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1. INLEIDING
De kerntaken van het Faunafonds bestaan uit: het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en
bestrijding van schade door beschermde inheemse soorten; het doen van onderzoek en geven van
voorlichting omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van schade door dieren; het verlenen
van tegemoetkomingen in de schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten bij de
daarvoor in aanmerking komende gevallen; en het geven van adviezen aan de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de Colleges van Gedeputeerde Staten over de bij wet
opgedragen taken.
Het door het Faunafonds uit te zetten onderzoek dient zich te richten op het bevorderen van
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door beschermde inheemse
diersoorten (artikel 83 Flora- en faunawet). Dit betreft voor het merendeel landbouwschade, maar kan
ook schade aan flora en fauna en andere belangen zoals volksgezondheid, openbare veiligheid e.d.
betreffen. Om deze onderzoeksbehoefte voor de komende jaren te structureren wordt dit herziene
meerjarenprogramma onderzoek ontwikkeld. De onderzoeksprioriteiten zullen bepaald worden aan de
hand van trends en omvang van de tegemoetkomingen in landbouwschade, de uit het voorgaande
meerjarenprogramma voortvloeiende resultaten en inzichten, en relevante maatschappelijke
ontwikkelingen.
Ontwikkeling in tegemoetkomingen in de schade
Hoe groter de belangen die spelen op het gebied van landbouwschade, hoe groter de behoefte deze
schade te verkleinen. Daarom is het van belang de totale hoogte van de uitgekeerde schade per
diersoort of type gewas in ogenschouw te nemen, evenals eventuele opwaartse of neerwaartse trends
in veroorzaakte schade. Direct gerelateerd aan de tegemoetkomingen in de schade zijn de middelen
die de grondgebruiker ter beschikking heeft om de schade te beperken, alsmede de effectiviteit en
efficiëntie die deze middelen bieden. Ook veranderingen in populatiegrootte en verspreiding van
schadeveroorzakende soorten kan een grote rol spelen in de omvang van de tegemoetkomingen in de
schade.
Evaluatie Meerjarenprogramma onderzoek 2006-2010
Het Faunafonds heeft een reeks aan onderzoeken uitgezet, o.m. op basis van het
meerjarenprogramma onderzoek 2006-2010. Deze onderzoeken verschilden sterk in de aard en de
doelstellingen van het onderzoek. In de evaluatie is het vooral van belang de successen te markeren
en de behoefte voor aanvullend onderzoek in kaart te brengen. Hierbij worden de volgende vragen
beantwoordt: wat hebben we geleerd, welke nieuwe inzichten zijn er verkregen, waar bestaan nog
hiaten in kennis en welke onderzoeksresultaten verdienen verdere navolging en welke middelen zijn
voldoende onderzocht en hebben bewezen niet te werken? Daarnaast zijn er uiteraard ontwikkelingen
gaande die mogelijk nieuwe onderzoeksinspanningen vereisen, hierbij valt te denken aan nieuwe
verjaagmethoden en trends in landbouwschade als gevolg van nieuwere en/of veranderde
landbouwproducten of teeltmethoden. De tijdens het meerjarenprogramma 2006-2010 uitgezette en
nog lopende onderzoeken zullen worden voortgezet. Indien de resultaten dit uitwijzen is
vervolgonderzoek mogelijk.
Maatschappelijke context
Naast veroorzaakte schade en resultaten uit eerder onderzoek, zijn een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen en vraagstukken van belang voor de ontwikkeling van dit meerjarenprogramma. Vanuit
de maatschappij bestaat de vraag naar preventieve middelen ter voorkoming van schade als
alternatief voor afschot. Dit betekent dat innovatie vereist is om de effectiviteit en efficiëntie van de
beschikbare preventieve middelen te verbeteren. Planmatig faunabeheer is sinds de invoering van de
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Flora- en faunawet voorgeschreven. Een dergelijk beheer bestaat uit een cyclus van
uitvoeringstappen voor adaptief beheer ofwel het lerend beheren van schadeveroorzakende soorten.
Tijdens het onderzoek naar preventieve middelen en beheersmaatregelen, dient deze cyclus in acht
genomen te worden. Daarnaast is er recentelijk meer aandacht voor invasieve soorten. Exoten
kunnen mogelijk naast schade aan inheemse planten en dieren door verdringing of concurrentie, ook
landbouwschade veroorzaken. Onderzoek naar mogelijke schade is nodig om tijdig actie te kunnen
ondernemen. Overigens kunnen zich in de periode 2009-2013 nog andere ontwikkelingen en
veranderingen voordoen die een onderzoeksbehoefte creëren.
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2. ORGANISATIE
Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan en bestaat uit een bestuur en een secretariaat.
Een aantal leden van het bestuur vormen de commissie onderzoek.
2.1.

Sturing

Het meerjarenprogramma wordt door het secretariaat van het Faunafonds, de coördinator onderzoek,
opgezet en uitgevoerd. Sturing op hoofdlijnen vindt plaats in de Commissie Onderzoek, waarin naast
vijf bestuursleden van het Faunafonds, de secretaris en de coördinator onderzoek van het Faunafonds
zitting hebben. Deze vijf leden zijn afkomstig uit kringen van de wetenschap met deskundigheid op het
gebied van gedragsecologie, landbouw, natuurbescherming, jacht en dierenbescherming.
De Commissie Onderzoek bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Leden:

2.2.

Mr. Ing H. Revoort
F.P.J. van Bommel M.Sc.
Dr. R.P.B. Foppen
P.L. Sterkenburgh
Drs. J.J.T. Teeuwisse
Mr. A.G. Dijkhuis
Mr. C.W. Ripmeester

secretaris Faunafonds
coördinator onderzoek
gedragsecologie
landbouw
natuurbescherming (soorten)
jacht
dierenbescherming

Verantwoording

De voornaamste onderzoeksonderwerpen komen in het meerjarenprogramma aanbod en zijn als
zodanig afgestemd met de commissie onderzoek. De afzonderlijke onderzoeksvoorstellen worden ter
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het Faunafonds, waardoor de verschillende belangen in
het geïnitieerde onderzoek worden vertegenwoordigd. Na uitvoering worden de resultaten in de vorm
van rapportages aan het bestuur teruggekoppeld ter verantwoording van de uitgevoerde onderzoeken.
Na goedkeuring door het bestuur zijn de rapporten openbaar en worden op de website van het
Faunafonds geplaatst.
2.3.

Kwaliteitsborging

De coördinator onderzoek zorgt voor de kwaliteitsborging van de onderzoeksprojecten en rapporten.
In voorkomende gevallen is het wenselijk de rapporten van een kwaliteitstoets te voorzien door
onafhankelijke deskundigen van universiteiten of onderzoeksbureaus. De grote lijnen in het onderzoek
worden bewaakt door de commissie onderzoek.
2.4.

Decentralisatie taken Faunafonds

In het kader van overdracht van taken van LNV-NLP naar de provincies zullen de taken van het
Faunafonds in 2010 gedecentraliseerd worden. Over de taken en de organisatiestructuur van het
gedecentraliseerde Faunafonds is overleg gaande tussen LNV-NLP en de provincies. Het definitieve
meerjarenprogramma zal mede afhankelijk zijn van de taken van het Faunafonds in de nieuwe
organisatiestructuur.
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3. ONTWIKKELING SCHADEUITKERINGEN
Het totaal aan tegemoetkomingen uitgekeerd voor schade door beschermde diersoorten door het
Jachtfonds en het Faunafonds is de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Deze stijging is vrij
gelijkmatig geweest, van 2,7 miljoen in 1999 tot 11,2 miljoen in 2008, met alleen in de jaren 2004 en
2006 een tijdelijke terugval van de uitgekeerde tegemoetkomingen in de schade. Voor een compleet
overzicht van de tegemoetkomingen per diersoort over de periode 1999 t/m 2008 wordt verwezen
naar bijlage 1.
In figuur 1 is de totale schade per soortgroep voor de afgelopen vier jaren weergegeven. Dezelfde
indeling in schadeveroorzakende groepen als in het meerjarenprogramma 2006-2010 is hiervoor
gehanteerd. Uit de grafiek komt naar voren dat overwinterende ganzen en smienten, samen met de
overzomerende ganzen voor de meeste schade zorgen. Verder valt de recente toename in schade
door zangvogels op. Muizen en ratten, en dan met name veldmuizen, kunnen voor incidenteel hoge
schade zorgen. Schade veroorzaakt door andere vogels en zoogdieren is, afgezet tegen de
eerdergenoemde schadeveroorzakende soortgroepen, beperkt. Desondanks kan lokaal en dus ook
voor de betreffende grondgebruiker, wel hoge schade ontstaan. In sommige gevallen kan dit
aanleiding vormen, voor het opzetten van kleinschalig onderzoek.
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Figuur 1. Ontwikkeling uitgekeerde tegemoetkomingen in schade per soortgroep, periode 2005-2008
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3.1.

Schadeveroorzakende groepen

Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart)
Na de invoering van het Beleidskader Faunabeheer in 2004, welke in 2005 ook op provinciaal niveau
was ingevoerd, was er een initiële afname in uitgekeerde schade te zien in het jaar 2006. In 2007 en
2008 nam dit echter weer toe. De schade door overwinterende ganzen bedroeg in de jaren 2005,
2006, 2007, respectievelijk € 4.100.000, € 3.100.000,en € 3.700.000. Terwijl in 2008 de hoogste
schadetegemoetkoming ooit werd uitgekeerd, € 7.600.000. Hierbij zijn de gedoogovereenkomsten,
zoals de opvang op de Waddeneilanden (Faunafonds), de individuele opvangovereenkomsten
(Faunafonds) en de PSAN ganzenopvangpakketten (Dienst Regelingen), buiten beschouwing gelaten.
De kosten hiervan bedroegen in de jaren 2006. 2007 en 2008 in totaal, respectievelijk: € 10.200.000,
€ 11.400.000 en € 7.000.000.
In de bovenstaande grafiek en in bijlage 1 zijn de bedragen voor de gedoogovereenkomsten voor
ganzen buiten beschouwing gelaten, aangezien deze vergoedt worden door de provincies vanuit de
PSAN.
Gezien de grootte van de belangen alsook de hoogte van de tegemoetkoming in de schade blijft
schadebeperking van overwinterende ganzen een hoge prioriteit houden. De evaluatie van het
beleidskader is in de afrondende fase, het is momenteel echter nog niet duidelijk hoe het beleidskader
een vervolg zal krijgen. Vooralsnog zal door het Faunafonds geen nieuw grootschalig onderzoek
verricht worden. Wel zullen methoden om ganzen te concentreren in de opvanggebieden op hun
effectiviteit worden getest.
Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september)
Dertig jaar geleden werd de grauwe gans in Nederland geherintroduceerd. Inmiddels is de populatie
verveelvoudigd tot zo'n 25.000 broedparen in 2005 (van der Jeugd et al. 2006). Daarnaast nemen ook
de populaties overzomerende brandganzen en kolganzen sterk toe. Ook de schadecijfers laten een
sterke toenemende trend zien, een verdrievoudiging over de laatste 4 jaar, tot ruim € 1.200.000. Of
deze tendens de komende jaren zal doorzetten is onduidelijk. Echter een afname van de aantallen en
de schade lijkt uitgesloten, daarmee heeft onderzoek naar overzomerende ganzen een hoge prioriteit.
Gezien de mobiliteit alsmede de hogere dichtheid en het daarmee samenhangende schadepatroon
van rondtrekkende ongepaarde ganzen, dienen deze apart bezien te worden van broedende ganzen.
Knobbelzwanen
Schade wordt voornamelijk veroorzaakt door knobbelzwanen, die jaarrond in Nederland aanwezig zijn.
De wilde zwaan en de kleine zwaan veroorzaken slechts geringe schade in de winterperiode. De
schade fluctueert van € 70.000 tot € 107.000 de laatste vier jaar en is ten opzichte van de periode
1999-2002 ongeveer met de helft afgenomen. Het onderzoek heeft een lage prioriteit.
Zangvogels (exclusief kraaiachtigen)
Over de periode 2005-2007 is een matige toename in de schadetegemoetkomingen te zien. In 2008
verloopt deze toename zeer scherp tot € 1.400.000. Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de
schade veroorzaakt wordt door mezen, met name in fruit. Ook vinken kunnen een aanzienlijke schade
veroorzaken. Wat aan deze scherpe toename ten grondslag ligt is nog onduidelijk, evenals mogelijke
preventieve maatregelen ter voorkoming van de schade. Daarnaast is het onzeker of met het huidige
niveau van schade het plafond bereikt is of dat dit de komende jaren wellicht nog verder zal
doorstijgen. Onderzoek naar zangvogels heeft een hoge prioriteit.
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Kraaiachtigen
De afgelopen vier jaar fluctueert de uitgekeerde schade veroorzaakt door kraaiachtigen tussen de
€ 50.000 en € 200.000, waarbij het merendeel van de uitgekeerde schade veroorzaakt is door roeken.
Een duidelijke tendens over 2005-2008 is niet waarneembaar, wel is de schade in vergelijking met de
periode 1999-2003 aanzienlijk afgenomen. De verwachting is dat de omvang van de
schadetegemoetkomingen de komende jaren rond het huidige niveau blijft. Vanwege de relatief
geringe omvang, alsmede de fluctuatie in tegemoetkomingen, heeft onderzoek naar schade
veroorzaakt door deze soort een gemiddelde prioriteit.
Overige vogels
De tegemoetkomingen in schade fluctueerden de laatste jaren tussen de € 31.000 en € 105.000,
zonder waarneembare trend. Ook de voorgaande periode van 1999 tot 2004 laat eenzelfde fluctuatie
zien en wordt ook verwacht voor de komende jaren. Gezien de omvang van de uitgekeerde schade en
de diversiteit aan vogelsoorten heeft deze schade een lage prioriteit wat betreft
onderzoeksinspanningen. De wildsoorten: fazant, patrijs, wilde eend, houtduif, konijn en haas
leverden de laatste jaren een totale jaarlijkse tegemoetkoming in de schade op van tussen € 29.000
en € 80.000.
Zoogdieren (exclusief muizen en ratten)
De tegemoetkomingen zijn de afgelopen vier jaar stabiel en schommelen zo rond de € 200.000. In de
periode daarvoor waren de tegemoetkomingen aanzienlijk lager. Hierbij zijn de
gedoogovereenkomsten, welke voor dassen en edelherten zijn afgesloten, buiten beschouwing
gelaten. De kosten hiervan bedroegen in 2008 respectievelijk € 541.000,- en € 63.000,-. De schade
veroorzaakt door edelhert en das vertoont weinig variatie over de jaren. Daarentegen fluctueert
hazenschade sterk van jaar tot jaar. Voor de totale tegemoetkomingen voor de zes wildsoorten
varieert tussen € 29.000 en € 80.000 jaarlijks. De laatste jaren is echter wel een stijgende tendens
zichtbaar in uitgekeerde schade veroorzaakt door wild zwijn en damhert. Gezien de relatief geringe
omvang en de stabiliteit van de tegemoetkomingen is de prioriteit gemiddeld. Onderzoek naar soorten
waarvan de schade de laatste jaren toeneemt wordt wel als wenselijk geacht. Daarnaast is het zinvol
een verkenning te doen naar potentiële schade en mogelijke preventieve maatregelen van
geherintroduceerde soorten zoals bever of de spontane vestiging van lynx of wolf. Onderzoek naar
preventieve middelen om schade aan woningen, auto’s en andere belangen door steenmarter te
voorkomen, wordt van belang geacht vanwege de toename in aantallen en verspreiding van de
steenmarter in Nederland.
Muizen en ratten
Schade door muizen en ratten fluctueert zeer sterk en is zeer afhankelijk van de populatiegrootte van
met name veldmuizen en in mindere mate woelratten. In jaren van populatie-explosies, kan de schade
enorm oplopen, vooral schade aan graslanden. De onverwachte en omvangrijke schade van 2005 is
bij wijze van uitzondering vergoed door het Faunafonds, na 2005 is een tegemoetkoming niet meer
mogelijk. Onderzoek naar deze soorten heeft een lage prioriteit.
3.2.

Prioriteiten

In de onderstaande tabel wordt de gemiddelde hoogte en trend van de tegemoetkomingen in de
schade per categorie schadeveroorzakende diersoort weergegeven. Aan de hand van de omvang en
trend van de uitgekeerde schade zijn de prioriteiten bepaald. Indien er sterke verschuivingen optreden
in schade, waarbij een soort een aanzienlijke toename van de schade veroorzaakt, kan dit de
onderzoeksprioriteit beïnvloeden. Dit kan het geval zijn bij een snelle populatieontwikkeling, een
aanpassing van het foerageergedrag of de herintroductie van soorten.
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Tabel 1. Prioriteiten per categorie schadeveroorzakende diersoorten
Soortgroep

Overwinterende ganzen
Overzomerende ganzen
Knobbelzwanen
Zangvogels (excl. kraaiachtigen)
Kraaiachtigen
Overige vogelsoorten
Zoogdieren (excl. muizen en ratten)
Muizen en ratten
Totaal

Uitgekeerde schade
Percentage
gemiddelde over
van totale
2005-'08
schadeomvang
2
€ 3.322.923
44%
€ 2.169.120
29%
€ 92.447
1%
€ 825.326
11%
€ 117.999
2%
€ 59.339
1%
2
€ 211.980
3%
3
€ 776.551
10%
€ 7.575.684
100%

Trend
over
1
2005-'08
+
+
0
+
0
0
0
?

Prioriteit

hoog
hoog
gemiddeld
hoog
gemiddeld
laag
gemiddeld
laag

1. + toename; 0 stabiel of fluctuerend; - afname; ? onduidelijk
2. exclusief overeenkomsten voor opvang van ganzen en gedoogovereenkomsten voor das en edelhert
3. uitgekeerde schade hoog door eenmalig uitgekeerde tegemoetkomingen voor veldmuizen in 2005 en voor woelratten in 2006
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4. EVALUATIE MEERJARENPROGRAMMA ONDERZOEK 2006-2010
In dit nieuwe meerjarenprogramma onderzoek (MJP) wordt het meerjarenprogramma 2006-2010 op
hoofdlijnen geëvalueerd. Bij de vaststelling van onderzoeksbehoeften en de prioritering van
onderzoeksonderwerpen voor het meerjarenprogramma 2009-2013 is het van belang te weten, of de
vragen uit het vorige programma beantwoord zijn. Wat hebben we uit het voorgaande onderzoek
geleerd en welke successen zijn er geboekt? In concrete zin betekent dit, waar moeten we rekening
mee houden wanneer nieuw onderzoek uitgezet wordt en welke preventieve middelen en
beheermaatregelen bieden goede kansen voor schadebeperking en verdienen nader onderzoek?
4.1.

Uitvoering en resultaten onderzoeksprojecten MJP Onderzoek 2006-2010

Het vorige meerjarenprogramma had als doelstelling, de bevordering van maatregelen ter voorkoming
en bestrijding van schade door beschermde inheemse diersoorten. Hierbij werd een onderverdeling
naar de groepen schadeveroorzakende soorten gemaakt, waarbij de prioritering hoofdzakelijk
gebaseerd was op de schadeomvang per soortgroep in de voorgaande jaren.
De onderzoeksvragen uit het meerjarenprogramma 2006-2010 zijn weergegeven in bijlage 2. Per
onderzoeksvraag is nagegaan of deze in de uitvoering van het meerjarenprogramma is behandeld.
Daarnaast is aangegeven of vervolgonderzoek wenselijk is, dan wel of de onderzoeksvraag nog dient
te worden beantwoord. Hieronder zijn per groep schadeveroorzakende diersoorten de bevindingen
weergegeven.
Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart)
Van 2005 tot eind 2008 is er in het kader van de evaluatie van het beleidskader faunabeheer, in
opdracht van LNV en het Faunafonds onderzoek verricht naar het functioneren van het
geïmplementeerde beleidskader. De onderzoeksvragen uit het meerjarenprogramma 2006-2010 zijn
in dit breed opgezette onderzoek aan bod gekomen, voor een beschrijving van de resultaten zie
bijlage 3. Afhankelijk van de eventuele beleidswijzigingen kan aanvullend onderzoek wenselijk zijn. Zo
lang het beleidskader faunabeheer van kracht blijft, waarbij de opvang van ganzen en smienten
nagestreefd wordt, kan er onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van methoden om ganzen en
smienten te concentreren in de opvanggebieden.
Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september)
De ontwikkeling van populaties overzomerende ganzen is in het rapport (van der Jeugd et al. 2006)
behandeld. Verschillende methoden om ganzen te weren van gewassen zijn getoetst. Het merendeel
van de vragen zullen aan bod komen in het in 2009 gestarte onderzoek van Alterra, naar de
effectiviteit van het populatiebeheer van overzomerende grauwe ganzen. Dit onderzoek heeft een
looptijd van 3 jaar en wordt gefinancierd door LNV, provincie Noord-Holland, Faunafonds,
Vogelbescherming, ILG commissie Texel en LTO Noord. De belangrijkste vragen zijn:
- wat is de effectiviteit van de verschillende ingrepen op de regionale en landelijke
populatieontwikkeling van de overzomerende ganzen voor de (middel)lange termijn?
- hebben de ingrepen op de overzomerende ganzen een significant/nadelig effect op de gunstige staat
van instandhouding van de soort op langere termijn?
- nemen opbrengstderving in de landbouw en negatieve effecten op natuurdoelstellingen van
natuurterreinen daadwerkelijk af na wel of niet ingrijpen in populaties overzomerende (grauwe)
ganzen?
- in hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een schadelijk effect van de ganzen op weidevogels?

