
OVEREENKOMST

De ondergetekenden:

l. de vereniging: Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, gevestigd te Amersfoort, te
dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester, handelend ter
uitvoering van het besluit van het Landelijk Bestuur d.d.
16 februari 1993

2. de vereniging: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te
Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester,
handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland d.d.

in aanmerking nemende:

dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging in artikel 35 van haar statuten onder meer
heeft bepaald, dat een door haar en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
gezamenlijk in te stellen Commissie Jachthonden - voor zover het aan haar toekomende
bevoegdheden betreft - belast is met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen
voorjachthonden - dejachthondenproeven daaronder begrepen - in Nederland;

dat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland - voor zover het aan hem
toekomende bevoegdheden betreft - een overeenkomstig besluit heeft neergelegd in artikel V.8
van zijn Kynologisch Reglement;

dat het g.*"nri is hun onderlinge verhouding m-et betrekking tot het jachthondenwezen opnieuw
te regelen;

komen het volgende overeen:

Ingesteld wordt een Commissie Jachthonden, waarvan de samenstelling, taak, werkwijze
en verantwoordingsplicht geregeld worden in de hierna vast te stellen instructie. De
Commissie Jachthonden bezit geen rechtspersoonlijkheid.

Als subcommissies van de Commissie Jachthonden worden ingesteld het Field Trial
Comite en de Commissie Jachthondenproeven, waarvan de samenstelling, taak, werkwijze
en verantwoordingsplicht eveneens geregeld worden in de hiema vast te stellen instructie.

De Jachthondenwedstrijdraad bedoeld in artikel V.l2 van het Kynologisch Reglement van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zal naast haar in artikel V.l3 van
dat Kynologisch Reglement geregelde taak ook de taken vervullen die in de hiema vast te
stellen instructie aan haar worden opgedragen. De wijze van uitvoerinf van deze andere
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1.4 De Raad van Jachthondencommissarissen, bedoeld in artikel 35 van de statuten van de
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, zal naast haar in dat artikel geregelde taak ook
de taken vervullen die in de hierna vast te stellen instructie aan haar *o.d"n òpgedragen.
De wijze van uitvoering van deze andere taken zal inde bedoelde instructie eveneens
worden geregeld.

I.5 De Commissie Jachthonden, de in I-2 bedoelde subcommissies, de in I.3 bedoelde
Jachthondenwedstrijdraad en de in I.4 bedoelde Raad van Jachthondencommissarissen
vonnen te zamen de organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA). De ORWEJA
bezit geen rechtspersoonlijkheid.

1.6 Op de gezamenlijke benoeming van de jachthondenkeurmeesters door het Landelijk
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland is het daaromtrent inhei Kynologisch Reglement
bepaalde van toepassing.

I-7 De noodzakelijke kosten van ORWEJA voor mverdeze niet door eigen inkomsten gedelt
kunnen worden, worden gelijkelijk door de Koninklijke NederlandsJJagers Verenifing en
door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland gedrag"i, irrdi"., en voor
zover de begroting en de rekening en verantwoording over het betreffende jaar
overeenkomstig 9.2 van de Instructie ORWEJ A zijngoedgekeurd.

I.8 Het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
onderscheidenlijk de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zullen van hun
bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan besluiten van de
Commissie Jachthonden, tot goedkeuring van of gehele of gedeetteii;tce onthouding van
goedkeuring aan de begroting onderscheidenlijk de rekening en verantwoording'À a"
Commissie Jachthonden, tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van besluiten van de
Commissie Jachthonden en tot het geven van richtlijnen en aanwrjzingen aan de
Commissie Jachthonden geen gebruik maken alvorens over het rnòo*é-"n daartoe overleg
is gepleegd met de andere partù.

