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Voorwoord

De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van 
deze criteria. In dit boekje worden de meest voorkomende in beeld gebracht en wordt uitgelegd hoe het feitelijk zit.

De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van VTH-taken in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit 
ŝŶ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ƚĞ�ďŽƌŐĞŶ͘��Ğ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ŐĂĂŶ�ŽǀĞƌ�ƉƌŽĐĞƐ͕�ŝŶŚŽƵĚ�ĞŶ�ŬƌŝƟĞŬĞ�ŵĂƐƐĂ͘�,Ğƚ�ǀŽůĚŽĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ǌŽƌŐƚ�ĞƌǀŽŽƌ�ĚĂƚ�
ŚĞƚ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ŝƐ�Žŵ�ĚĞ�ŐĞǁĞŶƐƚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ĞŶ�ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ�ƚĞ�ůĞǀĞƌĞŶ͘��Ğ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ĚŝĞ�ƚŽƚ�ŶƵ�ƚŽĞ�ŝƐ�ŽƉŐĞĚĂĂŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�
ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�Ϯ͘Ϭ�ĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌĞůĨĞǀĂůƵĂƟĞƚŽŽů͕�ŚĞĞŌ�ŐĞůĞŝĚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ƐĞƚ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�Ϯ͘ϭ͘�
,Ğƚ�ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�ǁĂƐ�Žŵ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƐĞƚ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ƉƌĂŬƟũŬ�ŵĞĞ�
Ƶŝƚ�ĚĞ�ǀŽĞƚĞŶ�ŬĂŶ͕�ǌŽŶĚĞƌ�ŝŶ�ƚĞ�ůĞǀĞƌĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĂŵďŝƟĞŶŝǀĞĂƵ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�Ϯ͘Ϭ͘��Ğ�ƐĞƚ�Ϯ͘ϭ�ǁŽƌĚƚ�ŝŶ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ϮϬϭϮ�
vastgesteld. 

�ƌ�ŬǁĂŵ�ǀĞĞů�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŽƉ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ĚŽŽƌ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ǀĂŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞƐ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵĚŝĞŶƐƚĞŶ͘�,ŝĞƌƵŝƚ�ŬǁĂŵĞŶ�ŽŽŬ�ŵŝƐ-
ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ�ŶĂĂƌ�ǀŽƌĞŶ͕�ĚŝĞ�ǌŝũŶ�ƚĞƌƵŐ�ƚĞ�ǀŽĞƌĞŶ�ŽƉ�ŽŶďĞŬĞŶĚŚĞŝĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐƉĞůƌĞŐĞůƐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�
2.0. Door de toepassing van die spelregels is er meer maatwerk mogelijk om te voldoen aan de criteria. In dit boekje worden de 
misverstanden uitgelegd en zijn de spelregels handzaam op een rijtje gezet.   
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�Ğ�ĞŝƐĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ĠĠŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ͕�ǌŝũŶ�

ŐĞĞŶ�ĨƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ĠĠŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͘ �,Ğƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�

ĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞƉƌŽĮĞů�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘��Ğ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�

door verschillende personen worden uitgevoerd.  

(Spelregels 1 en 7) 
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�ĞŶ�,�KͲŽƉůĞŝĚŝŶŐŶŝǀĞĂƵ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�

noodzakelijk. Zo lang de uitvoering gecontroleerd wordt 

door iemand die wel voldoet aan de gestelde eisen voor dit 

deskundigheidgebied. 

(Spelregel 2)
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De kwaliteitscriteria beschrijven over hoeveel medewerkers 

met een bepaalde deskundigheid een bevoegd gezag moet 

ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͘�DĂĂƌ�ĠĠŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ŬĂŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�

deskundigheden hebben. Je kunt dus niet berekenen hoeveel 

ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ĞĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞĞŌ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĞƌĞŝƐƚĞ�

aantal deskundigheden bij elkaar op te tellen. 

(Spelregel 3)
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�Ğ�ĨƌĞƋƵĞŶƟĞͲĞŝƐ�ǌĞŐƚ�ŝĞƚƐ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ǀůŝĞŐƵƌĞŶ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�

ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞĞŌ�Žŵ�ǌŝũŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ�ďŝũ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘��Ž�

kan een werkproces zonder vertraging goed worden uitgevoerd. 

(Spelregel 4)
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,Ğƚ�ŝƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ�Žŵ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ƚĞ�ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ͕�ŽŽŬ�Ăů�

ůŝũŬĞŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞƐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ŐĞǌŝĐŚƚ�ŶŝĞƚ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂůƐ�ũĞ�

ĂůůĞĞŶ�ĚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƟĞͲĞŝƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŐĞŶĞƌŝĞŬĞ�ĞŶ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƟƐĐŚĞ�

deskundigheden bij elkaar optelt. 

(Spelregel 5)
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De Wabo vraagt om de mogelijkheid van integraal werken. 