Faunafonds - 2009

11

Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2009 – 2013

Knobbelzwanen
Er zijn geen onderzoeksprojecten uitgevoerd naar knobbelzwanen. De ontwikkeling van het aantal
broedparen knobbelzwanen wordt door SOVON gemonitoord en recentelijk ook door de WBE’s. De
aanstelling van de postdoc onderzoeksplaats aan de bijzondere leerstoel faunabeheer is mede
bedoeld de monitoringsgegevens in overeenstemming met elkaar te brengen. Er zijn geen projecten
opgestart voor de beantwoording van de andere onderzoeksvragen.
Zangvogels (exclusief kraaiachtigen)
De verschillende onderzoeksvragen over de relatie tussen zangvogels, met name mezen, en schade
aan fruit zijn uitgevoerd en worden deels dit jaar nog uitgevoerd. Het verstrekken van (suiker)water ter
schadebeperking of andere methoden van afleidend voeren dienen nog onderzocht te worden. Welke
maatregelen de schade kunnen beperken behoeft nog verder onderzoek.
Kraaiachtigen
De vier onderzoeksvragen over kraaiachtigen zijn niet aan de orde gekomen in de uitgevoerde
onderzoeksprojecten. Daarentegen zijn er wel verschillende onderzoeken uitgevoerd naar
kraaiachtigen, onder meer naar de werking van werende middelen. De initiële onderzoeksvragen
blijven relevant en onderzoek wenselijk.
Overige vogels
Er is onderzoek verricht naar spechtenschade in laanboomkwekerijen en mogelijke preventieve
middelen. De oorzaken zijn bekend, een verkenning naar mogelijke schadebeperkende maatregelen
is uitgevoerd, nader onderzoek hierna is niet noodzakelijk.
Zoogdieren (exclusief muizen en ratten)
In het vorige meerjarenprogramma zijn onderzoeksvragen opgenomen over de schade aan
sportvelden en golfbanen door konijnen. Onderzoek is verricht naar de omvang van konijnenschade
op voetbalvelden en mogelijke alternatieve preventieve maatregelen.
Andere onderzoeksvragen richten zich op de invloed van predatorpopulaties, met name vossen en
roofvogels, op landbouwhuisdieren en beschermde diersoorten. De werking van voswerende
middelen ter bescherming van weidevogellegsels is getoetst. Oriënterend onderzoek naar de
schadeomvang door vossen bij freilandkippen en preventieve middelen heeft plaatsgevonden.
Aanvullend is gekeken naar vossenbeheer in relatie tot de bescherming van de geherintroduceerde
hamsterpopulatie. Een deel van de initiële onderzoeksvragen blijft relevant. Zo is onderzoek naar
nieuwe preventieve middelen ter vermindering van landbouwschade en predatie van weidevogels
door vossen wenselijk.
Muizen en ratten
De onderzoeksvragen uit het vorige meerjarenprogramma richtten zich voornamelijk op de
aantalsontwikkeling van veldmuizen en het voorspellen van plagen door middel van een early warning
systeem. Hiervoor zijn onderzoeken uitgevoerd. De vragen over muizenbestrijding en diervriendelijke
middelen ter voorkoming van schade zijn niet beantwoord.
4.2.

Vervolgonderzoeksvragen MJP Onderzoek 2006-2009

Aan de hand van de uit de onderzoeksprojecten geboekte resultaten, verkregen inzichten of
vastgestelde hiaten in kennis kunnen onderzoeksbehoeften en -prioriteiten voor het nieuwe
meerjarenprogramma bijgesteld worden.
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0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

,QGHSHULRGH]LMQUDSSRUWHQJHSXEOLFHHUGZDDURQGHUGHGHHOUDSSRUWHQLQKHWNDGHU
YDQGHHYDOXDWLH%HOHLGVNDGHU)DXQDEHKHHU'HRQGHU]RHNHQEHVWRQGHQRPXLWRULsQWHUHQG
RQGHU]RHNWRHWVLQJYDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQLQGHSUDNWLMNHQV\PSRVLDRYHUVFKDGHYHURRU]DNHQGH
VRRUWHQ1DDUDOOHFDWHJRULHsQVFKDGHYHURRU]DNHQGHGLHUVRRUWHQZDDUYRRURQGHU]RHNVYUDJHQ]LMQ
JHIRUPXOHHUGLVRQGHU]RHNXLWJHYRHUGXLWJH]RQGHUGNQREEHO]ZDQHQ

'HEHODQJULMNVWHXLWNRPVWHQYDQGHRQGHU]RHNVSURMHFWHQ]LMQLQELMODJHZHHUJHJHYHQ'H
GRHOVWHOOLQJGHUHVXOWDWHQHQFRQFOXVLHVDOVPHGHHYHQWXHHOYHUYROJRQGHU]RHN]LMQJHFDWHJRULVHHUG
SHUVFKDGHYHURRU]DNHQGHGLHUVRRUW]RDOVJHKDQWHHUGLQKHWPHHUMDUHQSURJUDPPD
+LHURQGHUZRUGHQGHDDQGDFKWVSXQWHQYRRUPRJHOLMNYHUYROJRQGHU]RHNZHHUJHJHYHQ

2YHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ SHULRGHRNWREHUWPPDDUW 
• 0RQLWRULQJYDQKHWSURFHVPDDWUHJHOHQHQRQWZLNNHOLQJHQLQDDQWDOOHQHQORFDWLHYDQGH
RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQWHQEHKRHYHYDQGHGHILQLWLHYHHLQGHYDOXDWLHYDQKHW
%HOHLGVNDGHU)DXQDEHKHHU
• 'HLQ]HWYDQHHQODVHUWHUYHUMDJLQJYDQQDFKWHOLMNHIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQEOLMNWWHZHUNHQ
ZDQQHHUGH]HGLUHFWGRRUGHODVHUEHVFKHQHQZRUGHQ+HWLVRQGXLGHOLMNRISHUFHOHQGH
JHKHOHQDFKWYULMEOLMYHQYDQVPLHQWHQ]RGUDGH]HYHUVWRRUG]LMQ
• (ULVRQGHU]RHNXLWJHYRHUGRPYDVWWHVWHOOHQRIHUVSUDNHLVYDQHHQJHGUDJVYHUDQGHULQJELM
VPLHQWHQZDDUGRRUGHYHUKRXGLQJSODVHQSROGHUVPLHQWHQLVYHUDQGHUG'HYHUVFKXLYLQJ
QDDUHHQKRJHUDDQGHHOSROGHUVPLHQWHQOLMNWYHUWUDDJGRSWHWUHGHQ9DQZHJHGHEHSHUNWH
PRJHOLMNKHGHQPHWGHGDWDVHWZRUGWGLWHFKWHUQLHWJHKHHOGXLGHOLMN+LHUYRRULVQDGHU
RQGHU]RHNPHWHHQILMQVFKDOLJHUHRS]HWQRRG]DNHOLMN
• 2QGHU]RHNQDDUKRORJUDILVFKHVWULSSHQRPJDQ]HQHQVPLHQWHQWHZHUHQKHHIWGXLGHOLMN
JHPDDNWGDWGHZHUNLQJWHEHSHUNWLVHQSUDNWLVFKRQZHUNEDDULV

2YHU]RPHUHQGHJDQ]HQ SHULRGHDSULOWPVHSWHPEHU 
• %HSDOHQRYHUOHYLQJVNDQVHQHQHIIHFWHQYDQSRSXODWLHEHKHHURSRYHUOHYLQJELMEUDQGJDQ]HQ
GRRUPLGGHOYDQYDQJVWWHUXJYDQJVWDQDO\VH'LWNDQRRNYRRUGHDQGHUHRYHU]RPHUHQGH
JDQ]HQZHQVHOLMN]LMQ
• %HSDOHQYDQHIIHFWLYLWHLWHQPRJHOLMNKHGHQYDQGHWRHSDVVLQJYDQZLWWHNODYHUDOVDIOHLGHQG
JHZDVYRRUJUDXZHJDQ]HQ
• 7HVWHQSUHYHQWLHYHDIZHUHQGHPLGGHOHQYRRUJDQ]HQLQYHOGSURHI ]LHRRNRYHULJHYRJHOV 

.QREEHO]ZDQHQ
(U]LMQJHHQRQGHU]RHNVSURMHFWHQXLWJHYRHUGQDDUNQREEHO]ZDQHQ

=DQJYRJHOV H[FOXVLHINUDDLDFKWLJHQ 
• %HSDOHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQRPVFKDGHGRRUPH]HQLQSHHUHQ
DSSHOERRPJDDUGHQWHEHSHUNHQRQGHUPHHUEHSDOHQHIIHFWHQYDQVQRHLHQZLQGVLQJHOV
DDQSODQWRQDDQWUHNNHOLMNIUXLWODQJVZLQGVLQJHOVHQDDQELHGHQDOWHUQDWLHIYRHGVHO
• %HSDOHQZHONHRPJHYLQJVIDFWRUHQEHSDOHQG]LMQYRRUGHRQWVWDQHVFKDGHDDQIUXLWGRRU
PH]HQ

.UDDLDFKWLJHQ
• 9HOGSURHIPHWKHW$OFHWVRXQGYHUMDDJPLGGHOHQDQGHUHZHUHQGHPLGGHOHQRSGH
VFKDGHRPYDQJGRRUNUDDLDFKWLJHQLQIUXLWWHHOW
• 7HVWHQSUHYHQWLHYHDIZHUHQGHPLGGHOHQYRRUNUDDLDFKWLJHQLQYHOGSURHI ]LHRRNRYHULJH
YRJHOV 
• %HSDOHQRIKHWDDQELHGHQYDQYRHUWRWHHQYHUKRRJGHYHVWLJLQJVNDQVYDQURHNHQOHLGW

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

2YHULJHYRJHOV
• %HSDOHQHIIHFWLYLWHLWYDQSUHYHQWLHYHDIZHUHQGHPLGGHOHQRSVFKDGHRPYDQJGRRUGXLYHQ
NUDDLDFKWLJHQHQJDQ]HQLQYHOGSURHYHQ

=RRJGLHUHQ H[FOXVLHIPXL]HQHQUDWWHQ 
• 7RHWVHQYDQHIIHFWLYLWHLWYDQORNDDOYHUODJHQYDQYRVVHQVWDQGLQKHWYRRUMDDUWHQEHKRHYHYDQ
VFKDGHEHSHUNLQJDDQIUHLODQGNLSSHQEHVFKHUPLQJYDQZHLGHYRJHOVHG,VGH]HPHWKRGH
RRNHIIHFWLHIWRHSDVEDDUYRRU]ZDUWHNUDDLHQRIDQGHUHWHUULWRULDOHVRRUWHQ"
• (IIHFWLYLWHLWWHVWHQYDQGHZHUHQGHZHUNLQJYDQ$'$&+DJRSXU'XIW]DXQRSZLOGH]ZLMQHQ
GRRUPLGGHOYDQHHQYHOGH[SHULPHQWLQ1HGHUODQG
• %OLMYHQPROOHQLQEHVWDDQGHWHUULWRULDZDQQHHUKHWJDQJHQVWHOVHOQLHWJHKHHOGRRUGH
5RGHQDWRU YHUQLHWLJGLVHQKRHVQHONDQGLWJDQJHQVWHOVHOZHHULQJHEUXLNJHQRPHQZRUGHQ"
:HONHUHODWLHEHVWDDWHUWXVVHQGHHIIHFWLYLWHLWYDQGH 5RGHQDWRU HQGHJURRWWHYDQGH
JDQJHQVWHOVHOVKHWDDQWDODIWDNNLQJHQHQGHERGHPVRRUW
• (IIHFWLYLWHLWHQNRVWHQYDQGHYHUVFKLOOHQGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQWHUYRRUNRPLQJYDQ
YRVVHQSUHGDWLHDDQIUHLODQGNLSSHQEHSDOHQDDQGHKDQGYDQPHHUYROOHGLJHGDWDRYHU
YRVVHQGLFKWKHGHQSUHGDWLHLQWHQVLWHLWHQLQWH]HWWHQPDDWUHJHOHQ
• 7RHWVHQYDQGHZHUNLQJYDQQHVWEHVFKHUPLQJWHJHQSUHGDWLHYDQZHLGHYRJHOVGRRUYRVVHQ

0XL]HQHQUDWWHQ
• 'HGLFKWKHLGYDQZRHOUDWWHQLMNHQDDQGHRSJHWUHGHQIUXLWHQJHZDVVFKDGH
• 2QWZLNNHOLQJYDQHHQORNDDOPRQLWRULQJVSURJUDPPDDOVORNDDOHDUO\ZDUQLQJV\VWHPYRRUGH
YRRUVSHOOLQJYDQSLHNMDUHQLQYHOGPXLVSRSXODWLHV

$OJHPHHQ
,QHHQDDQ]LHQOLMNDDQWDOJHYDOOHQEOHNHQGHRQGHU]RHNHQQLHWGHEHRRJGHUHVXOWDWHQWHEHKDOHQ9RRU
HHQGHHOZHUGGLWYHURRU]DDNWGRRUGDWGHEHSURHIGHSUHYHQWLHYHPHWKRGHQHQPLGGHOHQQLHWHHQ
VFKDGHYHUPLQGHUGHZHUNLQJWRWJHYROJKDGGHQ9RRUEHSDDOGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQLVEHZH]HQGDW
HUJHHQVFKDGHEHSHUNHQGHZHUNLQJYDQXLWJDDWELMYRRUEHHOGVPDDNVWRIIHQWHUYRRUNRPLQJYDQ
JDQ]HQVFKDGH

'DDUQDDVWEOHHNLQHHQDDQ]LHQOLMNDDQWDOJHYDOOHQGDWGHJHJHQHUHHUGHRQGHU]RHNVUHVXOWDWHQRYHU
WHZHLQLJ]HJJLQJVNUDFKWEHVFKLNWHQ9HHODORPGDWGHSURHIRS]HWQLHWXLWYRHUEDDUEOHHNWH]LMQ
ELMYRRUEHHOGGRRUGDWHUJHHQGLHUHQJHYDQJHQZHUGHQRIGDWKHWDIZHHUPLGGHOQLHWLQGHSUDNWLMN
WRHSDVEDDUEOHHNWH]LMQ9HUGHUEOHHNLQHHQDDQWDODQGHUHJHYDOOHQGHWRHWVGXVGDQLJNOHLQRSJH]HW
WH]LMQGDWJHHQEHWURXZEDUHXLWVSUDNHQWHGRHQZDUHQRYHUGHXLWNRPVWHQ2PGH]HUHGHQHQLVKHW
YDQEHODQJYRRUDIWHWRHWVHQKRHNDQVULMNHQUHsHOKHWYRRUJHQRPHQRQGHU]RHNLV


$DQGDFKWVSXQWHQHQSULRULWHULQJYHUYROJRQGHU]RHN

2SEDVLVYDQGHHYDOXDWLHYDQKHWPHHUMDUHQSURJUDPPDHQGHYHUNUHJHQ
RQGHU]RHNVUHVXOWDWHQ]LMQGHRSHQVWDDQGHRQGHU]RHNVYUDJHQEHQRHPGGLHLQKHWXLWJHYRHUGH
RQGHU]RHNQRJQLHWEHDQWZRRUG]LMQ]LHKLHUYRRURRNHQELMODJH'DDUQDDVW]LMQHU
DDQGDFKWSXQWHQYHUNUHJHQYRRUYHUYROJRQGHU]RHN]LHKLHUYRRUHQELMODJHHQ
2IHURSHQVWDDQGHRQGHU]RHNVYUDJHQ]LMQHQRIHUEHKRHIWHDDQYHUYROJRQGHU]RHNEHVWDDWLVLQWDEHO
SHUFDWHJRULHVFKDGHYHURRU]DNHQGHGLHUVRRUWHQZHHUJHJHYHQYRRUHHQJHGHWDLOOHHUGRYHU]LFKW
ZRUGWYHUZH]HQQDDUGHELMODJHQHQ

(HQDDQWDOYDQGH]HRQGHU]RHNVYUDJHQZRUGHQWHQGHOHDOXLWJHYRHUGLQGHORSHQGHRQGHU]RHNHQYDQ
RI]LMQXLWJH]HWYRRU=LHYRRUHHQRYHU]LFKWYDQRRNRQGHU]RHNVSURMHFWHQELMODJH

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

7DEHO2SHQVWDDQGHRQGHU]RHNVYUDJHQHQDDQGDFKWSXQWHQYRRUYHUYROJRQGHU]RHN

6RRUWJURHS
2YHUZLQWHUHQGHJDQ]HQ

2YHU]RPHUHQGHJDQ]HQ

.QREEHO]ZDQHQ

2SHQVWDDQGHRQGHU]RHNVYUDJHQ
JURWHQGHHOVXLWJHYRHUGLQRQGHU]RHN
WEYHYDOXDWLHYDQKHWEHOHLGVNDGHU
IDXQDEHKHHU
SURMHFWLQXLWYRHULQJ
EHKDQGHOWPHUHQGHHOYDQGHYUDJHQ
GHHOYDQYUDJHQLQPLGGHOVEHDQWZRRUG

$DQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNLQ
EHODQJULMNHPDWHDIKDQNHOLMNYDQ
HYHQWXHOHEHOHLGVDDQSDVVLQJHQ
YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNZRUGW
PRPHQWHHOLQJHYXOGPHWKHW
RQGHU]RHNVSURMHFWQDDUGHUHODWLHWXVVHQ
DDQWDOOHQJUDXZHJDQ]HQHQ
ODQGERXZVFKDGH
]LHRSHQVWDDQGHYUDJHQ

JHHQSURMHFWHQXLWJHYRHUG
RQGHU]RHNVYUDJHQ]LMQRQEHDQWZRRUGHQ
EOLMYHQUHOHYDQW
=DQJYRJHOV H[FO
RQGHU]RHNVYUDJHQJURWHQGHHOV
YRRUHHQDDQWDOYUDJHQLVQDGHU
NUDDLDFKWLJHQ 
XLWJHYRHUGRIPRPHQWHHOQRJLQ
RQGHU]RHNZHQVHOLMNGLWJHOGWPHWQDPH
XLWYRHULQJ
YRRUPH]HQLQUHODWLHWRWIUXLWVFKDGH
GDDUQDDVWORRSWPRPHQWHHOHHQ
RQGHU]RHNVSURMHFWQDDUSUHYHQWLHYH
PLGGHOHQRPIUXLWVFKDGHGRRUPH]HQWH
YRRUNRPHQ
.UDDLDFKWLJHQ
RQGHU]RHNVYUDJHQ]LMQRQEHDQWZRRUGHQ ]LHRSHQVWDDQGHYUDJHQWHYHQV
EOLMYHQUHOHYDQWZHODQGHUHRQGHU]RHNHQ YHUYROJRQGHU]RHNQDDURQGHUPHHU
XLWJHYRHUG
SUHYHQWLHYHDIZHHUPLGGHOHQZHQVHOLMN
2YHULJHYRJHOVRRUWHQ
RQGHU]RHNVYUDJHQEHDQWZRRUG
YROGRHQGHEHNHQGJHHQ
YHUYROJRQGHU]RHNQRGLJ
=RRJGLHUHQ H[FOPXL]HQ YUDJHQGHHOVEHDQWZRRUGGHHOVQRJWH YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNYRRUDOQDDU
HQUDWWHQ 
RQGHU]RHNHQ
YRVVHQEHKHHUJHXUPLGGHOHQYRRUZLOGH
]ZLMQHQHQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQWHJHQ
YRVVHQ
0XL]HQHQUDWWHQ
EHODQJULMNGHHOYDQGH
YROGRHQGHEHNHQGJHHQ
RQGHU]RHNVYUDJHQRQGHU]RFKW
YHUYROJRQGHU]RHNQRGLJ


'DDUQDDVW]LMQHUXLWGHXLWJHYRHUGHRQGHU]RHNHQDDQGDFKWVSXQWHQYRRUYHUYROJRQGHU]RHNDIWH
OHLGHQ,QHHQDDQWDOJHYDOOHQZDVGHRQGHU]RHNVRS]HWQLHWXLWYRHUEDDURIZDUHQGHYHU]DPHOGHHQ
EHVFKLNEDUHJHJHYHQVGXVGDQLJRQYROGRHQGHZDDUGRRUGHUHVXOWDWHQQLHWRIWHEHSHUNW
LQWHUSUHWHHUEDDU]LMQ
+LHUXLW]LMQGHYROJHQGHDDQGDFKWVSXQWHQYRRUYHUYROJRQGHU]RHNDIWHOHLGHQ

• EHWHUHLQVFKDWWLQJYDQWRHSDVEDDUKHLGYDQGHRQGHU]RHNVPHWKRGHQHQSUDNWLVFKH
XLWYRHUEDDUKHLGYDQHHQSURHI
• VWDWLVWLVFKJRHGJHIXQGHHUGHWRHWVHQRS]HWWHQ]RGDWVLJQLILFDQWHHQGDDUPHHEHWURXZEDUH
XLWNRPVWHQJHJHQHUHHUGNXQQHQZRUGHQ
• QDJDDQRINZDOLWDWLHYHRINZDQWLWDWLHYHJHJHYHQVEHQRGLJG]LMQHQRIGH]HRYHUYROGRHQGH
]HJJLQJVNUDFKWEHVFKLNNHQRPQDWXXUOLMNHSURFHVVHQWHNHQVFKHWVHQ
• LQGLHQEXGJHWRIPDQNUDFKWEHSHUNW]LMQHHUGHUYRRUHHQPLQGHURPYDQJULMNH
RQGHU]RHNVYUDDJNLH]HQGDQKHWDDQWDOZDDUQHPLQJHQEHSHUNHQZDDUGRRUPLQGHU
EHWURXZEDUHHQLQWHUSUHWHHUEDUHUHVXOWDWHQYHUNUHJHQ]XOOHQZRUGHQ

)DXQDIRQGV
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5. MAATSCHAPPELIJK CONTEXT
Ontwikkelingen in de samenleving en kwesties op maatschappelijk gebied bepalen voor een deel de
invulling en prioritering van de onderzoeksonderwerpen voor het meerjarenprogramma 2009-2013.
Dergelijke ontwikkelingen zijn, o.a.: de vaststelling van de Nota Dierenwelzijn, het wettelijk
voorgeschreven planmatig faunabeheer, de toename van invasieve soorten in Nederland en de wens
innovatie meer vanuit de praktijk en markt te laten plaatsvinden. Daarnaast kunnen er gedurende de
periode 2009-2013 andere ontwikkelingen plaatsvinden die een aanvullende onderzoeksbehoefte
creëren.
5.1.

Landbouwprijzen en perceptie van overlast

De laatste jaren zijn de landbouwprijzen aan sterke fluctuaties onderhevig. De verwachting is dat door
deze extremen, de belangen om landbouwschade vergoedt te krijgen, toenemen. Immers, wanneer de
landbouwprijzen hoog zijn is ook het belang voor een tegemoetkoming in de schade groter, terwijl bij
lage prijsniveaus alle inkomsten van belang zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Deze toename
in schademeldingen zullen zichtbaar worden in totaal uitgekeerde schade per diersoort. Wanneer dit
tot beduidend hogere tegemoetkomingen in de schade leidt zal dit veelal leiden tot onderzoek naar
verklarende factoren voor de schadetoename en mogelijkheden tot schadepreventie.
Daarnaast is er een tendens dat belangen van grondgebruikers hoger geworden zijn, vanwege onder
meer intensievere teelten. Dit zal leiden tot hogere tegemoetkomingen in de schade voor bepaalde
gewassen in combinatie met bepaalde diersoorten. Ook dit kan onderwerp zijn van oriënterend of
toetsend onderzoek naar schadepreventie.
Voor sommige gewassen of teelten is het bestuur van het Faunafonds van mening dat deze te
risicovol zijn in verband met faunaschade, dat tegemoetkomingen in de schade bij voorbaat worden
uitgesloten.
5.2.