I.9 De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging onderscheidenlijk de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland zullen in artikel 35 van haar statuten onderscheidenliji
in Titel 2 vart Hoofdstuk V van zijn Kynologisch Reglement geen wijzigingen *Ur"rr["n
alvorens over het voornemen daartoe overleg is gepleegd met de andere-partij

I.l0 Ieder van beide partijen kan deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen mer
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Na beèindlgingvan de
overeenkomst is iedere partij gerechtigd de materie van het jachthondenwezen, voor zover
zij daartoe de juridische en feitelijke mogelijkheden heeft, zelfstandig te regelen.

ll Vastgesteld wordt de navolgende
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INSTRUCTIE ORWEJA

Samenstelling ORWEJA

De Commissie Jachthonden, hierna te noemen: CJ, de twee subcommissies van de CJ, de
Jachthondenwedstrijdraad en de Raad van Jachthondencommissarissen vonnen tezamen de
organisatie wedstrijdwezen Jachthonden, hierna te noemen: oRwEJA.

De subcommissies zijn:

a- het Field Trial Comité, hiema te noemen: FTC, een technische commissie, bestaande uit
een beperkt aantal deskundigen op het gebied van de veldwedstrijden;

b. de Commissie Jachthondenproeven, hierna te noemen: CJP, een technische commissie,
bestaande uit een beperkt aantal deskundigen op het gebied van dejachthondenproeven.

De Jachthondenwedstrijdraad, hierna te noemen JWR, is een krachtens het Kynologisch
Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland fi.rngerend
bestuurlijk orgaan, vertegenwoordigend de veldwedstrijd organiserende *r"r"nigirrg"rr.

De Raad van Jachthondencommissarissen, hierna te noemen RIC, is een krachtens de
statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging fungerend bestuurlijk orgaan,
vertegenwoordigend de regio's van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Ingevolge deze instructie verrichte benoemingen kunnen te allen tijde door het benoemend
orgaan worden ingetrokken en door een andere benoeming worden vervangen.
Aanbevelingen kunnen worden ingetrokken zo lang naar aanleiding van dié aanbeveling
nog geen benoeming heeft plaats gehad.

Alle ingevolge deze instructie verrichte benoemingen gelden voor een periode van drie
jaren, tenzij anders is bepaald. Periodiek afuedenden zijn terstond herbenoembaar met
inachtneming van de voor benoeming geldende procedure.

Indien een benoemend orgaan zich niet met een aanbeveling kan verenigen, brengt het
aanbevelend orgaan een nieuwe aanbeveling uit. Indien het benoemend orgaan zich
opnieuw niet met de aanbeveling kan verenigen of het aanbevelend orgaan in gebreke blijft
een aanbeveling uit te brengen, dan is het benoemend orgaan bevoegd zelfstanàig de
benoeming te verrichten.

De leden van de JWR en de RIC vertegenwoordigen hun achterban, de leden van het FTC
en de CJP hebben zitting op persoonlijke titel.
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2.7
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Samenstelling CJ

De CJ bestaat uit een voorzitter, twee vice-voorzitters en vier gewone leden.

De voorzitter wordt door het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging, en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gezamenlijk
benoemd op aanbeveling van de CJ. De aanbeveling moet worden gesteund door ten minste
drie gewone leden van de CJ, die daaromtrent tevoren hun achterban moeten raadplegen.

De voorzitter van de CJ kan niet tevens lid zijn van een subcommissie, of van een
bestuurlijk orgaan.

Het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers vereniging
onderscheidenlijk de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland wijst, bij
voorkeur uit zijn midden, een vice-voorzitter aan. De twee vice-voorzitters vervangen
beurtelings als eerste de voorzitter volgens een door de CJ op te stellen rooster.

De voorzitters van de twee subcommissies zijn qualitate qua gewoon lid van de CJ.

De JWR onderscheidenlijk de RIC benoemt, al dan niet uit zijn midden, een gewoon lid
van de CJ.

De voorzitter en de twee vice-voorzitters vormen tezamen de kerncommissie van de CJ.

De CJ wordt bijgestaan door een, op voordracht van de voorzitter door de CJ benoemde,
ambtelijk secretaris-penningmeester. De CJ kan de ambtelijk secretaris-penningmeesrer te
allen tijde schorsen en ontslaan.
De aldus benoemde ambtelijk secretaris-penningmeester is geen lid van de CJ; hij kan wel
deelnemen aan de beraadslagingen maar niet aan de stemmingen.

Samenstelling JWR en RJC

De samenstelling van de JWR en de RIC is geregeld in artikel V.12 van het Kynologisch
Reglement onderscheidenlijk artikel 35 van de statuten van de Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging.

