQUHVSHFWLHYHOLMNSHUFHQWDJHV
E YDQGHSODQUHJHOVHQWRHVWDDQGDWKHWEHORRSRIKHWSURILHOYDQZHJHQRIGHDDQVOXLWLQJ
YDQZHJHQLQJHULQJHPDWHZRUGWDDQJHSDVWLQGLHQGHYHUNHHUVYHLOLJKHLGHQRI
±LQWHQVLWHLWGDDUWRHDDQOHLGLQJJHHIW
F YDQGHSODQUHJHOVHQWRHVWDDQGDWERXZJUHQ]HQZRUGHQRYHUVFKUHGHQZDDUELMHHQ
RYHUVFKULMGLQJYDQPD[LPDDOPLVWRHJHVWDDQPLWVGH]HQRRG]DNHOLMNLVLQYHUEDQG
PHWGHXLWPHWLQJYDQKHWWHUUHLQRIXLWHHQRRJSXQWYDQGRHOPDWLJJHEUXLNYDQGH
JURQGHQHQRIEHERXZLQJ
G YDQGHSODQUHJHOVHQWRHVWDDQGDWGHELQQHQGHGLYHUVHEHVWHPPLQJHQDDQJHJHYHQ
EHJUHQ]LQJYDQGHPDDWYRHULQJVDDQGXLGLQJHQYRRUPD[LPDOHJRRWHQERXZKRRJWH
ZRUGWRYHUVFKUHGHQZDDUELMHHQRYHUVFKULMGLQJYDQGH]HEHJUHQ]LQJYDQPD[LPDDO
PLVWRHJHVWDDQPLWVGH]HQRRG]DNHOLMNLVLQYHUEDQGPHWGHXLWPHWLQJYDQKHWWHUUHLQ
RIXLWHHQRRJSXQWYDQGRHOPDWLJJHEUXLNYDQGHJURQGHQHQRIEHERXZLQJ
H YDQGHSODQUHJHOVHQWRHVWDDQGDWQXWVYRRU]LHQLQJHQHQRSHQEDUHYRRU]LHQLQJHQ
ZRUGHQJHERXZGPHWGLHQYHUVWDQGHGDW
 GHERXZKRRJWHQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQP
 GHRSSHUYODNWHQLHWPHHUGDQPð
I YDQGHSODQUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQGHPD[LPDDOWRHJHVWDQHERXZKRRJWHYDQ
ERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHHQWRHVWDDQGDWGHERXZKRRJWHYDQGH]H
ERXZZHUNHQZRUGWYHUJURRW
 WHQEHKRHYHYDQSDOHQPDVWHQHQSRUWDOHQYRRUJHOHLGLQJEHYHLOLJLQJHQUHJHOLQJ
YRRUYHUNHHUWRWQLHWPHHUGDQP
 WHQEHKRHYHYDQNXQVWZHUNHQWRWQLHWPHHUGDQP
 WHQEHKRHYHYDQVLJQDOHULQJVHQWHOHFRPPXQLFDWLHPDVWHQWRWPLQGHUGDQP
 WHQEHKRHYHYDQNXQVWREMHFWHQWRWQLHWPHHUGDQP
 WHQEHKRHYHYDQRYHULJHERXZZHUNHQJHHQJHERXZHQ]LMQGHWRWQLHWPHHUGDQ
P
J YDQGHSODQUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQGHPD[LPDDOWRHJHVWDQHERXZKRRJWHYDQ
JHERXZHQWHQEHKRHYHYDQHHQRYHUVFKULMGLQJYDQGH]HPD[LPDDOWRHJHVWDQH
ERXZKRRJWHYRRUSODDWVHOLMNHYHUKRJLQJHQ]RDOVOLFKWNDSSHQHQWHFKQLVFKHUXLPWHQ
PHWGLHQYHUVWDQGHGDW
 GHPD[LPDOHRSSHUYODNWHYDQGHYHUJURWLQJQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQYDQ
KHWEHWUHIIHQGHSODWWHGDNYODNRIGHKRUL]RQWDOHSURMHFWLHYDQKHWVFKXLQHGDNYODN
 GHERXZKRRJWHQLHWPHHUPDJEHGUDJHQGDQPDDOGHPD[LPDDOWRHJHVWDQH
ERXZKRRJWHYDQKHWEHWUHIIHQGHJHERXZ
K YDQGHSODQUHJHOVWHQDDQ]LHQYDQGHPD[LPDDOWRHJHVWDQHERXZKRRJWHYDQ
JHERXZHQWHQEHKRHYHYDQHHQRYHUVFKULMGLQJYDQGH]HPD[LPDDOWRHJHVWDQH
ERXZKRRJWHGRRU]RQQHSDQHOHQPHWGLHQYHUVWDQGHGDWGHRYHUVFKULMGLQJQLHWPHHU
PDJEHGUDJHQGDQP
L YDQGHSODQUHJHOVHQWRHVWDDQGDWGHDFKWHUJHYHOURRLOLMQZRUGWRYHUVFKUHGHQZDDUELM
HHQRYHUVFKULMGLQJYDQPD[LPDDOPLVWRHJHVWDDQPLWV
 HUHHQWXLQGLHSWHYDQPLQLPDDOPUHVWHHUW
 GHJURQGHQJHOHJHQDFKWHUGHDFKWHUJHYHOURRLOLMQRIKHWYHUOHQJGHGDDUYDQYRRU
PD[LPDDOPRJHQ]LMQEHERXZG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS




9RRUZDDUGHQDIZLMNLQJ
'HRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWDIZLMNHQDOVEHGRHOGLQOLG NDQVOHFKWVZRUGHQ
YHUOHHQGLQGLHQ
D GHEHODQJHQYDQGHHLJHQDUHQHQRIJHEUXLNHUVYDQEHWURNNHQHQQDELMJHOHJHQ
JURQGHQQLHWRQHYHQUHGLJZRUGHQJHVFKDDG
E KHWVWUDDWHQEHERXZLQJVEHHOGHQGHYHUNHHUVYHLOLJKHLGVEHODQJHQQLHWRQHYHQUHGLJ
ZRUGHQJHVFKDDG

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO


2YHULJHUHJHOV

9HUZLM]LQJQDDUDQGHUHZHWWHOLMNHUHJHOLQJHQ
,QGLHQHQYRRU]RYHULQGH]HSODQUHJHOVZRUGWYHUZH]HQQDDUZHWWHQYHURUGHQLQJHQRI
HQLJHDQGHUHDOJHPHHQYHUELQGHQGHUHJHOLQJGLHQHQGH]HUHJHOLQJHQWHZRUGHQJHOH]HQ
]RDOVGH]HOXLGHQRSKHWWLMGVWLSYDQGHWHUYLVLHOHJJLQJYDQKHWRQWZHUSYDQGLWSODQ



3DUNHUHQ
+HWEHYRHJGJH]DJWRHWVWELMKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWERXZHQ
HQKHWYHUOHQHQYDQHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWDIZLMNHQYDQGHJHEUXLNVUHJHOVRI
ZRUGWYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLGHQUXLPWHYRRUODGHQHQORVVHQRSHLJHQ
WHUUHLQ+LHUYRRUJHOGHQGHYROJHQGHUHJHOV
D ,QKHWJHYDOYDQGHRSULFKWLQJRIXLWEUHLGLQJYDQHHQJHERXZGLHQWWHQEHKRHYHYDQKHW
SDUNHUHQYDQDXWR VWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLGRSHLJHQ
WHUUHLQ
E ,QKHWJHYDOYDQIXQFWLHZLM]LJLQJYDQHHQJHERXZHQRIYDQJURQGHQGLHQWWHQEHKRHYH
YDQKHWSDUNHUHQYDQDXWR VWHZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHSDUNHHUJHOHJHQKHLGRS
HLJHQWHUUHLQ
F ,QGLHQKHWJHEUXLNYDQHHQJHERXZHQRIJURQGHQGDDUDDQOHLGLQJWRHJHHIWGLHQWWH
ZRUGHQYRRU]LHQLQYROGRHQGHUXLPWHYRRUODGHQHQORVVHQRSHLJHQWHUUHLQ
G 9RRUKHWEHSDOHQYDQGHEHQRGLJGHSDUNHHUJHOHJHQKHLGHQRIGHUXLPWHYRRUODGHQHQ
ORVVHQGLHQWWHZRUGHQYROGDDQDDQKHWSDUNHHUEHOHLGYDQGHJHPHHQWH2RVWHUKRXW
]RDOVJHOGHQGWHQWLMGHYDQGHDDQYUDDJYRRUHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ
H 'HSDUNHHUYRRU]LHQLQJHQDOVEHGRHOGRQGHUDHQEHQGHUXLPWHYRRUODDGHQ
ORVYRRU]LHQLQJHQDOVEHGRHOGRQGHUFGLHQHQLQVWDQGWHZRUGHQJHKRXGHQ
I %LMGHYHUOHQLQJYDQGHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJ]RDOVEHGRHOGLQGHDDQKHINDQZRUGHQ
DIJHZHNHQYDQKHWEHSDDOGHLQVXEDWPGPLWVGLWJHHQRQHYHQUHGLJHDIEUHXNGRHW
DDQGHSDUNHHUVLWXDWLH