Nota Dierenwelzijn

Het Ministerie van LNV werkt in het kader van de Nota Dierenwelzijn aan de uitvoering van het
werkprogramma Dierenwelzijn. Een van de speerpunten hierbij is de ontwikkeling van alternatieve
preventieve middelen. Dit hangt samen met de toegenomen wens vanuit de Tweede Kamer om bij de
uitvoering van de Flora- & faunawet (Ffwet) meer rekening te houden met dierenwelzijn. Dit betekent
dat innovatie vereist is om de beschikbare preventieve middelen te verbeteren. De effectiviteit van de
huidige preventieve middelen staat momenteel ter discussie.
Een beter schadepreventie kan bereikt worden door een aantal maatregelen:
1. goede analyse van schadegevallen;
2. inzet van betere preventieve middelen;
3. alternatieve vormen van populatiebeheer.
Een probleem bij schadepreventie is dat diersoorten in veel gevallen wennen aan de maatregelen. Dit
geldt zowel voor de visuele middelen als ook voor de akoestische middelen en geurstoffen. Het is
daarom van groot belang dat middelen regelmatig verplaatst worden en afwisselend en in combinatie
van elkaar worden toegepast. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe afwisselender en
onvoorspelbaarder, hoe hoger de effectiviteit (Oord 2002).
Er dienen effectievere methoden voor schadebestrijding en beheer beschikbaar te komen, dit kan
door de innovatie van alternatieve preventieve middelen te stimuleren. Bij de huidige generatie
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preventieve middelen treedt meestal gewenning op en worden niet alleen de doelsoorten verjaagd.
Slimmere verjaagmethodes zijn selectief, specifiek, gevarieerd en onvoorspelbaar. Dit kan bereikt
worden door (a) het gebruik van bewegingregistratie, identificatie van schadesoorten door
geluidsregistratie en analyse, (b) inzet soortspecifieke alarmgeluiden, soms ondersteund door
nabootsing van predatoren, (c) afwisseling van middelen voorkomt gewenning en ruis.
Verder kan onder meer gedacht worden aan: slimmere rasters voor het selectief weren van
schadesoorten; de inzet van predatorgeuren voor het weren van (knaag)dieren en habitatmanipulatie
ten behoeve van de regulatie van de populatiegrootte.
Hieronder volgt een opsomming van middelen en maatregelen voor schadepreventie. Deze middelen
en maatregelen zijn onderverdeeld in: weren, verjagen, habitat manipuleren en populatiebeheer. Om
schade te beperken is het wenselijk eerst de schadeveroorzakende soort te weren, indien dit
onvoldoende resultaat biedt, dan door verjaging. Pas dan kan habitatbeïnvloeding of populatiebeheer
plaatsvinden. De inzet van afschot wordt bij verjaging en populatiebeheer pas toegepast wanneer
gebleken is dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn en de gunstige staat van
instandhouding niet in gevaar is.
Weren
geur- en smaakstoffen
visuele middelen
afscherming, uitrastering
teelttechnische maatregelen
Verjagen
akoestische middelen
combinatiemiddelen akoestisch/visueel
verjaging met honden en roofvogels
ondersteunend afschot, gebruik geweer
Habitat beïnvloeding
biotoopbeheer
aantrekken natuurlijke vijanden
Populatiebeheer
vang- en bestrijdingsmiddelen
contraceptie
populatiebeheer door afschot
5.3.

Faunabeheer

Het faunabeheer richt zich op het voorkomen en bestrijden van schade en het beheer van diersoorten.
De faunabeheereenheid streeft naar een planmatige uitvoering van het faunabeheer, door het
opstellen van een faunabeheerplan en de beheer- en schadebestrijdingstaken conform dit plan uit te
voeren.
De praktijk van het voorkomen en bestrijden van landbouwschade bestaat doorgaans uit een reeks
van afwegingen: eerst inzet van preventieve middelen, bij onvoldoende resultaat verjaging
ondersteund door afschot en als laatste middel populatieregulatie door afschot en/of alternatieve
maatregelen. Welke middelen en maatregelen daarvoor nuttig en wenselijk zijn, kan worden
aangepast door het 'lerend beheren'. Dit houdt in dat de informatie die wordt verkregen uit de
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gevolgen van eerder gevoerd beheer gebruikt wordt om de te beheren soort beter te begrijpen en het
toekomstige beheer daar beter op af te stemmen.
Het meerjarenprogramma onderzoek 2009-2013 heeft als uitgangspunt dat het gevoerde
faunabeheer, wat ten doel heeft landbouwschade te voorkomen en te bestrijden, bij te stellen en beter
af te stemmen op basis van het ‘lerend beheren’. Dit betekent dat in de onderzoeken aandacht dient
te zijn voor de te onderscheiden stappen in de beheercyclus (figuur 2). Deze beheercyclus bestaat in
meer detail uit:
Regulier en experimenteel beheer: uitvoeren van planmatig en doelgericht regulier beheer in
combinatie met veldexperimenten voor verbetering van het beheer;
Monitoring: van aantallen, verspreiding en trends, en indien van toepassing afschotregistratie;
Analyse: statistische analyse van schade- en monitoringsgegevens;
Modelvorming: eventueel het toepassen van populatiemodellen, dat van belang is bij de analyse en
evaluatie van populatiebeheer;
Evaluatie en terugkoppeling: evaluatie effectiviteit van beheermaatregelen en neveneffecten en
terugkoppeling naar praktijk door aanpassing van het planmatig beheer.

regulier en
experimenteel beheer

evaluatie en
terugkoppeling

monitoring
modelvorming (bij
pop. beheer)

analyse schade
en beheer

Figuur 2. beheercyclus faunabeheer
5.4.

Innovatieve middelen en maatregelen uit de praktijk

Vanuit de landbouwsector, maar ook bij het ministerie van LNV bestaat de behoefte innovatieve
ideeën voor schadepreventie vanuit de praktijk te ontwikkelen. Grondgebruikers en mensen uit de
praktijk worden gestimuleerd mee te denken naar nieuwe middelen en maatregelen ter voorkoming
van faunaschade. Ook wordt verwacht dat door marktwerking innovaties worden gestimuleerd.
Door ruimte te bieden aan ideeën uit de praktijk, worden innovaties direct beoordeeld op de praktische
uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast wordt ruimte geboden aan regionale verschillen in
schadeoorzaken en daarmee ook mogelijk verschillende preventieve middelen. Uiteindelijk wordt
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EHRRJGHHQHIIHFWLHYHUHQEUHGHUVFDODDDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQHQPDDWUHJHOHQWHUEHVFKLNNLQJWH
KHEEHQ

'HSULPDLUHGRHOJURHSLVERHUHQHQWXLQGHUV'HDQGHUHGRHOJURHSHQ]LMQEHGULMYHQGLHDFWLHI]LMQLQ
IDXQDVFKDGHSUHYHQWLHMDJHUVSURYLQFLHVHQDQGHUHSHUVRQHQHQRUJDQLVDWLHVDFWLHIEHWURNNHQELMGH
ODQGERXZVHFWRURIKHWIDXQDEHKHHU

(HQHHUVWHDDQ]HWKLHUWRHEHVWRQGGRRUGHµODQGHOLMNHFRQWDFWHQGHPRGDJSUHYHQWLHIDXQDVFKDGH¶
ZHONHJHKRXGHQLVRSIHEUXDUL'H]HELMHHQNRPVWULFKWWH]LFKRSYRRUNRPLQJYDQ
IDXQDVFKDGHELMYRHGHUHQZHLGHJHZDVVHQDNNHUERXZJHZDVVHQYROOHJURQGVJURHQWHQHQ
IUXLWJHZDVVHQ'H]HGDJKDGWHQGRHOLQIRUPDWLHHQNHQQLVXLWWHZLVVHOHQYRRUEHOHLGVPDNHUVHQ
DQGHUHEHODQJKHEEHQGHSDUWLMHQRSKHWJHELHGYDQIDXQDVFKDGHSUHYHQWLH


6FKDGHDDQIORUDIDXQDHQQDWXXUGRHOVWHOOLQJHQ

2SEDVLVYDQDUWLNHOYDQGH)ORUDHQIDXQDZHWLVKHWYRRUKHW)DXQDIRQGVPRJHOLMNKHLGEUHGHU
RQGHU]RHNWHGRHQQDDUDOOHVRRUWHQVFKDGHYHURRU]DDNWGRRULQKHHPVHGLHUVRRUWHQ1DDVW
RQGHU]RHNQDDUPDDWUHJHOHQWHUYRRUNRPLQJHQEHVWULMGLQJYDQVFKDGHDDQGHODQGERXZULFKWKHW
GRRUKHW)DXQDIRQGVJHwQLWLHHUGHRQGHU]RHN]LFKRRNRSVFKDGHDDQIORUDIDXQDHQ
QDWXXUGRHOVWHOOLQJHQ

'LWGLHQWHFKWHUZHOLQYHUKRXGLQJWHVWDDQPHWGHWDNHQYDQKHW)DXQDIRQGV,QGLHQKHWVFKDGHGRRU
LQKHHPVHGLHUVRRUWHQEHWUHIWZHONHRQWVWDDQLVRSFXOWXXUJURQGRIDJUDULVFKHJURQGHQLVRQGHU]RHN
PRJHOLMN+LHUELMYDOWRQGHUPHHUWHGHQNHQDDQZHLGHYRJHOEHKHHURILQQDWXXUWHUUHLQHQEURHGHQGH
JDQ]HQZDDUELMHUHHQUHODWLHPHWGHODQGERXZLV


,QYDVLHYHHQRQEHVFKHUPGHVRRUWHQ

(HQH[RRWLVHHQXLWKHHPVHSODQWGLHURIPLFURRUJDQLVPHGLH1HGHUODQGQLHWRSHLJHQNUDFKWNDQ
EHUHLNHQPDDUGRRUPHQVHOLMNKDQGHOHQWHUHFKWLVJHNRPHQLQGH1HGHUODQGVHQDWXXU(HQH[RRWLV
LQYDVLHIDOVGH]H]LFKYHVWLJWHQH[SORVLHIRQWZLNNHOW,QYDVLHYHH[RWHQNXQQHQHHQEHGUHLJLQJYRUPHQ
YRRUGHLQKHHPVHELRGLYHUVLWHLWYRONVJH]RQGKHLGHQYHLOLJKHLGZDDUGRRU]HGHPDDWVFKDSSLMODVWHQ
HFRQRPLVFKHVFKDGHNXQQHQWRHEUHQJHQ

'HGHHOQHPHQGHODQGHQDDQGH&RQYHQWLRQRQ%LRORJLFDO'LYHUVLW\  ZDDURQGHU1HGHUODQG
KHEEHQYDVWJHVWHOGGDWLQYDVLHYHH[RWHQQDKDELWDWYHUOLHVHQRYHUH[SORLWDWLHGHJURRWVWHEHGUHLJLQJ
YRRUELRGLYHUVLWHLW]LMQ,QGLWYHUGUDJLVRSJHQRPHQGDWODQGHQYHUSOLFKW]LMQRPEHOHLGWHRQWZLNNHOHQ
ZDDUPHHGHLQWURGXFWLHYDQVRRUWHQGLHLQKHHPVHVRRUWHQRIHFRV\VWHPHQNXQQHQEHGUHLJHQZRUGW
YRRUNRPHQ+LHUWRHLVLQLQWHUQDWLRQDDOYHUEDQGHHQVWUDWHJLHRQWZLNNHOGGLHXLWJDDWYDQGHDDQSDN
YDQH[RWHQSUREOHPDWLHNLQHHQ]RYURHJPRJHOLMNVWDGLXP'HYROJRUGHYDQSULRULWHLWHQLVDOVYROJW
• SUHYHQWLH
• HOLPLQDWLH
• LVRODWLHHQEHKHHUYDQGHSRSXODWLH

+HW1HGHUODQGVHEHOHLG]RDOVJHIRUPXOHHUGLQGHEHOHLGVQRWDLQYDVLHYHH[RWHQ 0LQLVWHULH/19
 ULFKW]LFKRS  SUHYHQWLH  HOLPLQDWLHHQLQGLHQQLHWXLWYRHUEDDU  LVRODWLHHQEHKHHUYDQGH
SRSXODWLH

9DQZHJHHHQKHUQLHXZGHLQWHUSUHWDWLHYDQGH)ORUDHQIDXQDZHW )IZHW WHQDDQ]LHQYDQKHW
H[RWHQEHKHHUPRJHQH[RWHQHQYHUZLOGHUGHGLHUHQQLHW]RQGHUPHHUPHWKHWJHZHHUEHVWUHGHQ

)DXQDIRQGV
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worden. Hiertoe dienen de provincies een aanwijzing ex. art. 67 Ffwet gedaan te hebben, waarbij
jachtaktehouders zijn aangewezen als categorie van personen die met behulp van het geweer exoten
en verwilderde dieren mogen doden. Deze nieuwe uitleg van de Flora- en faunawet betekent een
scherpe wijziging in het exotenbeleid en het gevoerde beheer ter bestrijding van exoten en
verwilderde dieren. Daarnaast heeft de uitspraak van de rechtbank in Middelburg op 17 juni 2008 het
aanwijzingsbesluit van de provincie Zeeland ten dele verworpen. Hierbij is geoordeeld dat een aantal
exoten en verwilderde diersoorten ongegrond zijn aangewezen op basis van artikel 67 Ffwet, omdat
volgens de rechtbank zou onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat deze exoten en verwilderde
soorten belangrijke landbouwschade veroorzaken of een reële dreiging vormen inheemse fauna.
Vanwege de bovengenoemde veranderingen is exotenbestrijding niet langer zondermeer mogelijk. De
mogelijkheden voor bestrijding verschillen van provincie tot provincie en zijn afhankelijk van het wel of
niet aanwijzen van soorten middels een ex art 67 Ffwet en de daarmee samenhangende
onderbouwing van belangrijke schade of bedreiging voor inheemse soorten.
Veelal is het vooraf moeilijk te beoordelen of een soort zich invasief zal ontwikkelen en in de toekomst
belangrijke schade zal veroorzaken. In hoeverre een exoot verantwoordelijk is voor belangrijke
(landbouw)schade of een reële dreiging vormt voor inheemse flora en fauna kan eenduidiger
vastgesteld worden. Vooralsnog ontbreekt echter een onderbouwing van de landbouwschade. Omdat
schade die door exoten is veroorzaakt niet vergoedt wordt door het Faunafonds (art. 83, 84 Ffwet),
wordt deze niet door grondgebruikers gemeld en vindt er geen opbouw van een schadedossier plaats.
Verdringing van of schade aan inheemse soorten wordt veelal pas zichtbaar na verloop van tijd,
wanneer een exoot een sterke populatieontwikkeling heeft doorgemaakt. Bovendien spelen vaak
meerdere factoren een rol bij verdringing van een inheemse soort, zodat een causaal verband moeilijk
is aan te tonen.
De vestiging en verspreiding van invasieve fauna in Nederland heeft diverse schadelijke effecten tot
gevolg. Hoewel niet iedere invasieve of verwilderde diersoort negatieve effecten teweeg zal brengen,
kunnen exoten grote schade en problemen veroorzaken. Vanwege de huidige alsook mogelijk
toekomstige schade aan landbouw en aan biodiversiteit, is inzicht in de vestiging van nieuwe exoten
en de trends in exotenpopulaties van belang voor het Faunafondsbeleid.
Invasieve zoogdiersoorten die nu of in de toekomst schade in de landbouw, bosbouw en/of
natuurbeheer kunnen veroorzaken, zijn: beverrat, muskusrat, muntjak, sikahert, Amerikaanse nerts,
wasbeerhond, en verschillende soorten eekhoorns. Voor invasieve vogels zijn dit: nijlgans, Indische
gans, grote Canadese gans, zwarte zwaan, rosse stekelstaart, huiskraai, halsbandparkiet en heilige
ibis. Deze laatste drie soorten zijn niet aangewezen in de Regeling beheer en schadebestrijding
dieren, gebaseerd op artikel 67 Ffwet. Een aantal onbeschermde soorten waar mogelijk
landbouwschade of schade aan inheemse flora of fauna uit voortkomt zijn boerengans, verwilderde
eend, verwilderde duif en de verwilderde kat.
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 21'(5=2(.6%(+2()7(&21&5(7,6(5,1*(135,25,7(5,1*

%LMGHLQYXOOLQJYDQGHRQGHUVWDDQGHRQGHU]RHNVRQGHUZHUSHQLVUHNHQLQJJHKRXGHQPHWGH
RQWZLNNHOLQJHQRSKHWJHELHGYDQVFKDGHRPYDQJGHHYDOXDWLHYDQKHWYRRUJDDQGH
PHHUMDUHQSURJUDPPDHQYHUVFKHLGHQGHPDDWVFKDSSHOLMNHRQWZLNNHOLQJHQ+LHUELMZRUGHQDOOHUHHUVWGH
DOJHPHQHGRHOVWHOOLQJHQYDQKHWPHHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHNRSJHVRPGHQYHUYROJHQVGH
RQGHU]RHNVYUDJHQSHUGLHUJURHS


$OJHPHQHGRHOVWHOOLQJHQ

+HW)DXQDIRQGVZLOGRRULQKHWNDGHUYDQGLWPHHUMDUHQSURJUDPPDWHYHUULFKWHQRQGHU]RHNELMGUDJHQ
DDQKHWYRRUNRPHQHQEHVWULMGHQYDQODQGERXZVFKDGHGRRUEHVFKHUPGHLQKHHPVHGLHUVRRUWHQGRRU
PLGGHOYDQGHYROJHQGHGRHOVWHOOLQJHQ

D  +HWWRHWVHQYDQPLGGHOHQHQPDDWUHJHOHQHQPHWKRGHQYRRUJURQGJHEUXLNHUVRSKXQHIIHFWLYLWHLW
HQHIILFLsQWLHRPVFKDGHWHYRRUNRPHQRIWHEHSHUNHQ

E  +HWWRHWVHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWHQHIILFLsQWLHYDQDOWHUQDWLHYHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQHQDOWHUQDWLHI
SRSXODWLHEHKHHUZHONHPRJHOLMNDOVYHUYDQJLQJ]RXGHQNXQQHQGLHQHQYRRUYHUMDJLQJHQ
SRSXODWLHEHKHHUGRRUPLGGHOYDQDIVFKRW

F  +HWYHUEHWHUHQHQRQGHUVWHXQHQYDQHIILFLsQWHHQGRHOJHULFKWHXLWYRHULQJYDQGHEHKHHUF\FOXVLQ
IDXQDEHKHHUKHW]RJHQDDPGHOHUHQGEHKHUHQ]RDOVEHQRHPGLQGH)ORUDHQIDXQDZHWHQ
EHVFKUHYHQLQGHIDXQDEHKHHUSODQQHQ

G  +HWXLWYRHUHQYDQNZDOLWDWLHIJRHGRQGHU]RHN=RGDWEHWURXZEDUHXLWNRPVWHQZRUGHQ
JHJHQHUHHUGZDDUGRRUUREXXVWHLQIRUPDWLHYHU]DPHOGZRUGWHQZDDURSJHIXQGHHUGH
EHOHLGVEHVOLVVLQJHQPRJHOLMN]LMQ

H  *HEUXLNWHPDNHQYDQHHQIOH[LEHOPHHUMDUHQSURJUDPPDZDDUELMUXLPWHRSHQJHODWHQZRUGWRP
QLHXZHRQWZLNNHOLQJHQLQGH]LQYDQVFKDGHRPYDQJJHZDVVHQHQVFKDGHYHURRU]DNHQGH
GLHUVRRUWHQWHNXQQHQRQGHU]RHNHQ

I  +HWVWLPXOHUHQHQRQGHUVWHXQHQYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQLQQRYDWLHYHPLGGHOHQHQPDDWUHJHOHQXLW
GHSUDNWLMNGRRUPHQVHQZHUN]DDPLQGHODQGERXZVHFWRURIRSKHWJHELHGYDQSUHYHQWLHYDQ
IDXQDVFKDGH

J  ,QGLHQRSKHW)DXQDIRQGVEHURHSZRUGWJHGDDQYRRUFRILQDQFLHULQJHQHUGXVVSUDNHLVYDQ
JHGHHOGHEHODQJHQZDDUGRRUHURRNHHQEUHGHUGUDDJYODNEHVWDDWYRRUKHWRQGHU]RHNKHHIWGLW
GHYRRUNHXUYDQKHW)DXQDIRQGV


2QGHU]RHNVRQGHUZHUSHQ

'HRQGHU]RHNVYUDJHQRIRQGHUZHUSHQYDQKHWPHHUMDUHQSURJUDPPD]LMQRQGHUYHUGHHOG
RSEDVLVVFKDGHYHURRU]DNHQGHGLHUJURHS

9RRUHONHVFKDGHYHURRU]DNHQGHGLHUJURHSLVDDQJHJHYHQ
• GHSULRULWHLWDDQGHKDQGYDQGHWHJHPRHWNRPLQJHQLQGHVFKDGHZHHUJHJHYHQ KRRIGVWXN 
• GHDDQGDFKWVSXQWHQXLWGHHYDOXDWLHYDQKHWYRULJHPHHUMDUHQSURJUDPPD KRRIGVWXN 
• GHPRJHOLMNYDQWRHSDVVLQJ]LMQGHPDDWVFKDSSHOLMNHWKHPD¶V KRRIGVWXN 

)DXQDIRQGV
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'H]HPDDWVFKDSSHOLMNHWKHPD¶V]LMQDOVYROJWJHFRGHHUG
O ODQGERXZSULM]HQHQSHUFHSWLHYDQRYHUODVW D DOWHUQDWLHIYRRUDIVFKRW I IDXQDEHKHHUGPY
OHUHQGEHKHUHQ L LQQRYDWLHXLWGHSUDNWLMN Q VFKDGHDDQQDWXXUGRHOVWHOOLQJHQ H LQYDVLHYHH[RWHQ
HQYHUZLOGHUGHVRRUWHQ

(HQGHHOYDQGHRQGHU]RHNVYUDJHQZRUGWPRPHQWHHOXLWJHYRHUGRI]LMQLQJHSODQG=LHELMODJHYRRU
HHQRYHU]LFKWYDQGHORSHQGHHQXLWJH]HWWHRQGHU]RHNVSURMHFWHQYRRUHQ

2YHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ SHULRGHRNWREHUWPPDDUW 
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 
WUHQG

KRRJ
SULRULWHLW
YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNDIKDQNHOLMNYDQGHHYDOXDWLHHQ
HYHQWXHOHEHOHLGVDDQSDVVLQJHQ
DIL


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW


• ,QEHODQJULMNHPDWHDIKDQNHOLMNYDQZLM]LJLQJHQLQKHW%HOHLGVNDGHU
)DXQDEHKHHU
P :DWLVGHUHODWLHWXVVHQZDDUJHQRPHQJUDVODQGVFKDGHHQ
EHUHNHQGHJUDDVGUXNGRRUJDQ]HQLQGHZLQWHU"
P .DQJUDVODQGVFKDGHYRRUVSHOWZRUGHQDGKYDDQWDOOHQHQ
YHUVSUHLGLQJVJHGUDJ"
P :HONW\SHRSYDQJEHOHLGNDQJUDVODQGVFKDGHPLQLPDOLVHUHQ"
P :DWLVGHMDDUOLMNVHRYHUOHYLQJHQEURHGVXFFHVYDQNROJDQV
EUDQGJDQVHQJUDXZHJDQVLQUHODWLHWRWKHWKXLGLJHRSYDQJEHOHLG"
• $,2RQGHU]RHNQDDUEHKHHUPDDWUHJHOHQYRRUJDQ]HQLQUXLPWHHQWLMGLQ
UHODWLHWRWYHUMDJLQJHQSUHGDWLHDGKYH[SHULPHQWHQPHWEUDQGJDQ]HQ

SURMHFWLQXLWYRHU

• 7RHWVHQHIIHFWLYLWHLWHQHIILFLsQWLHYDQGHLQ]HWYDQERUGHUFROOLHVRP
JUDVODQGYULMYDQRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQWHKRXGHQ

SURMHFWLQXLWYRHU


• 6WXXUEDDUKHLGYDQVPLHQWHQEHSDOHQRDGRRUGHLQ]HWYDQHHQODVHUWHU
YHUMDJLQJYDQQDFKWHOLMNHIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQYHUEHWHUGNDQZRUGHQ
ELMYRRUEHHOGGRRUFRPELQDWLHPHWYRJHOGHWHFWLHV\VWHHP:DWLVGHLQYORHGLV
YDQRQGHUVWHXQHQGDIVFKRWLQGHDYRQGXUHQ"+LHUELMQDJDDQKRHODQJ
SHUFHOHQYULMEOLMYHQYDQVPLHQWHQ]RGUDGH]HYHUVWRRUG]LMQ
• 1DGHURQGHU]RHNQDDUHHQPRJHOLMNHJHGUDJVYHUDQGHULQJELMVPLHQWHQ
ZDDUGRRUGHYHUKRXGLQJSODVHQSROGHUVPLHQWHQLVYHUDQGHUG



• .DQVFKDGHEHSHUNWZRUGHQGRRUJHEUXLNWHPDNHQYDQPHQJVHOVPHW
GDDULQPLQGHUDDQWUHNNHOLMNHSODQWHQYRRUJDQ]HQLQELMVFKDGHJHYRHOLJH
JUDVODQGHQ".XQQHQJHELHGHQDDQWUHNNHOLMNHUJHPDDNWZRUGHQGRRUKHW
LQ]DDLHQYDQEHSDDOGHJHZDVVHQ]RDOVZLWWHNODYHU"



• :DWLVGHLQYORHGYDQWHUUHLQLQULFKWLQJHQODQGERXZSUDNWLMNHQRSKHWDDQWDO
IRHUDJHUHQGHJDQ]HQHQGHGDDUXLWYROJHQGHVFKDGH"
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2YHU]RPHUHQGHJDQ]HQ SHULRGHDSULOWPVHSWHPEHU 
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN

PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 

WUHQG
SULRULWHLW
KRRJ
YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNZRUGWPRPHQWHHOLQJHYXOGPHW
KHWRQGHU]RHNVSURMHFWQDDUGHUHODWLHWXVVHQDDQWDOOHQ
JUDXZHJDQ]HQHQODQGERXZVFKDGH
ODILQH


2QGHU]RHNVYUDJHQ
• =LMQGHPDDWUHJHOHQGLHZRUGHQXLWJHYRHUGLQKHWNDGHUYDQKHW ODQGHOLMNH
HQSURYLQFLDOH EHOHLGRPGHVFKDGHGRRUEURHGSRSXODWLHVJDQ]HQLQ
1HGHUODQGWHEHSHUNHQHIIHFWLHI"

6WDWXVSURMHFW
SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ

• :HONGHHOYDQGHLQ1HGHUODQGRYHUZLQWHUHQGHJUDXZHJDQ]HQLVDINRPVWLJ SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ
XLW1HGHUODQGVHEURHGSRSXODWLHV"
• ,QZHONHPDWHEHYRUGHUHQGHPDDWUHJHOHQYDQKHW%HOHLGVNDGHU
)DXQDEHKHHUGHLQ1HGHUODQGEURHGHQGHJUDXZHJDQ]HQ HQDQGHUH
EURHGHQGHJDQ]HQVRRUWHQ "

""

• :DWLVKHWHIIHFWYDQJURWHDDQWDOOHQRYHU]RPHUHQGHJDQ]HQRSGHYHVWLJLQJ ""
HQEURHGVXFFHVYDQZHLGHYRJHOV"
• +RHNXQQHQQDWXXUJHELHGHQZRUGHQLQJHULFKWRPGH JURHLYDQGH 
SRSXODWLHVEURHGHQGHJDQ]HQHIIHFWLHIWHEHSHUNHQ"

SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ

• :DWLVGHSURJQRVHYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQGHEURHGSRSXODWLHVJDQ]HQ
DOOHVRRUWHQ HQGHKLHUDDQJHUHODWHHUGHODQGERXZVFKDGHLQGHSHULRGH


SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ

• ,VKHWYDQJHQYDQ UXLHQGH JDQ]HQPHWDOVGRHOGHJURHLYDQGH
EURHGSRSXODWLHWHEHSHUNHQHIIHFWLHIYRRUKHWYHUPLQGHUHQYDQGH
ODQGERXZVFKDGHLQGHQDELMHWRHNRPVW"

SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ

• (IIHFWLYLWHLWYDQGHSODDWVLQJYDQUDVWHUVELMEURHGSODDWVHQYDQGHJUDXZH
JDQVRQGHUPHHUELMGH$[HOVH.UHHN'H'HHOHQ'H:LHGHQ

SURMHFWLQXLWYRHULQJ


• :HONHYHUVFKLOOHQLQVFKDGHWUHGHQRSWXVVHQURQGWUHNNHQGHRQJHSDDUGH
JDQ]HQHQEURHGHQGHJDQ]HQ"'LHQHQSUHYHQWLHRISRSXODWLHEHKHHURS
YHUVFKLOOHQGHZLM]HWHZRUGHQWRHJHSDVWELMRQJHSDDUGHEURHGHQGHJDQ]HQ"
• +HEEHQGHLQJUHSHQRSRYHU]RPHUHQGHJDQ]HQHHQVLJQLILFDQWQHJDWLHI
HIIHFWRSGHJXQVWLJHVWDDWYDQLQVWDQGKRXGLQJRSODQJHUHWHUPLMQ"



• 1HPHQRSEUHQJVWGHUYLQJLQGHODQGERXZHQQHJDWLHYHHIIHFWHQRS
QDWXXUGRHOVWHOOLQJHQYDQQDWXXUWHUUHLQHQGDDGZHUNHOLMNDIQDZHORIQLHW
LQJULMSHQLQSRSXODWLHVRYHU]RPHUHQGH JUDXZH JDQ]HQ"



• :DWYRRUQLHXZHHQDOWHUQDWLHYHPHWKRGHQ]LMQ NRVWHQ HIIHFWLHIRPJDQ]HQ 
WHZHUHQYDQJUDVHQDNNHUODQG"
• .DQVFKDGHEHSHUNWZRUGHQGRRUJHEUXLNWHPDNHQYDQPHQJVHOVPHW
GDDULQPLQGHUDDQWUHNNHOLMNHSODQWHQYRRUJDQ]HQLQELMVFKDGHJHYRHOLJH
JUDVODQGHQ".XQQHQJHELHGHQDDQWUHNNHOLMNHUJHPDDNWZRUGHQGRRUKHW
LQ]DDLHQYDQEHSDDOGHJHZDVVHQ]RDOVZLWWHNODYHU"



• :DWLVGHLQYORHGYDQWHUUHLQLQULFKWLQJHQEHKHHURSKHWDDQWDO
IRHUDJHUHQGHJDQ]HQHQGHGDDUXLWYROJHQGHVFKDGH":DWYRRUUROVSHOHQ
GDDUELMJURQGSUHGDWRUHQ]RDOVYRVVHQHQGHEHJUD]LQJPHWJURWHJUD]HUV"

JHGHHOWHOLMNLQ
XLWYRHULQJ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

.QREEHO]ZDQHQ
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 

WUHQG
SULRULWHLW
JHPLGGHOG
JHHQSURMHFWHQXLWJHYRHUGRQGHU]RHNVYUDJHQ]LMQ
RQEHDQWZRRUGHQEOLMYHQUHOHYDQW
DILQ


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

• :DWLVGHRQWZLNNHOLQJLQGHDDQWDOOHQEURHGSDUHQLQ1HGHUODQG ZRUGW
JHPRQLWRRUGGRRU62921 "

SURMHFWLQ
YRRUEHUHLGLQJ

• :DWYRRUHIIHFWHQKHEEHQSRSXODWLHEHKHUHQGHPDDWUHJHOHQRSGHODQGHOLMNH RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3
HQUHJLRQDOHEURHGSRSXODWLHV"
• +HHIWKHWWHUULWRULDDOJHGUDJYDQHHQEURHGSDDUHIIHFWRSGHORNDOHGLFKWKHLG RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3
YDQ.QREEHO]ZDQHQ"
• 7RHWVHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQKHWXLWHONDDUMDJHQYDQJURWHJURHSHQ
]ZDQHQRPVFKDGHRSJUDVODQGWHEHSHUNHQ

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3

• 2SZHONHZLM]HHQPHWZHONHPDDWUHJHOHQNDQVFKDGHGRRUNQREEHO]ZDQHQ RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3
DDQJUDVODQGHQHQNRRO]DDGZRUGHQYRRUNRPHQ"

=DQJYRJHOV H[FOXVLHINUDDLDFKWLJHQ 
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN

PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 
WUHQG

SULRULWHLW
KRRJ
YRRUHHQDDQWDOYUDJHQLVQDGHURQGHU]RHNZHQVHOLMNGLW
JHOGWPHWQDPHYRRUPH]HQLQUHODWLHWRWIUXLWVFKDGH
GDDUQDDVWORRSWPRPHQWHHOHHQRQGHU]RHNVSURMHFWQDDU
SUHYHQWLHYHPLGGHOHQRPIUXLWVFKDGHGRRUPH]HQWH
YRRUNRPHQ
IL


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

• :DWLVGHUXLPWHOLMNHYHUVSUHLGLQJYDQSHUFHOHQZDDUVFKDGHDDQULMSHQGIUXLW SURMHFWXLWJHYRHUG
YHUYROJZHQVHOLMN
GRRUPH]HQLVYDVWJHVWHOG"
• %HSDOHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQRPVFKDGHGRRU
PH]HQLQSHHUHQDSSHOERRPJDDUGHQWHEHSHUNHQRQGHUPHHUEHSDOHQ
HIIHFWHQYDQVQRHLHQZLQGVLQJHOVDDQSODQWRQDDQWUHNNHOLMNIUXLWODQJV
ZLQGVLQJHOVHQDDQELHGHQDOWHUQDWLHIYRHGVHO

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• 2SZHONHZLM]HHQPHWZHONHPDDWUHJHOHQNDQVFKDGHGRRU]DQJYRJHOV
QLHWNUDDLDFKWLJHQDDQIUXLWJHZDVVHQZRUGHQYRRUNRPHQ"

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• %HSDOHQZHONHRPJHYLQJVIDFWRUHQEHSDOHQG]LMQYRRUGHRQWVWDQHVFKDGH
DDQIUXLWGRRUPH]HQ



• WRHWVHQHIIHFWLYLWHLWILUHIO\ELUGGLYHUWHUDOVSUHYHQWLHIPLGGHOWHJHQ
PH]HQVFKDGHLQIUXLW

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• ,VKHWYHUVWUHNNHQYDQ VXLNHU ZDWHUHHQHIIHFWLHIPLGGHORPVFKDGHGRRU
]DQJYRJHOVDDQPQSHUHQWHYRRUNRPHQRIWHYHUPLQGHUHQ"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3





)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

.UDDLDFKWLJHQ
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 

WUHQG
SULRULWHLW
JHPLGGHOG
]LHRSHQVWDDQGHYUDJHQWHYHQVYHUYROJRQGHU]RHNQDDU
RQGHUPHHUSUHYHQWLHYHDIZHHUPLGGHOHQZHQVHOLMN
DILQH


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

• .DQKHWDIOHLGHQGYRHUHQLQGHSHULRGHGDWJURWHVFKDGHZRUGWDDQJHULFKW
DDQSDVLQJH]DDLGHSHUFHOHQGHVFKDGHHIIHFWLHIYHUPLQGHUHQ"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3

• ,VKHWRYHUVSDQQHQPHWQHWWHQYDQDSSHOHQSHUHQERRPJDDUGHQHHQ
HIIHFWLHIPLGGHORPVFKDGHGRRUNUDDLDFKWLJHQWHYRRUNRPHQ"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3

• :DW]LMQGHNRVWHQYDQKHWRYHUVSDQQHQPHWQHWWHQYDQIUXLWERRPJDDUGHQ
SHUKDDIJH]HWWHJHQGHODJHUHVFKDGH"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3

• ,VKHWRYHUVSDQQHQPHWQHWWHQYDQDSSHOERRPJDDUGHQXLWRRJSXQWYDQ
SURGXFWLHRPVWDQGLJKHGHQLQ1HGHUODQGHHQHIIHFWLHIPLGGHO"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3

• 9HOGSURHIPHWKHW$OFHWVRXQGYHUMDDJPLGGHOHQDQGHUHZHUHQGHPLGGHOHQ
RSGHVFKDGHRPYDQJGRRUNUDDLDFKWLJHQLQIUXLWWHHOW



• 1DJDDQLQKRHYHUUHVFKDGHGRRUURHNHQDDQPDwVNLHPSODQWMHVRSWUHHGW
YDQZHJHYHUKRRJGHYRRUNRPHQDDQHPHOWHQURQGGHZRUWHO]RQHYDQGH]H
SODQWHQ:HONH WHHOW PHWKRGHQ]RXGHQVFKDGHLQ]XONHJHYDOOHQNXQQHQ
YHUKLQGHUHQ"



• 7RHWVHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQORNDDOYHUODJHQYDQ]ZDUWHNUDDLHQSRSXODWLH 
LQKHWYRRUMDDUWHQEHKRHYHYDQVFKDGHEHSHUNLQJDDQNZHWVEDUH
ODQGERXZWHHOWHQRIZHLGHYRJHOVRIDQGHUHQDWXXUEHVFKHUPLQJVGRHOHQ
• 7RHWVHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQ DOWHUQDWLHI SUHYHQWLHYHPLGGHOHQWHJHQ
VFKDGHGRRUNUDDLDFKWLJHQGXLYHQHHQGHQHQJDQ]HQ




2YHULJHYRJHOV
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 
WUHQG

ODDJ
SULRULWHLW
YROGRHQGHEHNHQGJHHQYHUYROJRQGHU]RHNQRGLJ
DILH


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

• 7RHWVHQYDQHIIHFWLYLWHLWYDQ DOWHUQDWLHI SUHYHQWLHYHPLGGHOHQWHJHQVFKDGH 
GRRUNUDDLDFKWLJHQGXLYHQHHQGHQHQJDQ]HQ











)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

=RRJGLHUHQ H[FOXVLHIPXL]HQHQUDWWHQ 
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN

PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 

WUHQG
SULRULWHLW
JHPLGGHOG
YHUYROJRQGHU]RHNZHQVHOLMNYRRUDOQDDUYRVVHQEHKHHU
JHXUPLGGHOHQYRRUZLOGH]ZLMQHQHQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQ
WHJHQYRVVHQ
ODILQH


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

• :DWLVGHRQWZLNNHOLQJLQGHNRQLMQHQVFKDGHDDQVSRUWYHOGHQHQJROIEDQHQ" SURMHFWGHHOV
XLWJHYRHUGLQYRULJ
+RHHQPHWZHONHPLGGHOHQNXQQHQNRQLMQHQHIIHFWLHIZRUGHQJHZHHUG"
0-3YHUYROJ
• :HONHSUHGDWRUVRRUWHQYHURRU]DNHQGHPHHVWHVFKDGH":DWLVGHUHODWLHYH 
VFKDGHGRRUQDFKWDFWLHYHSUHGDWRUHQ]RDOVYRVHQEXQ]LQJ"
• 7RHWVHQYDQGHZHUNLQJYDQQHVWEHVFKHUPLQJHQLQYORHGYDQ
RPJHYLQJVIDFWRUHQRSGHSUHGDWLHYDQZHLGHYRJHOVGRRUYRVVHQLQ
YHOGH[SHULPHQW

SURMHFWGHHOV
XLWJHYRHUGLQYRULJ
0-3YHUYROJ

• 7RHWVHQYDQHIIHFWLYLWHLWYDQORNDDOYHUODJHQYDQYRVVHQVWDQGLQKHWYRRUMDDU SURMHFWLQXLWYRHULQJ
WHQEHKRHYHYDQVFKDGHEHSHUNLQJDDQIUHLODQGNLSSHQEHVFKHUPLQJYDQ
ZHLGHYRJHOVRINRUKRHQ2QWZLNNHOHQYDQHHQSRSXODWLHPRGHOYRRUGHYRV
RPKHWORNDOHEHOHLGWHNXQQHQRSWLPDOLVHUHQ
• 3UHYHQWLHYHPLGGHOHQHQPRJHOLMNEHKHHUYRRU]RRJGLHUVRRUWHQ]RDOVZLOG
]ZLMQGDPKHUWHQGDV



• 3UHYHQWLHYHPLGGHOHQRPVFKDGHGRRUVWHHQPDUWHUDDQKXL]HQDXWR¶VHQ
HYHQWXHHODQGHUHEHODQJHQWHYRRUNRPHQ"



• ,QKRHYHUUHNDQDQWLFRQFHSWLHHHQUROVSHOHQLQKHWEHKHHUYDQLQKHWZLOG
OHYHQGHKRHIGLHUSRSXODWLHVLQ1HGHUODQG"

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• 7HVWHQHIIHFWLYLWHLWYDQZHUHQGHZHUNLQJYDQ$'$&+DJRSXU'XIW]DXQRS
ZLOGH]ZLMQHQGRRUPLGGHOYDQHHQYHOGH[SHULPHQWLQ1HGHUODQG



• (IIHFWLYLWHLWYDQKHWZHUHQGHPLGGHO:DVROWRHWVHQRSJUDVODQGWHJHQZLOGH
]ZLMQHQVFKDGHLQHHQYHOGSURHI

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• (IIHFWLYLWHLWYDQGHppQRSppQPHWKRGHEHSDOHQYRRUGHUHDOLVDWLHYDQZLOGH 
]ZLMQHQVWUHHIVWDQGLQKHWOHHIJHELHGYRRUGDWKHW)DXQDIRQGVHHQGHUJHOLMN
DGYLHVLQGHWRHNRPVWXLWEUHQJW1DDVWHIIHFWLYLWHLWRRNDDQGDFKWEHVWHGHQ
DDQGHEUHGHUHFRQWH[W]RDOVGHWHUUHLQGRHOVWHOOLQJHQYRRUUXVW
]LFKWEDDUKHLGZLOGPDDWVFKDSSHOLMNHDFFHSWDWLHHQMXULGLVFKHKRXGEDDUKHLG
• 9HUNHQQHQSRSXODWLHRQWZLNNHOLQJYDQJHKHULQWURGXFHHUGHVRRUWHQ]RDOVGH 
EHYHUGHPRJHOLMNGDDUXLWYRRUWYORHLHQGH WRHNRPVWLJH VFKDGHSUHYHQWLHYH
PLGGHOHQHQGHZLM]HRPGDDUPHHRPWHJDDQ
• %HSDOLQJYDQGHWHYHUZDFKWWHQVFKDGHDOVJHYROJYDQGHNRPVWYDQZROIHQ 
O\Q[6FHQDULR¶VXLWZHUNHQKRHKLHUPHHRPWHJDDQHQZHONHSUHYHQWLHYH
PLGGHOHQHQPDDWUHJHOHQ]LMQPRJHOLMN"
• %OLMYHQPROOHQLQEHVWDDQGHWHUULWRULDZDQQHHUKHWJDQJHQVWHOVHOQLHWJHKHHO 
GRRUGH 5RGHQDWRU YHUQLHWLJGLVHQKRHVQHONDQGLWZHHULQJHEUXLN
JHQRPHQZRUGHQ":DWLVGHUHODWLHWXVVHQGHHIIHFWLYLWHLWYDQGH
5RGHQDWRU HQJDQJHQVWHOVHOJURRWWHDDQWDODIWDNNLQJHQHQERGHPVRRUW"


)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

0XL]HQHQUDWWHQ
SULRULWHLWRSEDVLVYDQVFKDGHRPYDQJHQWUHQG

DDQGDFKWVSXQWHQYHUYROJRQGHU]RHN
PDDWVFKDSSHOLMNHUHOHYDQWHRQGHUZHUSHQ

SHUFWRWDOHVFKDGH 
"
WUHQG
SULRULWHLW
ODDJ
YROGRHQGHEHNHQGJHHQYHUYROJRQGHU]RHNQRGLJ
ILQH


2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

RSHQVWDDQGHYUDDJ
• +RHHQPHWZHONHGLHUYULHQGHOLMNHPLGGHOHQ LQFOXVLHIGRGHQ NDQVFKDGH
GRRUYHOGPXL]HQDDQJUDV]DDGZLQWHUZRUWHOHQHQEOLMYHQGJUDVODQGZRUGHQ XLWYRULJ0-3JHHQ
SULRULWHLW
YRRUNRPHQRIEHSHUNW"
• ,VKHWRQGHUZDWHU]HWWHQYDQSHUFHOHQPHWEHODQJULMNHVFKDGHGRRU
YHOGPXL]HQHHQHIIHFWLHIPLGGHO"