De JWR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een
secretaris-penningmeester.
Het Landelijk Bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, belast met
de portefeuille jachthonden is, qualitate qua, voorzitter van de RIC. De RIC kiest uit zijn
midden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris-penningmeester.

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen niet tevens voorzitter of
plaatsvervangend vryrzitter van het andere bestuurlijk orgaan of van een subcommissie
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4.3 De leden van het FTC onderscheidenlijk van de CJP worden op aanbeveling van het FTC
onderscheidenlijk van de CJP door de CJ benoemd.

3.4
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4.4
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4.6

4.7

4.8

4.2

4.9

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris-penningmeester vorînen
tezamen de kerncommissie van het betreffende bestuurlijk orgaan.

De JWR onderscheidenlijk de RJC kunnen worden bijgestaan door een, op voordracht van
de voorzitter door de JWR onderscheidenlijk de RJC benoemde, ambtelijk secretaris-
penningmeester. De JWR onderscheidenlijk de RIC kunnen de ambtelijk secretaris-
penningmeester te allen tijde schorsen en ontslaan. De aldus benoemde ambtelijk
secretaris-penningmeester is geen lid van de JWR onderscheidenlijk de RIC; hij kan wel
deelnemen aan de beraadslagingen maar niet aan de stemmingen.

Samenstelling FTC en CJP

Het FTC bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen voor de veldwedstrijden
benoemde keurmeesters.

De CJP bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen voor de jachthondenproeven
benoemde keurmeesters.

De voorzitter van het FTC onderscheidenlijk van de CJP wordt op aanbeveling van de CJ,
het FTC onderscheidenlijk de CJP gehoord, door de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland en het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging gezamenlijk uit het midden van de betreffende subcommissie benoemd voor
een periode die samenvalt met zijn lopende zittingsperiode.

Het FTC onderscheidenlijk de CJP kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en
een secretaris-penningmeester voor een periode die samenvalt met zijn lopende
zittingsperiode.

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen niet tevens voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter van de andere subcommissie of van een bestuurlijk orgaan
zijn.

De voorzitter, de plaatsvervangend vourzitter en de secretaris-penningmeester vorrnen
tezamen de kerncommissie van de betreffende subcommissie.

Eerr lid van het FTC onderscheidenlijk de CJP vediest zijn lidmaatschap zodra hij ophoudt
keurmeester voor veldwedstrijden onderscheidenlijk jachthondenproeven te zijn.

Het FTC onderscheidenlijk de CJP kunnen worden bijgestaan door een, op voordracht van
de voorzitter door het FTC onderscheidenlijk de CJP benoemde, ambtelijk secretaris-
penningmeester. Het FTC onderscheidenlijk de CJP kunnen de ambtelijk secretaris-
penningmeester te allen tijde schorsen en ontslaan. De aldus benoemde ambtelijk
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5.

5 .1

5 .2

5.3

deelnemen aan de beraadslagingen maar niet aan de stemmingen.

Taken

CJ

De CJ is, onverminderd het navolgende, namens het Landelijk Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland belast met de zorg voor een goede organisatie van de veldwedstrijden en de
jachthondenproeven in Nederland.

De CJ neemt bij de uitvoering van haar in 5.1 bedoelde taak het bepaalde in artikel 35 van
de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en in Titel 2vanHoofclstuk
V van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland in acht.

De CJ kan door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende
rasverenigingen toelaten tot het organiseren van veldwedstrijden door deze aan te wijzen
als veldwedstrijd organiserende vereniging (VWOV). Een zodanige aanwijzing kan te allen
tijde door de CJ worden ingetrokken, mits met opgave van redenen en nadat de betreffende
vereniging ter zake is gehoord. Van de aanwijzing en van de intrekking daarvan wordt
onverwijld kennis gegeven aan het Landelijk Bestuw van de Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging en aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Het
Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn te allen tijde gerechtigd tot het
organiseren van veldwedstrijden.

De CJ kan, onverminderd het in deze instructie bepaalde, taken en bevoegdheden onder
haar verantwoordelijkheid delegeren aan een subcommissie, met uitzondering van de
bevoegdheid om reglementen vast te stellen, de bevoegdheid om besluiten te nemen als
bedoeld in artikel 35, lid l6 tot en met lid 20, van de statuten van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging en in artikel V.l3 van het Kynologisch Reglement van de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, en de bevoegdheid bedoeld in 5.3.