De eisen die gelden per deskundigheid sluiten een integrale 

werkwijze niet uit. De indruk is ontstaan dat het werk alleen 

ŐĞĚĂĂŶ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ͕�ƚĞƌǁŝũů�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�

ook ruimte bieden voor generalisten. Een medewerker kan 

deskundig zijn op meerdere onderdelen. 

(Spelregel 3) 
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�ĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ŵŽĞƚ�Ϯϰ�ƵƵƌ�ƉĞƌ�ĚĂŐ͕�ϳ�ĚĂŐĞŶ�ƉĞƌ�ǁĞĞŬ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�

hebben over BOA’s. De oplossing om te voldoen aan dit criterium 

kan ook buiten de gemeentegrenzen gezocht worden. Het wil niet 

zeggen dat elke gemeente drie BOA’s in dienst moet hebben. 

(Spelregel 8)
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�ƌǀĂƌŝŶŐ�ƚĞůƚ�ŽŽŬ�ŵĞĞ�ďŝũ�ŚĞƚ�ďĞŽŽƌĚĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕ �

het gaat niet alleen om het -ooit- gehaalde papiertje. 

(Spelregel 9)
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Bij het uitbesteden van taken aan een derde (commerciële) 

ƉĂƌƟũ�ŝƐ�ŚĞƚ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘ 

(Spelregel 14)
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<ǁĂůŝƚĞŝƚ�ŐĂĂƚ�ŶŝĞƚ�ŽǀĞƌ�ǁĞƌŬǀŽŽƌƌĂĂĚ͘�KŽŬ�ďŝũ�ƐůĞĐŚƚƐ�ϭ�

ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĂĂŶǀƌĂĂŐ�ƉĞƌ�ũĂĂƌ͕ �ŵŽĞƚ�ĚĞǌĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐ�ŬƵŶŶĞŶ�

worden afgehandeld. 

(Spelregel 4) 
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De indruk bestaat dat de hoge kwaliteitseisen een manier 

zijn om gemeenten te dwingen alle taken bij de RUD onder 

ƚĞ�ďƌĞŶŐĞŶ͘��ŝƚ�ŝƐ�ƐůĞĐŚƚƐ�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉƟĞƐ�ĚŝĞ�ĞĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�

ŚĞĞŌ�Žŵ�ĂĂŶ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĞŝƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂĐŚƚĞƌďůŝũǀĞŶĚĞ�ƚĂŬĞŶ�ƚĞ�

ǀŽůĚŽĞŶ͘��Ğ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĞŝƐĞŶ�ǌŝũŶ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕�

ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬǀŽŽƌƌĂĂĚ�ĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀŽƌŵ͘�



25



26

Kwaliteitscriteria garanderen niet dat er nooit meer een ramp 

ŐĞďĞƵƌƚ͘�<ǁĂůŝƚĞŝƚƐĞŝƐĞŶ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͕�ǁĂĂƌďŝũ�

ũĞ�ǁĞĞƚ�ĚĂƚ�ĂůƐ�Ğƌ�ŽŶǀĞƌŚŽŽƉƚ�ŝĞƚƐ�ŐĞďĞƵƌƚ͕�Ğƌ�ǁĞů�ĂůůĞƐ�ĂĂŶ�

gedaan is om het te voorkomen. 
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De spelregels

�Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ�<ǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�Ϯ͘Ϭ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ƚǁĞĞ�ĚĞůĞŶ͘�/Ŷ�ĚĞĞů���ǌŝũŶ�ĚĞ�ŬƌŝƟĞŬĞ�ŵĂƐƐĂ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ŝŶ�ĚĞƚĂŝů�ƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ�ŝŶ�ĚĞƐ-
kundigheidstabellen. In deel A van de rapportage staan spelregels voor het voldoen aan die criteria. Uit de feedback op de kwa-
liteitscriteria is gebleken dat veel mensen niet goed bekend zijn met deze spelregels. Daardoor zijn er misverstanden ontstaan 
ŽǀĞƌ�ĚĞ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ͘��Ğ�ϭϰ�ƐƉĞůƌĞŐĞůƐ�ŐĞǀĞŶ�ƌƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�ŵĂĂƚǁĞƌŬ�ďŝũ�ĚĞ�ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬƌŝƟĞŬĞ�ŵĂƐƐĂ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ͘�

Spelregel 1:� ��Ğ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ǌŝũŶ�ďĞŶŽĞŵĚ�ŽŶĚĞƌ�ĠĠŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ĚŽŽƌ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�;ŽĨ�
ďƵŝƚĞŶͿ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ŐĞůĚĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ĚŝĞ�ŐĞŬŽƉƉĞůĚ�ǌŝũŶ�ĂĂŶ�
ĚŝĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�Śŝũ�ƵŝƚǀŽĞƌƚ͘��Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ĂůƐ�ŐĞŚĞĞů�ŵŽĞƚ�ǀŽůĚŽĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��

Spelregel 2:� ��ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ůĂŐĞƌ�ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵ�ĚĂŶ�ĚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�
ǀŽŽƌƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕�ŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ�ǁŽƌĚƚ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ĚŝĞ�ǁĞů�
voldoet aan de gestelde eisen voor dit deskundigheidsgebied. 