RSHQVWDDQGHYUDDJ
XLWYRULJ0-3JHHQ
SULRULWHLW

• 'HGLFKWKHLGDDQZRHOUDWWHQLMNHQDDQGHRSJHWUHGHQIUXLWHQJHZDVVFKDGH 
• 2QWZLNNHOLQJYDQHHQORNDDOPRQLWRULQJVSURJUDPPDDOVORNDDOHDUO\
ZDUQLQJV\VWHPYRRUGHYRRUVSHOOLQJYDQSLHNMDUHQLQYHOGPXLVSRSXODWLHV

WHQGHOHXLWJHYRHUG

• .DQDIOHLGHQGYRHUHQGRRUPLGGHOYDQHHQ]RJHQDDPGHRQGHUGHNNHUVWHHOW 
HHQODJHUHJHZDVVFKDGHEHZHUNVWHOOLJHQ"2IGUDDJWDIOHLGHQGYRHUHQMXLVW
ELMDDQHHQYHUKRRJGULVLFRRSJHZDVVFKDGH"

$OJHPHHQ

2QGHU]RHNVYUDJHQ

6WDWXVSURMHFW

WHQGHOHXLWJHYRHUG
• 6WLPXOHUHQYDQGHRQWZLNNHOLQJYDQLQQRYDWLHYHPLGGHOHQYRRU
VFKDGHSUHYHQWLHHQSRSXODWLHEHKHHUXLWGHSUDNWLMN332KHHIWKLHUWRHUHHGV
HHQSUDNWLMNGDJJHRUJDQLVHHUGZHONHYHUYROJ]DONULMJHQYRRUYHUVFKLOOHQGH
DJUDULVFKHVHFWRUHQ
• GHRQWZLNNHOLQJYDQGH*,6YLHZHUELHGWNDQVHQYRRUGHDQDO\VHYDQ
VFKDGHJHYDOOHQHQEHKHHUPDDWUHJHOHQ'RRUGH*,6YLHZHULVKHWPRJHOLMN
GHGDWDEDVHPHWVFKDGHJHJHYHQVRSSHUFHHOVQLYHDXWHUDDGSOHJHQ

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• 3RVWGRFSRVLWLH  DDQGHELM]RQGHUHOHHUVWRHO)DXQDEHKHHUDDQ
GH:85RPDDQWDOOHQVFKDGHYHURRU]DNHQGHVRRUWHQ]RDOVJURHW
KRHIGLHUHQZLOGVRRUWHQHQH[RWHQWHPRQLWRUHQ'RHOHQ]LMQ$KHW
RSVWHOOHQYDQGULHQLHXZHSURWRFROOHQYRRU  JHELHGVGHNNHQGHWHOOLQJHQ
:%(¶VDDQYXOOHQGRSGHHOWHOOLQJHQ62921  ]RRJGLHUWHOOLQJHQ
KRHIGLHUHQYRV HQ  UHJLVWUDWLHDIVFKRWJHJHYHQV:%(¶V%+HW
RQWZLNNHOHQYDQPHWKRGHVRPGHQDXZNHXULJKHLGHQSUHFLVLHYDQGH
WHOOLQJHQYDVWWHVWHOOHQHQWHLQWHJUHUHQPHW*,6±PHWKRGHQPHWJHEUXLN
YDQH[SHUWNHQQLVHQQLHXZHVWDWLVWLVFKHPHWKRGHQ

SURMHFWLQXLWYRHULQJ

• ,Q]LFKWHOLMNPDNHQYDQODQGERXZVFKDGHGLHGRRUH[RWHQZRUGWYHURRU]DDNW
PRJHOLMNGRRUHHQVFKDGHPRGHOHQJHVSOLWVWSHUSURYLQFLH
/LWHUDWXXURQGHU]RHNQDDUODQGERXZVFKDGHHQRIQHJDWLHYHHIIHFWHQRS
LQKHHPVHIORUDHQIDXQDGRRUEHSDDOGHVRRUWHQH[RWHQLQGH1HGHUODQGVH
VLWXDWLH



• (YDOXDWLHYDQGHIDXQDEHKHHUSODQQHQHQKHWOHUHQGEHKHUHQ:DWKHHIWKHW PRJHOLMNKHLGYRRU
$,2SOHNPHW
DGYLHVHQKHWRQGHU]RHNYDQKHW)DXQDIRQGVELMJHGUDJHQDDQGH
FRILQDQFLHULQJ"
HIIHFWLYLWHLWYDQKHWIDXQDEHKHHULQ1HGHUODQG"

)DXQDIRQGV
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BIJLAGE 1. Overzicht schade tegemoetkomingen 2000-2009
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BIJLAGE 2. Onderzoeksvragen uit het Meerjarenprogramma Onderzoek 2006-2010

Overwinterende ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart)
onderzoeksvraag/project

status

vervolgonderzoek

1. Foerageren de ganzen en smienten hoofdzakelijk in de aangewezen
opvanggebieden en beduidend minder daarbuiten en neemt daarbij het
aandeel ganzen en smienten in de opvanggebieden toe als gevolg van het
weer- en verjaagbeleid?

uitgevoerd

mogelijk

2. Gaat het goed met de aantallen ganzen en smienten en hebben ze
voldoende voedsel?

uitgevoerd

mogelijk

3. Is de regeling voor de boeren werkbaar, met andere woorden werkt de
regeling in financieel opzicht en bedrijfsvoering naar tevredenheid?

uitgevoerd

mogelijk

4. Zijn de kosten voor LNV beheersbaar en op een acceptabel niveau?

uitgevoerd

mogelijk

onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Wat zijn de ontwikkeling van de broedpopulaties ganzen in Nederland in
ruimte en tijd?

-

voldoende bekend

Wat voor directe of indirecte maatregelen worden uitgevoerd om de schade
door overzomerende ganzen te beperken?

project in
voorbereiding

wenselijk

Zijn de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het (landelijke
en provinciale) beleid om de schade door broedpopulaties ganzen in
Nederland te beperken effectief?

project in
voorbereiding

wenselijk

Welk deel van de in Nederland overwinterende grauwe ganzen is afkomstig
uit Nederlandse broedpopulaties?

project in
voorbereiding

wenselijk

In welke mate bevorderen de maatregelen van het Beleidskader
Faunabeheer de in Nederland broedende grauwe ganzen (en andere
broedende ganzensoorten)?

-

-

Wat is het effect van grote aantallen overzomerende ganzen op de vestiging
en broedsucces van weidevogels?

deels bekend

wenselijk

Hoe kunnen natuurgebieden worden ingericht om de (groei van de)
populaties broedende ganzen effectief te beperken?

project in
voorbereiding

wenselijk

Wat is de prognose voor de ontwikkeling van de broedpopulaties ganzen
(alle soorten) in de periode 2006-2016.

project in
voorbereiding

wenselijk

Wat is de prognose voor de ontwikkeling van de hieraan gerelateerde
landbouwschade in de periode 2006-2016?

project in
voorbereiding

wenselijk

Is het vangen van (ruiende) ganzen met als doel de groei van de
broedpopulatie te beperken effectief met betrekking tot het verminderen van
de landbouwschade in de nabije toekomst?

project in
voorbereiding

wenselijk

Wat voor nieuwe methoden zijn (kosten)effectief om ganzen te weren van
gras- en akkerland?

uitgevoerd

wenselijk

onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Wat is de ontwikkeling in de aantallen broedparen in Nederland (wordt
gemonitoord door SOVON)?

monitoring door
SOVON - WBE’s

wenselijk, in
voorbereiding

Wat voor effecten hebben populatiebeherende maatregelen op de landelijke
en regionale broedpopulaties?

-

wenselijk

Heeft het territoriaal gedrag van een broedpaar effect op de lokale dichtheid
van Knobbelzwanen?

-

wenselijk

Op welke wijze en met welke maatregelen kan schade door knobbelzwanen
aan graslanden en koolzaad worden voorkomen?

-

wenselijk

onderzoeksprogramma Beleidskader Faunabeheer, voornamelijk gebaseerd
op de beantwoording van de volgende vier hoofdvragen:

Overzomerende ganzen (periode 1 april t/m 30 september)

Knobbelzwanen
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Kraaiachtigen
onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Kan het afleidend voeren in de periode dat grote schade wordt aangericht
aan pas ingezaaide percelen de schade effectief verminderen?

-

wenselijk

Is het overspannen met netten van appel en perenboomgaarden een
effectief middel om schade door kraaiachtigen te voorkomen?

-

wenselijk

Wat zijn de kosten van het overspannen met netten van fruitboomgaarden
per ha afgezet tegen de opbrengst daarvan?

-

wenselijk

Is het overspannen met netten van appelboomgaarden uit oogpunt van
productieomstandigheden in Nederland een effectief middel?

-

wenselijk

onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Wat is de ruimtelijke verspreiding van percelen waar schade aan rijpend fruit
door mezen is vastgesteld?

uitgevoerd

gedeeltelijk bekend,
vervolgonderzoek

Welke bedrijven worden hierdoor getroffen?

uitgevoerd

voldoende bekend

Zijn zangvogels de oorzaak van schade aan rijpend fruit (m.n. peer,
eventueel appel) en zo ja, door welke vogelsoorten?

uitgevoerd

voldoende bekend

Zijn mezen, die door het ophangen van nestkasten in fruitboomgaarden als
biologische bestrijders van insecten worden ingezet, (mede)
verantwoordelijk voor de schade aan rijpend fruit?

uitgevoerd

voldoende bekend

Overige zangvogels

Op welke wijze en met welke maatregelen kan schade door zangvogels, niet in uitvoering
kraaiachtigen, aan fruitgewassen worden voorkomen?

vervolgonderzoek
wenselijk

Is het verstrekken van (suiker)water een effectief middel om schade door
zangvogels aan m.n. peren te voorkomen of te verminderen?

-

wenselijk

Wat voor soorten spechten veroorzaken de schade aan laanbomen die aan
spechten wordt toegeschreven?

uitgevoerd

voldoende bekend

Hoe kan schade aan laanbomen op kwekerijen door spechten voorkomen
worden?

uitgevoerd

geen prioriteit

onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Wat is de ontwikkeling van de veldmuispopulatie in Nederland?

uitgevoerd

voldoende bekend

Zijn bestaande, lokale monitoringprogramma’s voldoende representatief
voor het landelijke populatieverloop?

uitgevoerd

voldoende bekend

Zijn er in het voorjaar indicatoren te geven die aangeven dat in de loop van
het jaar de muizenpopulatie de een plaag kan worden?

uitgevoerd

voldoende bekend

In hoeverre kan klimaatverandering als oorzaak worden aangewezen voor
de muizenplaag van 2004/2005?

uitgevoerd

voldoende bekend

Is er sprake van een 3-jarige cyclus in populatiegrootte, zo ja hoe is die en is
deze voor de verschillende muizensoorten afwijkend?

uitgevoerd

voldoende bekend

Hoe en met welke diervriendelijke middelen (inclusief doden) kan schade
door veldmuizen aan graszaad, winterwortelen en blijvend grasland worden
voorkomen of beperkt?

-

geen prioriteit

Is het onderwater zetten van percelen met belangrijke schade door
veldmuizen een effectief middel?

-

geen prioriteit

onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Wat is de omvang en ontwikkeling in de schade door konijnen aan
sportvelden en golfbanen?

deels uitgevoerd

deels te
onderzoeken

Hoe en met welke middelen kunnen konijnen effectief worden geweerd van
sportvelden en golfterreinen?

deels uitgevoerd

deels te
onderzoeken

Zoogdieren: veldmuizen

Zoogdieren: konijnen
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Ontwikkeling van predatorpopulaties en predatie van beschermde diersoorten
onderzoeksvraag

status

vervolgonderzoek

Houdt de populatieontwikkeling roofvogels verband met schade aan en
predatie van landbouwhuisdieren?

-

geen prioriteit

Hoe en met welke middelen kunnen bedrijven waar freilandkippen worden
gehouden effectief worden beschermd tegen predatie door vossen en
haviken?

deels uitgevoerd

deels te
onderzoeken

Wat is het gemiddelde uitvalspercentage op freilandbedrijven als predatie
door haviken en vossen niet wordt meegerekend?

uitgevoerd

voldoende bekend

Wat voor maatregelen kunnen predatie van weidevogels door vossen
effectief verminderen of voorkomen?

deels uitgevoerd

deels te
onderzoeken

Kunnen nieuwe verjaagtechnieken ontwikkeld worden, die weinig tijd kosten
maar wel effectief zijn?

-

wenselijk
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%,-/$*(8LWNRPVWHQYDQRQGHU]RHNHQHQV\PSRVLD]RDOVXLWJHYRHUGLQKHWNDGHUYDQKHW
0HHUMDUHQSURJUDPPD2QGHU]RHN


$OJHPHHQ

'UHHV-0 '3-.XLSHU9RRUNRPLQJHQEHVWULMGLQJYDQVFKDGHGRRUEHVFKHUPGHLQKHHPVHGLHUHQ$ :UDSSRUW
$OWHQEXUJ :\PHQJDHFRORJLVFKRQGHU]RHN9HHQZRXGHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
DOJHPHHQ
7\SHRQGHU]RHN
LQYHQWDULVDWLHYDQRQGHU]RHNVWKHPD¶VDGKYHHQOLWHUDWXXUVWXGLH
'RHOVWHOOLQJ
RYHU]LFKWELHGHQYDQEHVWDDQGHNHQQLVWHQDDQ]LHQYDQEHSHUNLQJYDQODQGERXZVFKDGHGRRU
GLHUVRRUWHQRPKLHUPHHLQ]LFKWWHYHUNULMJHQLQGHRQGHU]RHNVEHKRHIWHYRRUKHW
0HHUMDUHQSURJUDPPD2QGHU]RHN'HVFKDGHSUREOHPDWLHNZRUGWSHUGLHUJURHS
XLWJHZHUNWZDDUELMHIIHFWLYLWHLWHQQHYHQHIIHFWHQYDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQDDQGHRUGHNRPHQ
JHYROJGGRRUHHQQDGHUHFRQFUHWLVHULQJYRRUYHUYROJRQGHU]RHN
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ
• LQKHWNDGHUYDQKHW%HOHLGVSODQ)DXQDEHKHHUORRSWPRPHQWHHORQGHU]RHNJHGDDQQDDUGH
HIIHFWLYLWHLWYDQYHUMDJHQQDDURSYDQJJHELHGHQ
• WRHSDVVLQJVPRJHOLMNKHGHQHQHIIHFWLYLWHLWYDQDQWLYUDDWVWRIIHQDQWKUDQLODDWDFWLHYHKRXWVNRRO]LUDP
HQHYHQWXHHODQGHUHVWRIIHQYRRUJDQ]HQEHSDOHQ
• ZHUN]DDPKHLGQDJDDQYDQ]DDGPHQJVHOVPHWPLQGHUDDQWUHNNHOLMNHYRHGVHOSODQWHQYRRUJDQ]HQ
RPVFKDGHWHEHSHUNHQRIRPMXLVWDDQWUHNNHOLMNHUWHPDNHQGRRUGHLQ]DDLYDQNODYHULQGH
JDQ]HQRSYDQJJHELHGHQ
RYHU]RPHUHQGHJDQ]HQ
• WUHQGVLQSRSXODWLHJURRWWHHQYHUVSUHLGLQJYDQRYHU]RPHUHQGHJDQ]HQLQQRRUGZHVW(XURSD
EHSDOHQZDDUELMDOOHPRJHOLMNHEURHGJHELHGHQLQ1HGHUODQGZRUGHQPHHJHQRPHQRQGHU]RHNGRRU
62921LVLQJDQJJH]HW
• RQGHU]RHNQDDUGHHIIHFWLYLWHLWYDQWHUUHLQEHKHHUHQLQULFKWLQJRSJDQ]HQSRSXODWLHVZDDUELMPHHU
LQ]LFKWZRUGWYHUNUHJHQLQGHLQYORHGYDQJURQGSUHGDWRUHQHQGHLQWHUDFWLHPHWJURWHJUD]HUV
GDDUQDDVWPHHULQ]LFKWYHUNULMJHQLQGHIDFWRUHQGLHGHJHVFKLNWKHLGYDQSRWHQWLHHOQLHXZH
EURHGJHELHGHQEHSDOHQ
• HIIHFWLYLWHLWEHSDOHQYDQPDDWUHJHOHQRPJDQ]HQSRSXODWLHVWHUHJXOHUHQ]RDOVHLHUHQEHKDQGHOHQ
HQKHWYDQJHQUXLHQGHYRJHOV
• RQGHU]RHNQDDUGHUHODWLHWXVVHQRYHU]RPHUHQGHJDQ]HQHQZHLGHYRJHOVLQWHQVLHYHEHJUD]LQJ
KRPRJHQHUHJUDVYHJHWDWLHHQDJUHVVLHIJHGUDJ]LMQPRJHOLMNQHJDWLHIYRRUZHLGHYRJHOV
NQREEHO]ZDQHQ
• YHOGSURHYHQRPGHHIIHFWLYLWHLWDDQWHWRQHQYDQKHWXLWHONDDUMDJHQYDQJURWHJURHSHQRPORNDOH
VFKDGHWHEHSHUNHQ
• RQGHU]RHNQDDUPRJHOLMNKHGHQYRRUJURRWVFKDOLJJHSODQGHSRSXODWLHEHSHUNLQJRQGHUPHHUGRRU
YDQJHQYDQUXLHQGHYRJHOVHQHLHUHQUDSHQ
• QDGHURQGHU]RHNQDDUGHQDWXXUOLMNHGLFKWKHLGYDQNQREEHO]ZDQHQHQGHHIIHFWLYLWHLWZDDUPHHHHQ
EURHGSDUHQ]ZHUYHQGHMRQJH]ZDQHQZHUHQXLWKXQWHUULWRULXP
NUDDLDFKWLJHQ
• SUDNWLMNRQGHU]RHNQDDUHIIHFWLYLWHLWYDQDIOHLGHQGYRHUHQEHSDOHQYRRUNUDDLDFKWLJHQPHWQDPHYRRU
URHNHQGRRULQ]DDLHQYDQYRHGVHOJHZDVVHQGLFKWELMNRORQLHDDQJH]LHQDIVFKRWRQYROGRHQGH
UHVXOWDDWJHHIW
• RQGHU]RHNQDDUGHWRHSDVVLQJYDQDQWLYUDDWVWRIIHQRPVFKDGHDDQODQGERXZJHZDVVHQWH
EHSHUNHQGRRU]DDGEHKDQGHOLQJHQEHVSXLWHQYDQNLHPSODQWHQZHONHPLGGHOHQ]LMQKLHUYRRU
JHVFKLNWQX0HVXUROQLHWPHHULVWRHJHVWDDQ"
PH]HQ
• RULsQWHUHQGRQGHU]RHNQDDUGHVWHUNHWRHQDPHLQVFKDGHJHYDOOHQGRRUPH]HQLQIUXLWERRPJDDUGHQ
ZHONHIDFWRUHQ]RUJHQYRRUGH]HWRHQDPH
• YHOGRQGHU]RHNRPWHEHSDOHQZHONHYRJHOVRRUWHQYHUDQWZRRUGHOLMN]LMQYRRUGHVFKDGHLQ
IUXLWERRPJDDUGHQZHONHIRHUDJHHUJHGUDJOLJWGDDUDDQWHQJURQGVODJQZHONHSUHYHQWLHYHRI
PLWLJHUHQGHPDDWUHJHOHQ]LMQGHQNEDDU"
• LQYORHGYDQPH]HQLQIUXLWDQDO\VHUHQGRRUHHQNRVWHQEDWHQDQDO\VHQDDVWSLNVFKDGHDDQIUXLW]LMQ
PH]HQRRNHIIHFWLHYHLQVHFWHQEHVWULMGHUVLQDSSHOERRPJDDUGHQJHOGWGLWRRNYRRUDQGHUIUXLW"
YHOGPXL]HQHQERVPXL]HQ
• PRJHOLMNKHGHQHQHIIHFWLYLWHLWYRRUDIOHLGHQGYRHUHQYRRUERVPXLVLQPDwVHQJUDDQSHUFHOHQ
EHSDOHQ
• ZHUHQGRRURQDDQWUHNNHOLMNPDNHQYDQGHYHJHWDWLHLVHIIHFWLHIYHUGHURQGHU]RHNLVQLHWQRGLJHHQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

2SPHUNLQJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN

EUHGHUHYHUVSUHLGLQJYDQNHQQLVZHO
• RQGHU]RHNHQYRRUOLFKWLQJQDDUGHPLQLPDOLVHULQJYDQJLIPLGGHOHQHQEHSDOHQKRHGHWRHQHPHQGH
UHVLVWHQWLHYRRUEURPDGLRORQWHJHQJHJDDQNDQZRUGHQ
YRV
• HIIHFWYDQLQWHQVLHIHQORNDDOEHKHHUGRRUHYDOXDWLHYDQH[SHULPHQWHQPEWYRVVHQEHKHHU
• PHWKRGHQRPYRVVHQWHZHUHQYDQNOHLQHHQJURWHUHORFDWLHV]RZHOLQGHQDWXXUDOVLQGHRPJHYLQJ
YDQGHPHQV
• RQGHUERXZHQEHOHLGRSSRSXODWLHQLYHDXGRRUHHQNRVWHQEDWHQDQDO\VHYDQGHYRVVHQEHVWULMGLQJ
HQKHWRQWZLNNHOHQYDQHHQSRSXODWLHPRGHO
GH]HOLWHUDWXXUVWXGLHKHHIWGHEDVLVJHYRUPGYRRUKHWYRRUJDDQGH0-3RQGHU]RHN



2YHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ

%RXGHZLMQ7-'7DQJHU'%HXNHU +6WHHQGDP2QGHU]RHNQDDUKHWZHUHQYDQVPLHQWHQPHWEHKXOSYDQ
KRORJUDILVFKHVWULSV5DSSRUW%XUHDX:DDUGHQEXUJ&XOHPERUJ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
VPLHQWHQ
7\SHRQGHU]RHN
WRHWVHQGRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
EHSDOLQJYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQKRORJUDILVFKHVWULSVLQKHWZHUHQYDQQDFKWHOLMNIRHUDJHUHQGH
VPLHQWHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GHVWULSVYDQKHWPHUN,UULWDSHEOHNHQJHYRHOLJYRRUEUHXNERYHQZLQGNUDFKWWUDGEUHXNRSZDW
EHWUHIWGXXU]DDPKHLG]LMQGH]HVWULSVYRONRPHQRQJHVFKLNW
• GHKLHUGRRUEHSHUNWHUHVXOWDWHQZH]HQJHHQHIIHFWRSGHEHJUD]LQJVLQWHQVLWHLWXLW
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
LQ]HWYDQNXQVWOLFKWRPQDFKWHOLMNIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQWHZHUHQ

%UHPHU/YDQGHQ%9RVODPEHU(YDQ:LQGHQ &YDQ7XUQKRXW9HUDQGHULQJHQLQGHYHUVSUHLGLQJYDQ
RYHUZLQWHUHQGH6PLHQWHQLQUHODWLHWRWZLM]LJLQJHQLQKHWIDXQDEHOHLG62921%HHN8EEHUJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
VPLHQWHQ
7\SHRQGHU]RHN
DQDO\VHEHOHLGVYHUDQGHULQJ
'RHOVWHOOLQJ
QDJDDQRIGHZLM]LJLQJHQLQKHWIDXQDEHOHLGJHOHLGKHEEHQWRWHHQDQGHUJHGDJYDQVPLHQWHQPHW
QDPHWHQDDQ]LHQYDQGHYHUKRXGLQJWXVVHQSODVHQSROGHUVPLHQWHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • VLQGVKHWVOXLWHQYDQGHMDFKWLQ¶LVKHWDDQWDOSROGHUVPLHQWHQUHODWLHIWRHJHQRPHQHQKHW
DDQGHHOSODVVPLHQWHQDIJHQRPHQGXLGHOLMNHYHUDQGHULQJHQLQYHUVSUHLGLQJYRQGHQHFKWHUSDV
HQNHOHMDUHQQDVOXLWLQJYDQGHMDFKWRS
• QDKHWLQYRHUHQYDQGHPRJHOLMNKHLGWRWRQGHUVWHXQHQGDIVFKRWLQ¶LVKHWUHODWLHYHDDQGHHO
SROGHUVPLHQWHQDIJHQRPHQGLWZDVGLUHFWLQ¶ZDDUQHHPEDDU
• +HWDDQWDOSROGHUVPLHQWHQLVZDDUVFKLMQOLMNRQGHUVFKDWYDQZHJHGHYHUVSUHLGHDDQZH]LJKHLGHQ
VOHFKWH]LFKWEDDUKHLGRSGHNOHLQHVORWHQ'LWEOLMNWRRNXLWGHSHULRGHWRHQKHWDDQGHHO
SROGHUVPLHQWHQWRHQDPKHWWRWDOHDDQWDOVPLHQWHQDIQDP
• YHOGRQGHU]RHNODDW]LHQGDWGHDDQQDPHGDWSROGHUVPLHQWHQXLWVOXLWHQGRIYRRUQDPHOLMNRYHUGDJ
IRHUDJHUHQQLHWMXLVWLVSROGHUVPLHQWHQEHVWHGHQRYHUGDJPHHUWLMGDDQVODSHQGDQIRHUDJHUHQ+HW
EHODQJULMNVWHYHUVFKLOWXVVHQEHLGHVWUDWHJLHsQLVGHYULMJURWHDIVWDQGWXVVHQVODDSSODDWVHQ
IRHUDJHHUJHELHG
2SPHUNLQJHQ
GHWHOOLQJHQZDDURSGHDQDO\VHJHEDVHHUGLV]LMQQLHWXLWJHYRHUGYRRUKHWGRHOZDDUYRRU]HQX
JHEUXLNW]LMQ'LWEOLMNWRQGHUPHHUXLWKHWJURWHDDQWDOVPLHQWHQGDWQLHWDOVSODVRISROGHUVPLHQW
JHFODVVLILFHHUGNRQZRUGHQ'DDUQDDVWLVGHLQGHOLQJLQSODVHQSROGHUVPLHQWHQDUELWUDLUDDQJH]LHQ
KHWDDQGHHOZDWHUHQJUDVODQGLQHHQWHOJHELHG KHWFULWHULXP QLHWDOOHV]HJJHQRYHUW\SHVPLHQW
GDWGDDUDDQZH]LJLV
9HUYROJRQGHU]RHN
KHUKDOLQJYDQKHWRQGHU]RHNPHWHHQJURWHUHGDWDVHWDDQJH]LHQJHGUDJVYHUDQGHULQJHQVRPV
YHUWUDDJGRSWUHGHQDOVPHGHDQDO\VHYDQJHGUDJSODVHQSROGHUVPLHQWHQRSHHQPHHUILMQVFKDOLJ
QLYHDXGRRUSXQWORFDWLHVYDQJURHSHQVPLHQWHQWHDQDO\VHUHQ

%RXGHZLMQ7-'%HXNHU '7DQJHU3URHIZHUHQQDFKWHOLMNIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQPHWHHQODVHU%XUHDX
:DDUGHQEXUJ&XOHPERUJ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWVZHUNLQJYDQSUHYHQWLHIPLGGHO
'RHOVWHOOLQJ
WRHWVLQJYDQHIIHFWLYLWHLWYDQGHLQ]HWYDQHHQODVHURPQDFKWHOLMNIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQYDQ
SHUFHOHQWHZHUHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • YRJHOVZRUGHQDOOHHQYHUVWRRUGZDQQHHU]LMGLUHFWEHVFKHQHQZRUGHQZDQQHHUODVHUGHRPJHYLQJ
EHVFKLMQWEOLMIWZHJYOLHJHQDFKWHUZHJH
• UHVWOLFKWYHUVWHUNHUQRGLJRPYRJHOVJRHGJHQRHJWH]LHQHQGDDUGRRUGLUHFWWHNXQQHQEHVFKLMQHQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

• VPLHQWZLOGHHHQGJUDXZHJDQVHQPHHUNRHWEOHNHQJHYRHOLJYRRUODVHU
• HIIHFWLHIWRWPHWHUHQPRJHOLMNWRW]R¶QPHWHU
• ODVHUEXQGHOZRUGWGRRUYHJHWDWLHWHJHQJHKRXGHQGHLQ]HWLQJHELHGHQPHWKRJHYHJHWDWLHQLHW
HIIHFWLHI
• VPLHQWHQYDOOHQYHHODORSNRUWHDIVWDQGZHHULQ
• RQGXLGHOLMNRIGHSHUFHOHQGHKHOHQDFKWYULMYDQVPLHQWHQEOHYHQZDQQHHUHHQPDDOYHUVWRRUG

QLHWGXLGHOLMNRIZHHUVRPVWDQGLJKHGHQHHQUROVSHOHQELMGHWRHSDVVLQJYDQHHQODVHU

2SPHUNLQJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN

.DPSHQ-2QGHU]RHNQDDUGHHIIHFWLYLWHLWYDQKRORJUDILVFKHVWULSSHQDOVPLGGHORPJDQ]HQWHZHUHQ$TXD7HUUD:DWHU
HQ%RGHP
6FKDGHYHURRU]VRRUW
JDQ]HQHQVPLHQWHQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWVZHUNLQJYDQSUHYHQWLHIPLGGHO
'RHOVWHOOLQJ
WRHWVLQJYDQHIIHFWLYLWHLWYDQKHWSUHYHQWLHYHPLGGHOKRORJUDILVFKHVWULSSHQRPJDQ]HQHQVPLHQWHQWH
ZHUHQXLWJUDVODQGHQERXZODQGSHUFHOHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • 'HKRORJUDILVFKHVWULSSHQEOLMNHQ]R QZHNHQQDSODDWVLQJJDQ]HQWHZHUHQ1DGH]HSHULRGH
ZRUGHQGHSHUFHOHQPHHUPDDOVGRRUJDQ]HQEH]RFKW
• 2SGHORFDWLH'LUNVODQGOLMNHQGHJDQ]HQGHSHUFHOHQWHPLMGHQ(UOLMNWGXVZHOHQLJHIIHFWWH]LMQ
PDDUWHZHLQLJRPJHZDVVFKDGHWHYRRUNRPHQ
• 2QGDQNVGHJHULQJHEH]RHNIUHTXHQWLHYDQJDQ]HQZHUGHHQJHZDVKHUVWHOYHUKLQGHUG
• 6DPHQYDWWHQGKHEEHQGHKRORJUDILVFKHVWULSSHQZDDUVFKLMQOLMNZHOHQLJHIIHFWPDDUGLWEOLMNWYDQ
WLMGHOLMNHDDUGWH]LMQHQRQYROGRHQGHRPJHZDVVFKDGHWHEHSHUNHQ
2SPHUNLQJHQ
%HSHUNWUHVXOWDWHQYDQZHJHKHWJHULQJHDDQWDOJDQ]HQEUDQGJDQ]HQHQKHWRQWEUHNHQYDQ
VPLHQWHQ'HORFDWLH'LUNVODQGOLMNWKHWPHHVWEHWURXZEDDUYRRULQWHUSUHWDWLHYDQJHJHYHQV'H
VXJJHVWLHRPVWULSSHQGLFKWHUELMHONDDUWHSODDWVHQZRUGWGRRUDJUDULsUVDOVRQZHUNEDDUEHVFKRXZG
9HUYROJRQGHU]RHN
YHUYROJRQGHU]RHNLVJH]LHQGHEHSHUNWHZHUNLQJYDQGHKRORJUDILVFKHVWULSSHQQLHWZHQVHOLMN

9LVVHU$%9RVODPEHU$*XOGHPRQG %6(EELQJH2SYDQJYDQJDQ]HQRSGHNOHLHYDOXDWLHYDQH[SHULPHQWHQLQ
GULHZLQWHUV$OWHUUDUDSRUW$OWHUUD:DJHQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWV
'RHOVWHOOLQJ
PLGGHOVYHOGH[SHULPHQWHQYHUVFKLOOHQGH36$1EHKHHUSDNNHWWHQRSGHIRHUDJHHUJHOHJHQKHLGYRRU
JDQ]HQHQGHJHVFKLNWKHLGYRRUJDQ]HQRSYDQJEHRRUGHOHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GHELMGHSURHIEHWURNNHQDJUDULsUV]LMQHQWKRXVLDVWRYHUGHH[SHULPHQWHOHSDNNHWWHQ
• KHW JUDV]DDG SDNNHW DOGDQQLHWPHWJUDVRQGHU]DDL HQKHW RRJVWUHVWHQ SDNNHWKHEEHQGH
VWHUNVWHYRRUNHXUELMJDQ]HQ
• KHWSDNNHWPHW YURHJZLQWHUJUDDQ LVDDQWUHNNHOLMNYRRUJDQ]HQLVHFKWHUPRHLOLMNWHUHDOLVHUHQYRRU
RNWREHU
• KHW JURHQEHPHVWHU SDNNHWLVQLHWDDQWUHNNHOLMNHQZRUGWQLHWGRRUJDQ]HQJHEUXLNW
• KHW JHIDVHHUGDDQELHGHQYDQYRHU WUHNWYHHOJDQ]HQDDQKHWRQWEUDNDFKWHUDDQGUDDJNUDFKW
RQGHUGHDJUDULsUVYDQZHJHULVLFRRSYHUYROJVFKDGHELMEXXUSHUFHOHQHQGHPRJHOLMNHVWLPXODWLHYDQ
MDDUURQGDDQZH]LJHJDQ]HQSRSXODWLHV
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN


=HH))YDQGHU5+09HUKRHYHQ '0HOPDQ(YDOXDWLHRSYDQJEHOHLG±RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQ
VPLHQWHQ'LUHFWLH.HQQLV$OWHUUD(GH±:DJHQLQJHQZDDURQGHUGHKLHURQGHUJHQRHPGHGHHOUDSSRUWHQ
'HHOUDSSRUW(HQPRGHOEHUHNHQLQJYDQGHFDSDFLWHLWYDQRSYDQJJHELHGHQYRRURYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ
'HHOUDSSRUW9HUVSUHLGLQJVSDWURQHQYDQIRHUDJHUHQGHVPLHQWHQ
'HHOUDSSRUW+HWHIIHFWYDQKHWRSYDQJEHOHLGRSGHYHUGHOLQJYDQJDQ]HQRYHURSYDQJJHELHGHQHQJDQJEDDU
ERHUHQODQGVWXGLHDDQGHKDQGYDQJHPHUNWHJDQ]HQ
'HHOUDSSRUW,QYORHGRSYDQJEHOHLGRSGHLQWHUQDWLRQDOHYHUVSUHLGLQJYDQRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQLQ1:(XURSD
'HHOUDSSRUW,QYORHGRSYDQJEHOHLGRSGHYHUVSUHLGLQJYDQRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQELQQHQ1HGHUODQG
'HHOUDSSRUW)RHUDJHHUJHELHGHQURQG1DWXUDJHELHGHQPHWJDQ]HQGRHOVWHOOLQJHQ
'HHOUDSSRUW.RVWHQYDQKHWRSYDQJEHOHLGLQUHODWLHWRWGHYHUVSUHLGLQJYDQJDQ]HQHQVPLHQWHQRYHUGHSURYLQFLHV
'HHOUDSSRUW2SYDQJNRVWHQHQLQSDVEDDUKHLGRSEHGULMIVQLYHDXPRGHOEHUHNHQLQJHQHQSHUFHSWLHELMERHUHQ
'HHOUDSSRUW(IIHFWLYLWHLWYHUMDDJPHWKRGHQLQIRHUDJHHUJHELHGHQPHWVSHFLDOHDDQGDFKWYRRUYHUMDJLQJPHW
RQGHUVWHXQHQGDIVFKRW
'HHOUDSSRUW+HEEHQRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQLQYORHGRSGHZHLGHYRJHOVWDQG"
'HHOUDSSRUW(IIHFWYDQEUDQGJDQ]HQRSEURHGHQGHZHLGHYRJHOV
'HHOUDSSRUW(IIHFWHQYDQJURRWWHYRUPHQOLJJLQJYDQJDQ]HQIRHUDJHHUJHELHGHQRSGHRSYDQJFDSDFLWHLW


)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

6FKDGHYHURRU]VRRUW
7\SHRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ

5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV

2SPHUNLQJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN

RYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ
PRQLWRULQJHQHYDOXDWLHEHOHLG
'HYLHUKRRIGYUDJHQYDQGHHYDOXDWLH]LMQ
)RHUDJHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQKRRIG]DNHOLMNLQGHDDQJHZH]HQRSYDQJJHELHGHQHQ
EHGXLGHQGPLQGHUGDDUEXLWHQHQQHHPWGDDUELMKHWDDQGHHOJDQ]HQHQVPLHQWHQLQGH
RSYDQJJHELHGHQWRHDOVJHYROJYDQKHWZHHUHQYHUMDDJEHOHLG"
*DDWKHWJRHGPHWGHDDQWDOOHQJDQ]HQHQVPLHQWHQHQKHEEHQ]HYROGRHQGHYRHGVHO"
,VGHUHJHOLQJYRRUGHERHUHQZHUNEDDUPHWDQGHUHZRRUGHQZHUNWGHUHJHOLQJLQILQDQFLHHO
RS]LFKWHQEHGULMIVYRHULQJQDDUWHYUHGHQKHLG"
=LMQGHNRVWHQYRRU/19EHKHHUVEDDUHQRSHHQDFFHSWDEHOQLYHDX"
6DPHQYDWWHQGDQWZRRUGRSGHYLHUKRRIGYUDJHQYDQKHWRQGHU]RHN
0HWKHWDDQZLM]HQYDQGHIRHUDJHHUJHELHGHQZRUGWVDPHQPHWGHQDWXXUJHELHGHQRQJHYHHU
YDQGHJDQ]HQSRSXODWLHRSJHYDQJHQLQJHELHGHQZDDU]HZHONRP]LMQ,QGHIRHUDJHHUJHELHGHQFD
HQLQGHQDWXXUHQ1JHELHGHQGDDUEXLWHQFD,QEHJLQVHO]LMQGHPHHVWHJHELHGHQ
GDDURPJRHGDDQJHZH]HQ(ULVHFKWHUQRJVWHHGVVSUDNHYDQYDQGHJDQ]HQSRSXODWLHGLH]LFK
EXLWHQGH]HJHELHGHQRSKRXGHQ+HWKXLGLJHZHHUHQYHUMDDJEHOHLGKHHIWQRJQLHWJHOHLGWRW
YHUGHUJDDQGHFRQFHQWUDWLHLQGHRSYDQJJHELHGHQ*DQ]HQHQ6PLHQWHQODWHQ]LFKWRWQXWRHPRHLOLMN
YHUMDJHQQDDUGHRSYDQJJHELHGHQ'HOLJJLQJYDQHHQDDQWDORSYDQJJHELHGHQLVERYHQGLHQQLHW
RSWLPDDO+HWUHGXFHUHQYDQGHVFKDGHEXLWHQGHRSYDQJJHELHGHQLVWRWRSKHGHQQLHWJHOXNW'H
GRHOVWHOOLQJYDQKHWYHUGHUFRQFHQWUHUHQLQGHRSYDQJJHELHGHQZRUGWGDDUPHHQLHWJHKDDOG
'HDDQWDORQWZLNNHOLQJYDQJDQ]HQHQVPLHQWHQLVPHWGHLQYRHULQJYDQKHWRSYDQJEHOHLGQLHW
HVVHQWLHHOYHUDQGHUG(ULVQRJVSUDNHYDQHHQOLFKWHWRHQDPHYDQGHDDQWDOOHQPDDUPRJHOLMNHHQ
DIYODNNLQJYDQGHJURHL'HEHWHNHQLVYDQ1HGHUODQGYRRUGHGXXU]DPHLQVWDQGKRXGLQJYDQGH
JDQ]HQHQVPLHQWHQLVQLHWYHUPLQGHUG0HWGHKXLGLJHRQWZLNNHOLQJLQDDQWDOOHQDDQJDQ]HQHQ
VPLHQWHQLVHUYRRUGHNRPHQGHMDDUYROGRHQGHFDSDFLWHLWDDQRSYDQJJHELHG
'HEHKHHUUHJHOLQJHQ SDNNHWWHQ ]RDOVGLHVLQGVYRRURSYDQJ]LMQRQWZLNNHOG]LMQXLWHLQGHOLMN
EHYUHGLJHQGLQWHSDVVHQLQGHDJUDULVFKHEHGULMIVYRHULQJHQZHUNWLQILQDQFLHHORS]LFKWQDDU
WHYUHGHQKHLGYDQGHPHHVWHERHUHQ
+RHZHOGHYHUZDFKWLQJZDVGDWGHNRVWHQYRRUGHRYHUKHLGKRJHU]RXGHQXLWYDOOHQYDOOHQGH
NRVWHQPHWFD¼PLOMRHQSHUMDDUUXLPWZHHPDDO]RKRRJDOVYRRUGHLQYRHULQJYDQKHW
RSYDQJEHOHLGWHJHQ(HQDDQWDORRU]DNHQKLHUYDQ]LMQ
YDVWHYHUJRHGLQJSHUKHFWDUHYRRUGHRSYDQJSDNNHWWHQ
ODQJHUYHUEOLMYHQYDQGHJDQ]HQLQ1HGHUODQG PHHUJDQVGDJHQSHUVHL]RHQ 
WHJHPRHWNRPLQJHQYRRUVFKDGHEXLWHQGHJHELHGHQQHHPWQLHWDI

9RRUGHGHILQLWLHYHHLQGHYDOXDWLHQDDIORRSYDQGHMDULJHEHKHHURYHUHHQNRPVWHQGLHQWKHWSURFHV
PDDWUHJHOHQHQRQWZLNNHOLQJHQLQDDQWDOOHQHQORFDWLHYDQGHRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQHQVPLHQWHQ
JHPRQLWRRUGWHZRUGHQ9HUYROJRQGHU]RHNLVWHYHQVDIKDQNHOLMNYDQHYHQWXHOHYHUDQGHULQJHQLQ
EHOHLG



2YHU]RPHUHQGHJDQ]HQ

-HXJG+3YDQGHU-$ULV] 06FKRXWHQ%URHGELRORJLHYDQEUDQGJDQ]HQRSGH+HOOHJDWVSODWHQLQHQ
YHUVSUHLGLQJEXLWHQKHWEURHGVHL]RHQ5DSSRUWXLWJHJHYHQLQHLJHQEHKHHU*URQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
RYHU]RPHUHQGHEUDQGJDQ]HQ
7\SHRQGHU]RHN
WUHQGDQDO\VH
'RHOVWHOOLQJ
+RHYHHOEUDQGJDQ]HQEURHGHQHURSGH+HOOHJDWVSODWHQHQKHWQRRUGHOLMN'HOWDJHELHG":DWLVQHW
EURHGVXFFHVGHSURJQRVHYRRUSRSXODWLHJURHLHQGHYHUVSUHLGLQJELQQHQKHWEURHGVHL]RHQHQ
GDDUEXLWHQ"
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • YRRUKHWPHUHQGHHOVWDQGYRJHOVSODDWVWURXZHQMDDUURQGLQ1HGHUODQG
• RQJHYHHUGHKHOIWYDQGH1HGHUODQGVHEURHGSRSXODWLHEURHGWLQKHWQRRUGHOLMN'HOWDJHELHG
• JHHQJURHLYDQSRSXODWLH+HOOHJDWVSODWHQIXQJHHUWZHODOVEURQYRRUDQGHUHHQQLHXZHSRSXODWLHV
• MRQJHGLHUHQWUHNNHQPHHPHWDQGHUHSRSXODWLHVRSYRRUMDDUVWUHN
• JHYRHOLJYRRUSUHGDWLHGRRUYRVVHQ
• WLMGHQVKHWEURHGVHL]RHQHQGHUXLQLHWELQQHQGLMNVLQZLQWHUSHULRGHZHOELQQHQGLMNVYULMZHOJHHQ
VFKDGHGRRUEUDQGJDQ]HQWLMGHQVJHYRHOLJHJHZDVSHULRGHLQKHWYRRUMDDU
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
9DQJVWWHUXJYDQJVWDQDO\VHRPRYHUOHYLQJNDQVHQLQ]LFKWHOLMNWHPDNHQYRRUYHUVFKLOOHQWXVVHQ
MRQJHHQRXGHYRJHOVHQHIIHFWHQYDQSRSXODWLHEHKHHURSRYHUOHYLQJ

/LHUH':YDQ0--(/RRQHQ 1-0YDQ(HNHUHQ*UDXZHJDQ]HQOHUHQJUDVWHPLMGHQ3URMHFWUDSSRUWDJHYRRUKHW
MDDULQRSGUDFKWYDQKHW)DXQDIRQGV5DSSRUW&$%:,0FRQVXOWDQF\$VVHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
RYHU]RPHUHQGHHQRYHUZLQWHUHQGHJDQ]HQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