FTC

Het FTC is belast met het namehs en onder eindverantwoordelijkheid van de CJ geven van
leiding aan het veldwedstrijdwezen in Nederland. Het FTC neemt daarbij de door de CJ
vastgestelde reglementen en de door de CJ gegeven richtlijnen en aanwijzingen in acht.

CJP

De CJP is belast met het namens en onder eindverantwoordelijkheid van de CJ geven van
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5.7

5 .8

6 .1

6.4

6.5

6.6

6.7

6.2

6.3

RJC

De RJC heeft naast zijn in artikel 35 van de statuten van de Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging opgedragen taak binnen ORWEJA een suggererende, stimulerende en
controlerende taak en heeft ten behoeve van een goede vennrlling van uitvoerende taken
tevens e-en coórdinerende rol ten opzichte van zijn achterban.

JWR

De JWR heeft n"ast zijn in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland opgedragen taak binnen ORWEJA een suggererende,
stimulerende en controlerende taak en heeft ten behoeve van een goede vervulling van
uitvoerende taken tevens een coórdinerende rol ten opzichte van zijn achterban.

Vergaderingen

Het in deze instructie omtrent vergaderingen bepaalde is van toepassing op de
vergaderingen van de CJ en van de subcommissies alsmede van de JWR en de RIC, temij
het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederlanà
onderscheidenlijk de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging voor de
laatsten een afivijkende regeling inhoudt.

Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het betreffende orgrun en bij diens
ontstentenis door zijn plaatsvervanger.

Vergaderingen worden bijeengeroepen door de (ambtelijk) secretaris, en wel schriftelijk en
onder bijvoeging van de agend4 die in overleg met de voorzitter wordt opgesteld. Bij de
oproeping wordt vermeld door wie, op welke wijze en met inachtneming van welke termijn
punten aan de agenda kunnen worden toegevoegd.

De oproeping wordt ten minste drie weken vóór de vergadering verzonden, tenzij de
voorzitter in spoedeisende gevallen een kortere termijn, die echter ten minste één week
moet bedragen, noodzakelijk acht.

Indien in een vergadering onderwerpen aan de orde komen die niet op de in 6.3 bedoelde
agenda werden vermeld enlof de agenda niet binnen de in 6.4 bedoelde termijn werd
verzonden, kan niettemin rechtsgeldig worden besloten, mits de vergadering voltallig is en
geen van de leden zich tegen besluiworming verzet.

De (ambtelijk) secretaris stelt van iedere vergadering notulen en een besluitenlijst op, die in
dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris worden ondertekend. De notulen en de besluitenlijst worden,
eventueel in ontwerp, binnen een maand na de vergadering aan de leden toegezonden.

De agenda en de
secretaris van de

sluipnlijst van een CJ-vergadering worden door de (ambtelijk)
J teg\lijk met de verzending aan de leden ook toegezonden aan de
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7.1

6.8

6.9

7.4

7.5

7.6

7.7

(ambtelijk) secretaris van de subcommissies en van de bestuurlijke organen.

Iedere vervanging van leden van de CJ, van de subcommissies en van de bestuurlijke

organen is uitgesloten.

De voorzitter van de CJ is bevoegd vergaderingen van de subcommissies en van de

bestuurlilke organen bij te wonen. Hlj kan zich door één der vice-voorzitters van de CJ

laten vervangen. Hij kan deelnemen aan de beraadslaging maar neemt geen deel aan de

besluitvorming.

Besluitvorming

De CJ neemt binnen het kader van de aan haar gedelegeerde bevoegdheden besluiten:

(l) op eigen initiatief;
(Z) op voorstel van een of meer subcommissies en/of bestuurlijke organen of van derden;
(3) op voorstel van een of meer subcommissies enlof bestuurlijke organen of van derden,

gehoord een of meer andere subcommissies en/of bestuurlijke organen.