Spelregel 3:� ��Ğ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ�ďĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ŽǀĞƌ�ŚŽĞǀĞĞů�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŵĞƚ�ďĞƉĂĂůĚĞ�ŬĞŶŶŝƐ��ĞĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ŵŽĞƚ�
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͘���ĠŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ŬĂŶ�ĞĐŚƚĞƌ�ŽǀĞƌ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͘��

Spelregel 4:� �sŽŽƌ�ĞůŬĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ŝƐ�ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ�ŚŽĞ�ǀĂĂŬ�ĞĞŶ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ�ĚĞǌĞ�ŵŽĞƚ�ƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͕�ŽĨ�ŚŽĞǀĞĞů�ƟũĚ�Śŝũ�ĚĂĂƌ�
ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ�ĂĂŶ�ŵŽĞƚ�ďĞƐƚĞĚĞŶ͘��Ğ�ĞƐƐĞŶƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƟĞͲĞŝƐ�ŝƐ�ĚĂƚ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ĚƵƐĚĂŶŝŐ�ǀĂĂŬ��
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ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ǁŽƌĚƚ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�ďĞŚĞĞƌƐƚ�ǁŽƌĚƚ͕�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ�ĞŶ�ŵĞƚ�ǀŽůĚŽĞŶĚĞ�ĞŶ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŬĞŶŶŝƐ�ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ�ŬĂŶ�
worden uitgevoerd.

Spelregel 5:� �̂ ŽŵŵŝŐĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĠĠŶ�ƉĞƌƐŽŽŶ�ŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ�ǁŽƌĚĞŶ͘�,Ğƚ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�
ǀĂŶ�ŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞ�ŽǀĞƌůĂƉ�ƚƵƐƐĞŶ�ƚĂŬĞŶ�ŵĂĂŬƚ�ŵĞĞƌ�ĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘�

Spelregel 6:  De juridische deskundigheden voor vergunningverlening resp. handhaving binnen de domeinen “bouw’ en 
‘milieu’ zijn te combineren. Wel moeten er tenminste 4 medewerkers over deze deskundigheid beschikken.

Spelregel 7:�� �sŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝƐƟƐĐŚĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞĚĞŶ�ŐĞůĚƚ�ĞĞŶ�ĨƵŶĐƟĞƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŽƉ�ƉĞƌƐŽŽŶƐŶŝǀĞĂƵ�ƚƵƐƐĞŶ�
vergunningverlening enerzijds en toezicht & handhaving anderzijds. Deze scheiding geldt ook tussen 
ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐǀĞƌůĞŶŝŶŐ͕�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�ŽĨ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ƌŽů�ǀĂŶ�ŝŶŝƟĂƟĞĨŶĞŵĞƌ�ŽĨ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĂĂƌ͘ �

Spelregel 8:� ��ůŬ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ŵŽĞƚ��Ϯϰ�ƵƵƌ�ƉĞƌ�ĚĂŐ͕�ϳ�ĚĂŐĞŶ�ƉĞƌ�ǁĞĞŬ�ŽǀĞƌ��ƵŝƚĞŶŐĞǁŽŽŶ�KƉƐƉŽƌŝŶŐƐĂŵďƚĞŶĂƌĞŶ�;�K� Ɛ͛Ϳ 
beschikkenϭ͘�,Ğƚ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ŵŽĞƚ�ĂůƟũĚ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ƉĂŬŬĞƚ�ĂĂŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�
ďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ�;Ž͘Ă͘�ďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞ�ƐƚƌĂĩĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ĞŶ�ŽƉƐƚĞůůĞŶ�Ws Ɛ͛Ϳ͘�

ϭ Voor domein 2
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Spelregel 9:  Aan de opleidingseisen kan ook voldaan worden door aantoonbaar gelijkwaardige opleiding en/of 
gelijkwaardig werk- en denkniveau verkregen door ervaring. 

Spelregel 10:  De voorgeschreven opleidingseisen zijn minimale eisen. 

Spelregel 11:� ��ĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƵŝƚďĞƐƚĞĞĚ͘��ƌ�ǌŝũŶ�ƌĞŐĞůƐ�ǀŽŽƌ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ĚŝĞ�ĂůůĞĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌ-
ŚĞŝĚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ŬƵŶŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͘��Ž�ĚŝĞŶĞŶ�ĚĞ�ŬĞƌŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�tĂďŽ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�
uitgevoerd. 

Spelregel 12/13:� �,Ğƚ�ďĞǀŽĞŐĚ�ŐĞǌĂŐ�ďůŝũŌ�ĂůƟũĚ�;ďĞƐƚƵƵƌůŝũŬͿ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ�ĞŶ�ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ͕�ŽŽŬ�ĂůƐ�ŚĞƚ�
werk is uitbesteed.

Spelregel 14:� ��Ğ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ǁĂĂƌĂĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚďĞƐƚĞĞĚ�ŵŽĞƚ�ǀŽůĚŽĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĐƌŝƚĞƌŝĂ͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂ�hŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ŵĞƚ��ŵďŝƟĞ�ŝƐ�ĞĞŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ͗