7\SHRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ

YHOGWRHWVSUHYHQWLHIPLGGHO
WRHWVHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQGHVPDDNVWRIDQWKUDTXLQRQHLQFRPELQDWLHPHWYLVXHOHPHUNWHNHQVLQ
MXQLHQQRYHPEHU
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • ]ZDUWJHOHEDQGHQKHEEHQHHQZHUHQGHZHUNLQJRSGHJDQ]HQ
• WRHJHYRHJGHZDDUGHYDQGHVPDDNVWRIQLHWDDQJHWRRQGYDQZHJHGHVWHUNZHUHQGHZHUNLQJYDQ
KHWYLVXHOHPLGGHO
• GHJUDXZHJDQ]HQEOHNHQHHQVWHUNHYRRUNHXUWHKHEEHQYRRUGHSORWVPHWZLWWHNODYHU
2SPHUNLQJHQ
NOHLQHSORWVJHEUXLNWUHDOLWHLWYDQGHSURHIQLHWJHKHHOGXLGHOLMN
9HUYROJRQGHU]RHN
ZHONHDVSHFWHQYDQKHWJHEUXLNWHPHUNWHNHQ]LMQEHSDOHQG",VKHWPLGGHORRNWRHSDVEDDURSDQGHUH
JHZDVVHQJHYRHOLJYRRUJDQ]HQVFKDGH"'HWRHSDVVLQJYDQZLWWHNODYHUXLWWHVWHQRSJURWHUHVFKDDO


.QREEHOZDQHQ
,QKHW0-3RQGHU]RHNLVJHHQRQGHU]RHNXLWJHYRHUGQDDU]ZDQHQ


=DQJYRJHOV H[FOXVLHINUDDLDFKWLJHQ 

'XORV$ 9LVVHU0(6FKDGHDDQIUXLWGRRUPH]HQ"1HGHUODQGV,QVWLWXXWYRRU(FRORJLH+HWHUHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
PH]HQHQDQGHUH]DQJYRJHOVPHWQDPHNRROPHHVHQSLPSHOPHHV
7\SHRQGHU]RHN
RULsQWHUHQGRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
LQ]LFKWYHUJURWHQLQGHVFKDGHSUREOHPDWLHNELMULMSHQGHDSSHOVHQSHUHQPHWQDPHEHSDOLQJYDQGH
VFKDGHYHURRU]DNHQGHVRRUWHQQDJDDQRIPH]HQGLHYRRUGHELRORJLVFKHEHVWULMGLQJYDQLQVHFWHQ
LQJH]HWKLHUYRRUYHUDQWZRRUGHOLMN]LMQHQEHSDOHQYDQGHWRHSDVEDDUKHLGYDQSUHYHQWLHYHPLGGHOHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GHPHHVWHVFKDGHRQWVWDDWDDQGHUDQGYDQKHWSHUFHHO
• GHPHHVWHVFKDGHZRUGWYHURRU]DDNWGRRUNRROPH]HQHQSLPSHOPH]HQ  HHQEHODQJULMNGHHO
YDQGHVFKDGHYHURRU]DNHQGHVRRUWHQLVRQEHNHQG  
• GHORNDDOEURHGHQGHHQJHNOHXUULQJGHNRROHQSLPSHOPH]HQHQKXQMRQJHQ]LMQWLMGHQVKHWULMSHQ
YDQKHWIUXLWQLHWPHHUZDDUJHQRPHQHQKHEEHQJHHQDDQGHHO
• GHPHHVWHVFKDGHRQWVWDDWLQ]RHWHUHIUXLWVRRUWHQWHZHWHQ&RQIHUHQFHHQ7ULRPSKHGH9LHQQH
7HUZLMOGHVWRRISHHU*LHVHU:LOGHPDQQHQHQGH]XXUGHUH-RQDJROGQLHWDDQWUHNNHOLMNYRRU
=DQJYRJHOV]LMQ
• DIZLVVHOLQJLQDNRHVWLVFKHHQYLVXHOHDIZHUHQGHPLGGHOHQRPVFKDGHWHYRRUNRPHQEHSHUNHQ
• LQULFKWLQJERRPJDDUGNRUWJHVQRHLGHZLQGVLQJHOVHQRQDDQWUHNNHOLMNIUXLWODQJVGHSHUFHHOUDQGHQ
NDQVFKDGHEHSHUNHQ
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
LQHHQYHOGWRHWVGHHIIHFWLYLWHLWYDQVFKDGHSUHYHQWLHEHSDOHQYDQGHYROJHQGHPDDWUHJHOHQKHWLQGH
]RPHUNRUWVQRHLHQYDQGHZLQGVLQJHOKHWDDQSODQWHQYDQRQDDQWUHNNHOLMNIUXLWVRRUWHQODQJV
SHUFHHOVUDQGHQZLQGVLQJHOVHQKHWDDQELHGHQYDQDOWHUQDWLHIYRHGVHO RP]RQQHEORHPSLWWHQ 


.UDDLDFKWLJHQ


9HUJRXZ5$/&(76281'YRJHODIZHHU5DSSRUWDJHSURHIPHW$/&(76281'YRJHOHQZLOGDIZHHURSYLMIDSSHOHQ
SHUHQSHUFHOHQJHGXUHQGHVHL]RHQ6WXGHQWHQUDSSRUW+HOLFRQ2SOHLGLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
NUDDLDFKWLJHQ
7\SHRQGHU]RHN
VWXGHQWRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
EHSDOLQJHIIHFWLYLWHLWNRVWHQEDWHQYHUKRXGLQJHQEHGULMIVPDWLJHWRHSDVEDDUKHLG
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • 8LWGHEHSHUNWHSUDNWLMNWHVWHQOHHNQDDUYRUHQWHNRPHQGDWNUDDLHQJHZHHUGNRQGHQZRUGHQYRRU
PH]HQEOHHNGLWQLHWPRJHOLMN,QFRPELQDWLHPHWDQGHUHDIZHHUPLGGHOHQOHYHUWEHWHUHUHVXOWDWHQ
0LQGHURYHUODVWYRRURPZRQHQGHQGDQPHWNQDODSSDUDDW
2SPHUNLQJHQ
JHHQFRQWUROHSORWVJHEUXLNWVWXGHQWVWDJLDLUELMSURGXFHQWYRJHODIZHHUV\VWHHP
9HUYROJRQGHU]RHN
7RHWVHQ$OFHWVRXQGDOVYHUMDDJPLGGHOYRRUNUDDLDFKWLJHQLQFRPELQDWLHPHWDQGHUHPLGGHOHQ

/LHUH':YDQ(UYDULQJHQPHWEHKHHUJHULFKWRSFRH[LVWHQWLHPHWURHNHQ(LQGUDSSRUWYDQKHWSURMHFW³5RHNHQEHKHHU
LQ]XLGZHVW'UHQWKHHQQRRUGRRVW2YHULMVVHOLQ±´&$%:,0FRQVXOWDQF\UDSSRUW$VVHQ
$OVPHGHKHWGHHOUDSSRUW/LHUH':YDQ+HWURHNHQEHKHHULQ]XLGZHVW'UHQWKHHQQRRUGRRVW2YHULMVVHOLQKHWVHL]RHQ
&$%:,0FRQVXOWDQF\$VVHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
URHNHQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWV
'RHOVWHOOLQJ
WRHWVHQYDQURHNHQEHKHHU D NXQQHQURHNHQNRORQLHVYDQHHQRYHUODVWORFDWLHGHEHERXZGHNRP
YHUSODDWVWZRUGHQQDDUHHQDOWHUQDWLHYHORFDWLHKHWEXLWHQJHELHG E HIIHFWLYLWHLWYDQORNPLGGHOHQHQ
F HIIHFWLYLWHLWZHHUPLGGHOHQRSRYHUODVWORFDWLHV
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • EHODQJULMNHORNPLGGHOHQ]LMQGHYHUSODDWVWHHQRSGHQLHXZHORFDWLHLQJHKDQJHQQHVWHQDDQYXOOHQGH

)DXQDIRQGV
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2SPHUNLQJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN

ORNPLGGHOHQHQDIZHHUPDDWUHJHOHQEOLMNHQQRGLJWH]LMQ
• ELMYHUSODDWVHQYDQQHVWHQGLHQWGHQLHXZHERRPLQEHODQJULMNHPDWHJHOLMNWH]LMQDDQGHRXGH
QHVWERRPQHVWERPHQ]LMQPKRRJHQVWDDQLQHHQRSHQVWUXFWXXUPHHUGHUHJHVFKLNWH
ERPHQLQGHRPJHYLQJYHUKRJHQGHDDQWUHNNLQJVNUDFKW
• ORNPLGGHOHQ]RDOVDDQERGWDNNHQPDwVRIJHOXLGHQYDQYHU]DPHOGHQURHNHQLQRIQDELMGHQLHXZH
ORFDWLHEOHNHQQLHWELMWHGUDJHQDDQGHDDQWUHNNHOLMNKHLGYDQGHORFDWLH
• KHWIRHUDJHHUJHGUDJYHUDQGHUGQLHWGDDURPLVGHDIVWDQGWRWKHWIRHUDJHHUJHELHGYDQEHODQJRRN
GHDIVWDQGWRWGHRXGHNRORQLHVSHHOWHHQUROURHNHQEOHNHQHHQYRRUNHXUWHKHEEHQYRRUORFDWLHV
ZHONHELQQHQPDIVWDQGYDQ]RZHOGHRXGHNRORQLHDOVKHWIRHUDJHHUJHELHGJHOHJHQZDUHQ
• DOVEHODQJULMNVWHZHHUPLGGHORSRYHUODVWORFDWLHVJHOGWGHYHUZLMGHULQJYDQRXGHQHVWHQDQGHUH
ZHULQJVPLGGHOHQ]LMQDODUPSLVWRROYXXUZHUNHQDQGHUHKDUGHJHOXLGHQ
• URHNHQEOLMNHQLQYROJHQGHVHL]RHQHQWHUXJWHNHUHQQDGHEHKHHUORFDWLHZDQQHHUGH]HYRRUKXQ
VXFFHVYROEOHHNZHOEOLMYHQHUQDDVWGHEHKHHUORFDWLHQLHXZHQHVWHQRQWVWDDQ
• ZHULQJYDQURHNHQRPJHEUXLNYDQRXGHQHVWERPHQRSGHRYHUODVWORFDWLHWHYRRUNRPHQEOLMYHQ
KRHZHOGHLQVSDQQLQJHQQDKHWLQLWLsOHMDDUVWHUNDIQHPHQQRRG]DNHOLMN
RQGXLGHOLMNLVYRRUDOVQRJKRHODQJZHULQJYDQGHRXGHQHVWERPHQQRGLJLVRPKHUYHVWLJLQJWH
YRRUNRPHQ
EHSDOHQRIKHWDDQELHGHQYDQYRHUWRWHHQYHUKRRJGHYHVWLJLQJVNDQVOHLGW1DGHURQGHU]RHNNDQ
EHSDOHQRIHUHHQUHODWLHLVPHWGHDIVWDQGWRWGHEHKHHUORFDWLHGHNZDOLWHLWYDQKHWYRHGVHOHQKHW
VHL]RHQZDDULQKHWDDQJHERGHQZRUGW



2YHULJHYRJHOV


:LMN.YDQ:8LMWKRYHQ 09ODVZLQNHO3UHYHQWLHYRJHOVFKDGHLQDNNHUERXZJHZDVVHQ9RRUVFUHHQLQJHQ
YHOGWRHWVLQJYDQYRJHODIZHHUPLGGHOHQELMGXLIHQJDQV3UDNWLMNRQGHU]RHN3ODQWHQ2PJHYLQJ/HO\VWDG
6FKDGHYHURRU]VRRUW
GXLYHQNUDDLDFKWLJHQHQJDQ]HQ
7\SHRQGHU]RHN
YRRUVFUHHQLQJVSURHIHQYHOGWRHWVYRJHODIZHHUPLGGHOHQ
'RHOVWHOOLQJ
HHQYHUUXLPLQJYDQGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQYRRUYRJHOVRQDDQWUHNNHOLMNHVWRIIHQZDDUYDQHHQ
ODQJGXULJDIZHUHQGHIIHFWXLWJDDWHQGDDUPHHVFKDGHGRRUYRJHOVYRRUNRPW'HWRHWVRQGHU]RHNWGH
ZHUNLQJYDQPLGGHOHQGLHLQGH332WRHWVYDQJRHGYROGHGHQHQQLHXZHDIZHHUPLGGHOHQRS
GXLI]ZDUWHNUDDLURHNHQJDQ]HQYRRUJUDDQHQPDwVLQKHWMRQJHSODQWVWDGLXP
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • ELMGHYRRUVFUHHQLQJOHYHUGHGHppQRSppQWRHWVLQJHQPHWEDNMHVPDwVNRUUHOVOHYHUHQEHWHUH
UHVXOWDWHQRSDOVGHJHFRPELQHHUGHWRHWVLQJHQPHWJHZDVVHQELMGHJHFRPELQHHUGHWRHWVLQJHQ
NZDPLQYHHOJHYDOOHQGHGRRUGHIDEULNDQWV\VWHPDWLVFKHDIZHHUZHUNLQJQLHWQDDUYRUHQ
• GHYHOGSURHYHQPHW]DDLHQERYHQJURQGVHXLWVWURRLYDQPDwVNRUUHOVEOHNHQGHPLGGHOHQ16
'''%%%HQ<<DIZHUHQGWHZHUNHQ
• LQGHYHOGSURHIYRRUJDQ]HQEOHNHQGHPLGGHOHQ%&HQ)VLJQLILFDQWEHWHUWHZHUHQGDQ
GHRQEHKDQGHOGHFRQWUROHJHZDV
• GHPLGGHOHQ%&16--%%%HQ'''ZDUHQLQPHHUGDQWRHWVLQJHQVLJQLILFDQW
EHWHUDIZHUHQGGDQKHWRQEHKDQGHOGH]DDGJHZDV
• LQWRWDOLWHLWEH]LHQEOHNHQGHPLGGHOHQ% SODQWDDUGLJHROLH & EHVWDDQGFRPPHUFLHHO
DIZHHUPLGGHO HQ) EHVWDDQGFRPPHUFLHHODIZHHUPLGGHO YRRU]RZHOGXLINUDDLDOVJDQVEHWHU
DIZHUHQGWH]LMQGDQKHWRQEHKDQGHOGH]DDGJHZDV
• GHJHQRHPGHPLGGHOHQ]LMQRQGHUFRGHYHUPHOGRPYHUPDUNWLQJGRRUGHUGHQNDQVULMNWHKRXGHQ
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
]LHUDSSRUWYDQ:LMNHWDO

:LMN.YDQ:8LMWKRYHQ 09ODVZLQNHO3UHYHQWLHYRJHOVFKDGHLQDNNHUERXZJHZDVVHQ9HOGWRHWVLQJYDQ
YRJHODIZHHUPLGGHOHQELMGXLIHQJDQV3UDNWLMNRQGHU]RHN3ODQW 2PJHYLQJ/HO\VWDG
6FKDGHYHURRU]VRRUW
GXLYHQNUDDLDFKWLJHQHQJDQ]HQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWVYRJHODIZHHUPLGGHOHQ
'RHOVWHOOLQJ
HHQYHUUXLPLQJYDQGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQYRRUYRJHOVRQDDQWUHNNHOLMNHVWRIIHQZDDUYDQHHQ
ODQJGXULJDIZHUHQGHIIHFWXLWJDDWHQGDDUPHHVFKDGHGRRUYRJHOVYRRUNRPW'HWRHWVRQGHU]RHNWGH
ZHUNLQJYDQPLGGHOHQGLHLQGH332WRHWVYDQJRHGYROGHGHQHQQLHXZHDIZHHUPLGGHOHQRS
GXLI]ZDUWHNUDDLURHNHQJDQ]HQYRRUJUDDQHQPDwVLQKHWMRQJHSODQWVWDGLXP
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GHYHOGWRHWVHQPHWGXLINUDDLURHNZDDUELMPDwV]RZHOJH]DDLGDOVERYHQJURQGVHXLWJHVWURRLGZHUG
ODWHQ]LHQGDWGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQ16--HQ%%%KHWPHHVWHSHUVSHFWLHIELHGHQ
• WRHSDVVLQJYDQKHWPLGGHO6KDGHHQYHUPLQGHUGHRSNRPVWYDQKHWJHZDVWRWJHYROJ
• GHYHOGWRHWVHQPHWJDQ]HQRSJUDVODQGODWHQ]LHQGDWGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQ%&3::
HQ;;EHWHUDIZHUHQG]LMQGDQKHWRQEHKDQGHOGHJUDVODQG
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
GHYHHOEHORYHQGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQWHUEHSHUNLQJYDQ]RZHOGXLYHQNUDDLDFKWLJHQDOVJDQ]HQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

GPYGHPRSURHYHQRSHHQJURRWDDQWDOEHGULMYHQRQGHU]RHNHQ

+LOJHUV/9HUVODJRQGHU]RHNVSHFKWHQVFKDGHLQWZHHODDQERRPNZHNHULMHQLQ1RRUG%UDEDQW%XUHDX&R|UGLQDDW
*RLUOH
6FKDGHYHURRU]VRRUW
VSHFKWHQPHWQDPHJURWHERQWHVSHFKW
7\SHRQGHU]RHN
LQYHQWDULVHUHQGRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
LQ]LFKWHOLMNPDNHQYDQRQGHUOLJJHQGHRRU]DNHQYRRUVSHFKWHQVFKDGHLQODDQERRPNZHNHULMHQ
DOVPHGHLQYHQWDULVHUHQZHONHSUHYHQWLHYHPDDWUHJHOHQPRJHOLMN]LMQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • YLHUYHUVFKLOOHQGHVFKDGHYRUPHQULQJHQVQRHLZRQGHQJHEUXLNWDOV³DDPEHHOG´RSSHUYODNNLJH
JDWHQLQEDVWDIVFKHXUHQEDVWUHSHQ
• HHQHYRUPYHUWLFDOHNHUYHQLQGHEDVWEOHNHQQLHWGRRUVSHFKWHQYHURRU]DDNW
• JHHQYHOGZDDUQHPLQJHQNXQQHQGRHQYDQVSHFKWHQGLHVFKDGHYHURRU]DDNWHQ
• GHVFKDGHYRUPHQZRUGHQZDDUVFKLMQOLMNYHURRU]DDNWGRRUJURWHERQWHVSHFKW
• NOHYHULJHVXEVWDQWLHRSGHEDVWNDQSUHYHQWLHIZHUNHQEOLMNWXLWOLWHUDWXXUHFKWHUVFKDGHOLMNHIIHFWHQ
RSGHVRRUWHQDQGHUHYRJHOVRRUWHQQLHWXLWWHVOXLWHQ
• XLWOLWHUDWXXUVWXGLHJHHQPLGGHOHQGLHJRHGZHUNHQYULM]LMQYDQELMYHUVFKLMQVHOHQHQWRHODDWEDDU]LMQ
LQ1HGHUODQG
• ZDQQHHUVFKDGHRSWUHHGWOLMNWGHLQ]HWYDQYHUVFKLOOHQGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQKHWEHVWH
2SPHUNLQJHQ
LQGLHQRSQLHXZRQGHU]RHNQDDURQWVWDDQYDQVFKDGHZRUGWXLWJHYRHUG]RXGHLQ]HWYDQZLOGFDPHUD¶V
JRHGUHVXOWDWHQNXQQHQVRUWHUHQ
$IZHJLQJYDQVFKDGHFLMIHUVWRYLQVSDQQLQJHQVFKDGHWHEHVWULMGHQFTRQGHU]RHNWHYHUULFKWHQ
9HUYROJRQGHU]RHN



=RRJGLHUHQ H[FOXVLHIPXL]HQHQUDWWHQ 


9LVEHHQ)'H9RVHQ:HLGHYRJHOEHVFKHUPLQJHHQRQGHU]RHNQDDUYRVZHUHQGHPDDWUHJHOHQRSGHEHVFKHUPLQJYDQ
ZHLGHYRJHOOHJVHOV9HUHQLJLQJ$JUDULVFKH1DWXXUEHKHHU:DWHUODQG3XUPHUHQG
6FKDGHYHURRU]VRRUW
YRVVHQ
7\SHRQGHU]RHN
YHOGWRHWVZHUHQGHPDDWUHJHOHQ
'RHOVWHOOLQJ
EHSDOLQJYDQGHHIIHFWLYLWHLWYDQQHVWEHVFKHUPLQJYRRUZHLGHYRJHOVGRRUSHUFHHOEHVFKHUPLQJPEY
XLWUDVWHULQJYDQSHUFHOHQPHWVFKULNGUDDGHQKHNNHQWHJHQYRVVHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GHQHVWEHVFKHUPGHPDDWUHJHOHQLQOLMNHQJHEDVHHUGRSGH]HNOHLQHSURHIHHQYHUODDJG
SUHGDWLHULVLFRWRWJHYROJWHKHEEHQLQYHUJHOLMNLQJPHW
• GHSURHIRS]HWLVGXVGDQLJNOHLQGDWQLHWYROGRHQGHQHVWJHJHYHQVYRRUKDQGHQZDUHQRP
EHWURXZEDUHXLWVSUDNHQWHNXQQHQGRHQRYHUGHHIIHFWLYLWHLWYDQQHVWEHVFKHUPHQGHPDDWUHJHOHQ
2SPHUNLQJHQ
DOVELMODJHLVRSJHQRPHQHHQQRWLWLHYDQ62921RYHUYRVZHUHQGHQHVWEHVFKHUPHUV
9HUYROJRQGHU]RHN
KHUKDOLQJYDQGHSURHIRSJURWHUHVFKDDOLQHHQDDQWDOJHELHGHQ]RGDWEHWURXZEDUHXLWVSUDNHQ
PRJHOLMN]LMQRYHUGHHIIHFWLYLWHLWYDQGHPDDWUHJHOHQPRJHOLMN]LMQ