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


+RRIGVWXN 2YHUJDQJVHQVORWUHJHOV
$UWLNHO


2YHUJDQJVUHFKW

2YHUJDQJVUHFKWERXZHQ
D (HQERXZZHUNGDWRSKHWWLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ
DDQZH]LJRILQXLWYRHULQJLVGDQZHOJHERXZGNDQZRUGHQNUDFKWHQVHHQERXZRI
RPJHYLQJVYHUJXQQLQJYRRUKHWERXZHQHQDIZLMNWYDQKHWSODQPDJPLWVGH]H
DIZLMNLQJQDDUDDUGHQRPYDQJQLHWZRUGWYHUJURRW
 JHGHHOWHOLMNZRUGHQYHUQLHXZGRIYHUDQGHUG
 QDKHWWHQLHWJDDQWHQJHYROJHYDQHHQFDODPLWHLWJHKHHOZRUGHQYHUQLHXZGRI
YHUDQGHUGPLWVGHDDQYUDDJYDQGHRPJHYLQJVYHUJXQQLQJZRUGWJHGDDQELQQHQ
WZHHMDDUQDGHGDJZDDURSKHWERXZZHUNLVWHQLHWJHJDDQ
E +HWEHYRHJGJH]DJNDQHHQPDOLJPHWHHQRPJHYLQJVYHUJXQQLQJDIZLMNHQYDQKHW
EHSDDOGHRQGHUDYRRUKHWYHUJURWHQYDQGHLQKRXGYDQHHQERXZZHUNDOVEHGRHOGLQ
KHWEHSDDOGHRQGHUDPHWPD[LPDDO
F +HWEHSDDOGHRQGHUDHQELVQLHWYDQWRHSDVVLQJRSERXZZHUNHQGLHZHOLVZDDU
EHVWDDQRSKHWWLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJYDQKHWSODQPDDU]LMQJHERXZG]RQGHU
YHUJXQQLQJHQLQVWULMGPHWKHWGDDUYRRUJHOGHQGHSODQGDDURQGHUEHJUHSHQGH
RYHUJDQJVEHSDOLQJYDQGDWSODQ



2YHUJDQJVUHFKWJHEUXLN
D +HWJHEUXLNYDQJURQGHQERXZZHUNHQGDWEHVWRQGRSKHWWLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJ
YDQKHWEHVWHPPLQJVSODQHQKLHUPHHLQVWULMGLVPDJZRUGHQYRRUWJH]HW
E +HWLVYHUERGHQKHWPHWKHWEHVWHPPLQJVSODQVWULMGLJHJHEUXLNEHGRHOGRQGHUDWH
YHUDQGHUHQRIWHODWHQYHUDQGHUHQLQHHQDQGHUPHWGDWSODQVWULMGLJJHEUXLNWHQ]LM
GRRUGH]HYHUDQGHULQJGHDIZLMNLQJQDDUDDUGHQRPYDQJZRUGWYHUNOHLQG
F ,QGLHQKHWJHEUXLNEHGRHOGRQGHUDQDKHWWLMGVWLSYDQLQZHUNLQJWUHGLQJYDQKHWSODQ
YRRUHHQSHULRGHODQJHUGDQppQMDDUZRUGWRQGHUEURNHQLVKHWYHUERGHQGLWJHEUXLN
GDDUQDWHKHUYDWWHQRIWHODWHQKHUYDWWHQ
G +HWEHSDDOGHRQGHUDLVQLHWYDQWRHSDVVLQJRSKHWJHEUXLNGDWUHHGVLQVWULMGZDVPHW
KHWYRRUKHHQJHOGHQGHEHVWHPPLQJVSODQGDDURQGHUEHJUHSHQGH
RYHUJDQJVEHSDOLQJHQYDQGDWSODQ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS


$UWLNHO

6ORWUHJHO

'H]HUHJHOVZRUGHQDDQJHKDDOGDOV
5HJHOVYDQKHWEHVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ

%HVWHPPLQJVSODQ %HVWHPPLQJVSODQ6WULMHQ6WDWXV RQWZHUS
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10, 11
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0
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2
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0
1071
1
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3
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6
13
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0
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1
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0
162
1
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1811
1812
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1814
A
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B
1813
1814
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2
23
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2399
B0
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C
27, 28, 33
27, 28, 33
0
27, 28, 33
1
26, 28, 33
26, 28, 33
A
26, 27, 33
293
26, 33
261, 263, 264, 331
26, 32, 33
26, 32, 33
A
31
9524
2
321
322
32991
35
35
D3
41, 42, 43
41, 42, 43
2
41, 42, 43
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CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-2008

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Zuivelprodukten fabrieken:
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Weven van textiel:
- aantal weefgetouwen < 50
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
- verbandmiddelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasbewerkingsbedrijven
Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
Minerale produktenfabrieken n.e.g.
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
BOUWNIJVERHEID
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
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nummer
45, 47
451, 452, 454
45204
B
45205
473
0
473
3
46
461
4622
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
4673
0
4673
1
4673
2
4676
466
0
466
1
466
2
466, 469
55
562
49
493
50, 51
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A
52
52109
B
5222
791
5229
53
531, 532
61
A
64, 65, 66
A
77
7711
772
62
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A
58, 63
B
72
721
722
941, 942
59
591, 592, 601, 602
8552
85521
931
F
96
96013
A
96013
B
9603
1

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-2008

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Autobeklederijen
Autowasserijen
Benzineservisestations:
- zonder LPG
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in bloemen en planten
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. > 2000 m²
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
Grth in overige intermediaire goederen
Grth in machines en apparaten:
- machines voor de bouwnijverheid
- overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven
VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)
POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra
SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Sportscholen, gymnastiekzalen
OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
- uitvaartcentra
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Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

2
1
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