Indien de CJ geheel overeenkomstig een voorstel van de JWR een besluit neemt over een

zaak die geacht kan worden alle veldwedstrijd organiserende verenigingen te gaan binden,

dan wordt artikel V.13 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op

Kynologisch Gebied in Nederland geacht te ziin toegepast.

lndien de CJ geheel overeenkomstig een voorstel van de RIC een besluit neemt over een

zaak die geacht kan worden alle Regio's en Aftlelingen te gaan binden, dan wordt artikel

35, lid l6 tot en met lid 20, van de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagers

Vereniging geacht te zijn toegepast.

Het hierna omtrent de besluitvorming bepaalde is van toepassing op de besluitvorming van
de CJ, van de subcommissies alsmede van de JV/R en de RIC, tenzij het Kynologisch

Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

onderscheidenlijk de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging voor de

laatsten een afivijkende regeling inhoudt.

Besluitvorming vindt als regel in vergadering plaats. Besluitvorming buiten vergadering is

zo nodig mogetijk ten aanzien van andere onderwerpen dan de benoeming of verkiezing en

het ontslag en de intrekking van de benoeming van personen. Van een buiten vergadering

genomen besluit wordt door de (ambtelijk) secretaris een relaas opgemaakt, dat voor de

eerstvolgende vergadering wordt geagendeerd.

Besluiten worden genomen met volstrekfe meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over

zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle stemmi mondeling tenzij de voorzitter of, bij een stemming over
personen, één igde schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming
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7.8

8 .1

9.1

9.2

geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefies. Stemming bij acclamatie is mogelijk
indien niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

In spoedeisende gevallen en in routine-aangelegenheden kan de kerncommissie besluiten
nemen' Deze besluiten worden vermeld op de agenda van de eerstvolgende vergadering,
waar de kerncommissie verantwoording aflegt over de door haar g"nJrn"n besluiten.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit van een subcommissie binnen dertig dagen
nadat zíj van dat besluit hebben kunnen kennis nemen, schriftelijk en gemotiveerd beroep
instellen bij de CJ- De CJ beslist zo spoedig mogelijk, maar in iéder geval binnen zes
maanden, op het beroep en stelt belanghebbenden en de betreffende subcommissie
schriftelijk en gemotiveerd van de beslissing in kennis. Afschrift van de beslissing wordt
gezonden aan het Landelijk Bestuur van de Koninktijke Nederlandse Jagers Vereiiging en
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nedeiland.

Financién en verslaglegging

Jaarlijks voor een door de CJ vast te stellen datum zendende subcommissies en de
bestuurlijke organen een samenvattend verslag van hun activiteiten aan de CJ en dienen zij
een deelrekening en -verantwoording o_ver het afgelopen kalenderjaar en een deelbegroting
voor het komende kalenderjaar bij de CJ in.

De CJ is verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer binnen ORWEJA en stelt
daarvoor regels op- Zij draagt er zoveel mogelijk zorg voor, dat de uitgaven ter zake van deactiviteiten van ORWEJA gedekt kunnen worden uitie inkomsten teizake van die
activiteiten. Zij stelt tijdig voor ieder kalenderjaar, mede aan de hand van de ingediende
deelbegrotingen, een begroting voor datiaar op en stelt zo spoedig mogelijk na afloop van
het kalenderjaar, mede aan de hand van de deelrekeningen en -verantwoordingen, een
rekening en verantwogrding op. De begroting en de rekining en verantwoording worden
overgelegd aan de JWR en aan de RIC en_ter goedkeuring voorgelegd aan het Landelijk
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en aan de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

Jaarlijks zendt de CJ een samenvattend verslag van haar activiteiten aan het Landelijk
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en aan de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland.

Slotbepalingen

Deze instructie kan worden aangehaald als "Instructie ORWEJA" en treedt in werking op I
april 1993. Eerder vastgestelde instructies komen met ingang van deze datum te vervallen.
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Gebied in Nederland gesloten overeenkomst betreffende ORWEJA van I november 1972
komt met ingang van eerstgenoemde datum te vervallen.

IV Deze overeenkomst is gewijzigd door besluit van het Landelijk Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging d.d. OF'.O1..(.39.î... onderscheidenlijk de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland d.d. q.k:.,.:.5...-1.Íi. en treedt in gewijzigde
vorrn in werking oV l'Fgalr ]999.
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