%RO:0*ULHN+.DOLVYDDUW90DDV $-GH9ULHV6FKDGHGRRUNRQLMQHQDDQYRHWEDOYHOGHQ6WXGHQWHQUDSSRUW
:DJHQLQJHQ8QLYHUVLWHLW
6FKDGHYHURRU]VRRUW
NRQLMQHQ
7\SHRQGHU]RHN
RULsQWHUHQGRQGHU]RHNGPYOLWHUDWXXURQGHU]RHNHQHQTXrWHULQJ
'RHOVWHOOLQJ
ZDWLVGHRPYDQJYDQKHWSUREOHHPYDQNRQLMQHQVFKDGHDDQYRHWEDOYHOGHQLQ*HOGHUODQG"HQZHONH
DOWHUQDWLHYHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQ]LMQPRJHOLMN"
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • JUDDIVFKDGHYRUPWKHWJURRWVWHSUREOHHPHQNDQRRNEOHVVXUHVYHURRU]DNHQRRNNDQVFKDGH
RQWVWDDQGRRUYUDDWHQXLWZHUSVHOHQ
• XLWGHHQTXrWHVNRPWQDDUYRUHQGDWYDQGHPRJHOLMNHDOWHUQDWLHYHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQKHWKRXGHQ
YDQHHQKRQGELQQHQHHQDIJHUDVWHUGYRHWEDOYHOGKHWHIIHFWLHIVWLVJDDVUDVWHUVJHXUHQ
VPDDNPLGGHOHQHQDNRHVWLVFKHPLGGHOHQZHUGHQDOVPLQGHUHIIHFWLHIEHRRUGHHOG
• DOVQLHWGLHUVSDUHQGHPDDWUHJHOZRUGWGHLQ]HWYDQIUHWHQEXLGHOKHWHIIHFWLHIVWJHQRHPG
• HULVJHHQHHQGXLGLJHUHODWLHWXVVHQKHWDDQWDODDQJHYUDDJGHRQWKHIILQJHQHQGHSURYLQFLDOH
NRQLMQHQSRSXODWLH
• YDQGHJHsQTXrWHHUGHQYRHWEDOYHUHQLJLQJHQJHYHQDDQVFKDGHWHRQGHUYLQGHQYDQNRQLMQHQ
KLHUYDQYLQGWGH]HVFKDGHHUQVWLJWRW]HHUHUQVWLJ
• YRHWEDOYHOGHQEXLWHQGHEHERXZGHNRPRQGHUYLQGHQPHHUVFKDGHGDQELQQHQGHEHERXZGHNRP
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN


)DXQDIRQGV9HUVODJV\PSRVLXP:LOGH=ZLMQHQLQ1HGHUODQG]HURWROHUDQFHRIZHUHQHQEHKHUHQ":DJHQLQJHQ
QRYHPEHU)DXQDIRQGV'RUGUHFKW
6FKDGHYHURRU]VRRUW
ZLOGH]ZLMQHQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

7\SHRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ

V\PSRVLXPYRRUEHWURNNHQHQXLWSROLWLHNEHOHLGRQGHU]RHNODQGERXZQDWXXUEHKHHUHQMDFKW
LQIRUPHUHQRYHUSRSXODWLHRQWZLNNHOLQJHQHFRORJLHYDQZLOGH]ZLMQHQLQ1HGHUODQGHQ'XLWVODQGHQ
LQ]LFKWYHUVFKDIIHQLQGHJHYROJHQGDDUYDQYRRUJHZDVVFKDGHHQYHWHULQDLUHULVLFR¶V
RYHUWXLJHQGDWEHKHHUYDQZLOGH]ZLMQHQHHQUHJLRQDOHDDQSDNYHUJWLQVDPHQKDQJPHWKHWEHKHHU
LQRPULQJHQGHODQGHQ
JH]DPHQOLMNFRQFOXGHUHQZDWYRRUFRQVHTXHQWLHVGH]HRQWZLNNHOLQJHQKHEEHQYRRUODQGERXZERV
HQQDWXXUEHOHLGLQ1HGHUODQG
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • SUHVHQWDWLH'U0LFKDHO3HWUDNRPVWDELHOHSRSXODWLHWHEHUHLNHQLVHHQDIVFKRWQRGLJYDQ
ELJJHQRYHUORSHUVNHLOHUVHQEDJJHQ+RJHPRUWDOLWHLWLQVWUHQJHZLQWHUV,Q'XLWVODQG
]LMQMDJHUVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUJHZDVVFKDGH(ULVQDJHQRHJJHHQFRQWDFWWXVVHQJHKRXGHQ
YDUNHQVHQZLOGH]ZLMQHQ
• SUHVHQWDWLH'U*HHUW*URRW%UXLQGHULQNUREXXVWHYHUELQGLQJHQYRRUKHWIODJVKLSVSHFLHVHGHOKHUW
]LMQLQJHVFKLNWYRRUZLOGH]ZLMQHQPDDUGDDUQLHWYRRUEHGRHOG'LWNDQOHLGHQWRWDDQ]LHQOLMNH
ODQGERXZVFKDGHDDQULMGLQJHQHQYHWHULQDLUHULVLFR¶V+HWYRRUNRPHQYDQZLOGH]ZLMQHQEXLWHQGH
OHHIJHELHGHQDFFHSWHUHQXLWYRHULQJYDQKHWEHKHHUGRRUHHQJRHGIDXQDEHKHHUSODQ
• SUHVHQWDWLH'U6LSYDQ:LHUHQLQGHKHUIVWHQZLQWHUNXQQHQZLOGH]ZLMQHQYRRU]LHQLQKXQ
HQHUJLHEHKRHIWHGRRUHLNHQPDVWGHHLZLWEHKRHIWHNDQHFKWHUQLHWPHHUXLWJUDVEHWURNNHQZRUGHQ
YDQZHJHGHWHUXJORRSLQNZDOLWHLW:LOGH]ZLMQHQVFKDNHOHQYHHODORYHUQDDUGLHUOLMNHLZLWZDDUELM
ZURHWVFKDGHRSWUHHGWLQGH]RGHQYDQJUDVODQGHQ'HZURHWLQWHQVLWHLWHQGDDUPHHGHVFKDGHLV
KRJHULQPDVWULMNHMDUHQGDQLQVOHFKWHPDVWMDUHQ
• SUHVHQWDWLH3URI0DUWGH-RQJVRPPLJHGLHU]LHNWHQNXQQHQSHUVLVWHUHQLQZLOGH]ZLMQHQSRSXODWLHV
LQ1HGHUODQG0HHVWDOZRUGHQGLHU]LHNWHQRYHUJHEUDFKWGRRUPHQVHOLMNKDQGHOHQ5HPPHQGH
PDDWUHJHOHQ]LMQLVRODWLHYDQEHWURIIHQEHGULMYHQHQIUDJPHQWDWLHYDQZLOGH]ZLMQHQSRSXODWLHVHQ
XLWZLVVHOLQJWXVVHQNOHLQHJHwVROHHUGHSRSXODWLHVEHSHUNHQ
• 3OHQDLUHGLVFXVVLHKHWDDQWDOMDFKWPLGGHOHQLQ1HGHUODQGLVEHSHUNWLQYHUJHOLMNLQJPHW'XLWVODQGLQ
'UHQWKHZRUGWHHQHIIHFWLHIQXOVWDQGEHOHLGXLWJHYRHUGODQGERXZVHFWRUZLOXLWEUHLGLQJ
WHJHPRHWNRPLQJHQLQGHVFKDGHYHWHULQDLUHULVLFR¶VZRUGHQDOVEHKHHUVEDDULQJHVFKDWYDFFLQDWLH
YDQZLOGH]ZLMQHQHQYRRUNRPHQYDQFRQWDFWWXVVHQJHKRXGHQHQZLOGHGLHUHQYHUNOHLQGGHNDQVRS
]LHNWHQXLWEUHLGLQJYDQZLOGH]ZLMQHQOHHIJHELHGPRJHOLMNRQGHUKXLGLJHZHWJHYLQJ
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN


0XOGHU-/9RVVHQEHKHHUYRRUKDPVWHUV KRH KHHIWKHWJHZHUNW"%XUHDX0XOGHU±QDWXXUOLMN'H%LOW
6FKDGHYHURRU]VRRUW
YRVVHQ
7\SHRQGHU]RHN
PRQLWRULQJ
'RHOVWHOOLQJ
(YDOXDWLHHIIHFWLYLWHLWYDQKHWYRVVHQEHKHHULQ]XLG/LPEXUJWHUYHUPLQGHULQJYDQSUHGDWLHYDQ
KDPVWHUVZDDUELMEHRRUGHHOGLVRIGHORNDOHYRVVHQVWDQGLQKHWYRRUMDDUHIIHFWLHIWHYHUODJHQLV
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • DFWLHUDGLXVYDQWHUULWRULDOHYRVVHQPD[LPDDONP]ZHUYHQGHYRVVHQKHEEHQHHQJURWHUH
DFWLHUDGLXV
• JHHQYDQGHJH]HQGHUGHYRVVHQ]RZHOGHWHUULWRULDOHDOVGH]ZHUYHQGHEHWURNLQKHWYRRUMDDURI
]RPHUGHYULMJHNRPHQWHUULWRULDLQGHKDPVWHUJHELHGHQ
• GHUHVXOWDWHQVXJJHUHUHQGDWKHWGRUSHHQHIIHFWLHYHEDUULqUHYRUPWGLW]RXHYHQJRHGNXQQHQ
JHOGHQYRRUVQHOZHJHQ
• DOVEDUULqUHNXQQHQVFKULNGUDDGUDVWHUVRRNHIIHFWLHI]LMQ
• JHEDVHHUGRSGHJHVFKDWWHSRSXODWLHGLFKWKHLGNRQLQGHSHULRGHIHEMXQRQJHYHHUGHKHOIWYDQ
YRVVHQJHVFKRWHQZRUGHQ
• EHVWULMGLQJYDQYRVVHQLQGHZLQWHUQLHWHIIHFWLHIRPGDWWHUULWRULDQRJQLHWYDVWOLJJHQHQYULMNRPHQGH
WHUULWRULDVQHORSJHYXOGZRUGHQKHWHIIHFWLHIVWLVEHVWULMGLQJYDQDIIHEUXDULWRWMXQL
• FRPELQDWLHYDQPHWKRGHQDDQ]LWDDUGKRQGHQHQOLFKWEDNLVKHWPHHVWHIIHFWLHI
2SPHUNLQJHQ
9RVVHQEHKHHURSGH6DOODQGVH+HXYHOUXJWEYNRUKRHQGHUVLVPRPHQWHHOLQXLWYRHULQJ+HWSURMHFW
LQ:DWHUODQGQDDUYRVVHQEHKHHULQUHODWLHWRWZHLGHYRJHOVKHHIWJHHQGRRUJDQJJHNUHJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN
(OGHUVNDQGH]HEHKHHUPHWKRGHRRNRSEUXLNEDDUKHLGJHWRHWVWZRUGHQELMYRRUEHHOGIUHLODQGNLSSHQ
RIZHLGHYRJHOV,VHHQGHUJHOLMNEHKHHURRNHIIHFWLHIYRRUEHVWULMGLQJYDQ]ZDUWHNUDDLHQRIDQGHUH
WHUULWRULDOHVRRUWHQ"

*URRW%UXLQGHULQN*:7$7RHSDVEDDUKHLGLQ1HGHUODQGYDQDIZHHUHQORNPLGGHOHQYRRUZLOGH]ZLMQHQ 6XVVFURID
VFURID/ $OWHUUDUDSSRUW:DJHQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
ZLOGH]ZLMQHQ
7\SHRQGHU]RHN
RULsQWHUHQGOLWHUDWXXURQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
LQ]LFKWYHUJURWHQLQGHWRHSDVVLQJNRVWHQWRHODDWEDDUKHLGHQHIIHFWLYLWHLWDDQGHKDQGYDQOLWHUDWXXU
HUHUYDULQJHQLQ'XLWVODQGPHWDIZHHUHQORNPLGGHOHQYRRUZLOGH]ZLMQHQEHVFKRXZGZHUGHQ
DIZHHUPLGGHOHQHQORNPLGGHOHQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • JHHQUHVXOWDWHQXLWZHWHQVFKDSSHOLMNHVWXGLHVEHNHQG
• GHZHUNLQJYDQVWRIIHQLVYRRUQDPHOLMNJHEDVHHUGRSHUYDULQJHQHQLQIRPDWHULDDOYDQSURGXFHQWHQ
• H[SHUWMXGJHPHQW )RUVFKXQJVVWHOOHIU-DJGNXQGHXQG:LOGVFKDGHQYHUKWXQJ ZLMVWXLWGDWGH
ZHUNLQJYDQGHPLGGHOHQVOHFKWVYDQNRUWHGXXULVYDQZHJHKHWJURRWOHUHQGYHUPRJHQYDQZLOGH
]ZLMQHQ%HWHUZHUN]DPHPLGGHOHQ]LMQDIVFKRWLQFRPELQDWLHPHWDIOHLGHQGYRHUHQ
• DQGHUHPLGGHOHQGLHLQ1HGHUODQGRSNOHLQHVFKDDOWRHJHSDVWNXQQHQZRUGHQ]LMQUDVWHUVPHW
RQWVQLSSHUHQGHPDDWUHJHOHQGLWKHHIWHFKWHURRNRQEHGRHOGHHIIHFWHQRSDQGHUHVRRUWHQ
• JH]LHQGHEUHGHWRHSDVVLQJYDQKHWDIZHHUPLGGHO$'$&+DJRSXU'XIW]DXQOLJWHHQZHUNLQJLQGH
OLMQYDQYHUZDFKWLQJGLWLVHFKWHUQLHWZHWHQVFKDSSHOLMNDDQJHWRRQG'HHIIHFWLYLWHLWYDQGLWPLGGHO
]RXHYHQWXHHOLQYHOGRQGHU]RHNJHWRHWVWNXQQHZRUGHQ
• GHWRHODDWEDDUKHLGYDQGHDIZHHUPLGGHOHQGLHQWJHWRHWVWWHZRUGHQDDQGH:HW
*HZDVEHVFKHUPLQJVPLGGHOHQHQ%LRFLGHQGRRUKHW&WJE
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
HIIHFWLYLWHLWWHVWHQYDQ$'$&+DJRSXU'XIW]DXQGPYHHQYHOGH[SHULPHQWLQ1HGHUODQGYHUNHQQHQ
YDQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUFRILQDQFLHULQJPHWRUJDQLVDWLHV]RDOVGH$1:%

.HQQLVFHQWUXP'LHUSODJHQ2QGHU]RHNQDDUGHHIIHFWLYLWHLWYDQGH³5RGHQDWRU3UR´WHQDDQ]LHQYDQKHWGRGHQYDQ
PROOHQ 7DOSDHXURSDHD/ .HQQLVFHQWUXP'LHUSODJHQ:DJHQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
PROOHQ
7\SHRQGHU]RHN
WRHWVHQGRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
D EHSDOLQJHIIHFWLYLWHLWYDQGH5RGHQDWRUELMPROOHQEHVWULMGLQJ E ZRUGWRQQRGLJOLMGHQYDQPROOHQ
YRRUNRPHQHQ F ZDW]LMQGHHIIHFWHQRSPROOHQEXLWHQHHQVWUDDOYDQPHWHU"
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • PROOHQZHONH]LFKLQKHWRQWSORIILQJVJHELHGEHYLQGHQZDDU]LFKWEDUHVFKDGHDDQKHWJDQJHQVWHOVHO
RSWUHHGWZRUGHQQDJHQRHJRSVODJJHGRRGRQQRGLJOLMGHQLVLQGH]HJHYDOOHQQLHWDDQGHRUGH
• PROOHQEXLWHQKHWJHELHGPHW]LFKWEDUHVFKDGHDDQKHWJDQJHQVWHOVHOZRUGHQQLHWJHGRRGKLHULV
VSUDNHYDQOLMGHQGHPDWHYDQOLMGHQHQRIGHYHUZRQGLQJGRGHOLMNLVKHHIWGHSURHIQLHWYDVWJHVWHOG
• JHHQYDQGHRQWSORIILQJHQUHVXOWHHUGHLQHHQEHVFKDGLJLQJYDQKHWJDQJHQVWHOVHOEXLWHQHHQVWUDDO
YDQPHWHUGLWLVDIKDQNHOLMNYDQGHGLHSWHYDQKHWJDQJHQVWHOVHOGHNURQNHOLQJDDQWDO
DIWDNNLQJHQERGHPVRRUWHQEHJURHLLQJYDQGHERGHP
• LQGHSUDNWLMN]DOGHNDQVNOHLQ]LMQGDWHHQPRO]LFKQHWEXLWHQKHWRQWSORIILQJVJHELHGEHYLQGWEXLWHQ
HHQVWUDDOYDQPHWHUGDDURPJHHQHIIHFWHQRSPROOHQYHUZDFKW
• RYHUKHWDOJHPHHQ]XOOHQPROOHQELQQHQRQWSORIILQJVJHELHGGLUHFWZRUGHQJHGRRGQHWGDDUEXLWHQ
PHWHU YHUZRQGZRUGHQHQRSPHHUGDQPHWHUDIVWDQGZRUGHQJHHQHIIHFWHQYHUZDFKW
GLHSHJDQJHQOLMNHQQLHWYHUQLHOGWHZRUGHQ
• LQGLHQHHQJDQJHQVWHOVHOYDQHHQPROV\VWHPDWLVFKHQRSSHUYODNWHGHNNHQGEHKDQGHOGZRUGW]XOOHQ
GHDDQZH]LJHPROOHQVQHOZRUGHQJHGRRG GLUHFWGRGHOLMNELQQHQVWUDDOP 2IGH5RGHQDWRULQ
GHSUDNWLMNLHGHUHPHWHUZRUGWWRHJHSDVWHQRIHUJHHQGLHSHUHJDQJHQRYHUKHWKRRIGJH]LHQ
ZRUGHQLVGHYUDDJGDDUPHHLVKHWRQGXLGHOLMNRIHURQQRGLJOLMGHQRSWUHHGW
• GHYHUZDFKWLQJLVGDWEUXLQHUDWWHQJHGRRGZRUGHQZDQQHHU]H]LFKELQQHQKHWRQWSORIILQJVEHUHLN
EHYLQGHQKHWJDQJHQVWHOVHOEOLMIWQDYHUZDFKWLQJLQWDFWEHVWULMGLQJYDQPXVNXVUDWWHQPHWGH
5RGHQDWRUZRUGWDOVRQXLWYRHUEDDUEHVFKRXZG
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
EOLMYHQPROOHQLQEHVWDDQGHWHUULWRULDZDQQHHUKHWJDQJHQVWHOVHOQLHWJHKHHOYHUQLHWLJGLVHQKRHVQHO
NDQGLWZHHULQJHEUXLNJHQRPHQZRUGHQ":DWLVGHJURRWWHYDQJDQJHQVWHOVHOVHQZDWLVKHWDDQWDO
DIWDNNLQJHQ"=LMQGHHIIHFWHQKHW]HOIGHLQDQGHUHERGHPVRRUWHQGDQNOHL"

%DDN%YDQGHQ0%URHUH5*HEUH7HVIDKXQH\7-DKQ33ORWRQ -6FKLOG)R[SUHGDWLRQRQ)UHLODQGKHQV
SUREOHPSHUFHSWLRQRUERWK"$FDGHPLF&RQVXOWDQF\7UDLQLQJ5HSRUW:DJHQLQJHQ8QLYHUVLWHLW:DJHQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
YRVVHQ
7\SHRQGHU]RHN
RULsQWHUHQGRQGHUGRHNGPYHQTXrWHULQJVWXGHQWHQRQGHU]RHN:8
'RHOVWHOOLQJ
GHRPYDQJHQLQWHQVLWHLWYDQSUHGDWLHRS)UHLODQGNLSSHQGRRUYRVVHQEHSDOHQ,Q]LFKWYHUNULMJHQLQ
ZHONHPDWHGHSHUFHSWLHYDQSOXLPYHHKRXGHUVHHQUROVSHHOW(HQYHUNHQQLQJPDNHQYDQ
SUHYHQWLHYHPDDWUHJHOHQHQEHRRUGHOLQJYDQGHNRVWHQHIIHFWLYLWHLWYDQGHLQJH]HWWHPDDWUHJHOHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • DOVEHODQJULMNVWHSUHGDWRUHQZRUGHQYRVVHQHQURRIYRJHOVGRRUSOXLPYHHKRXGHUVJHQRHPGUHVS
HQ
• SOXLPYHHKRXGHUV]LHQYRVVHQDOVHHQSUREOHHPYDQZHJHHWKLVFKHHQHFRQRPLVFKHUHGHQHQHQ
GDDUQDDVWYDQZHJHVWUHVVYRRUNLSSHQSUHGDWLHYDQIDXQDHQVXUSOXVNLOOLQJ
• YDQGHSOXLPYHHKRXGHUVKHHIWWHPDNHQPHWHHQYRVVHQSUHGDWLHYDQSHUNRSSHOGH
DQGHUHKHHIWHHQYHUOLHVWRW
• GHJHPLGGHOGHYHUOLH]HQ]LMQUHODWLHINOHLQLQYHUJHOLMNLQJPHWGHWRWDOHYHUOLH]HQDDQNLSSHQ
JHPLGGHOGJHQRPHQZRUGW]R¶QYDQKHWWRWDOHYHUOLHVGRRUYRVVHQSUHGDWLHYHURRU]DDNW
• VXUSOXVNLOOLQJNDQWRWKRJHYHUOLH]HQOHLGHQELMLQGLYLGXHOHERHUHQ

)DXQDIRQGV



0HHUMDUHQSURJUDPPDRQGHU]RHN)DXQDIRQGV±

2SPHUNLQJHQ
9HUYROJRQGHU]RHN

• ]RZHOGDDGZHUNHOLMNHSUHGDWLHDOVSHUFHSWLHVSHOHQHHQUROELMSOXLPYHHKRXGHUVZDDUELMGH
SHUFHSWLHLQEHODQJULMNHPDWHJHVWXXUGZRUGWGRRUGHYHUOLH]HQ
• HHQNRVWHQEDWHQDQDO\VHYDQSUHYHQWLHYHPDDWUHJHOHQEOHHNRSEDVLVYDQGHGDWDQLHWPRJHOLMN
• KHWHIIHFWLHIVWHSUHYHQWLHYHPLGGHOOLMNWV¶QDFKWVLQVOXLWHQYDQGHNLSSHQXLWOLWHUDWXXUNZDPQDDU
YRUHQGDWUDVWHUVYRRU]LHQYDQVFKULNGUDDGHIIHFWLHI]LMQPDDURRNHHQKRJHLQYHVWHULQJYHUHLVHQ

HIIHFWLYLWHLWHQNRVWHQYDQGHYHUVFKLOOHQGHSUHYHQWLHYHPLGGHOHQEHSDOHQDDQGHKDQGYDQ
YROOHGLJHUHGDWDRYHUYRVVHQGLFKWKHGHQSUHGDWLHLQWHQVLWHLWHQLQWH]HWWHQPDDWUHJHOHQ


0XL]HQHQUDWWHQ


$SHOGRRUQ-&YDQ0XL]HQVFKDGHLQ1HGHUODQGRRU]DNHQHQEHVWULMGLQJ$OWHUUDUDSSRUW:DJHQLQJHQ
6FKDGHYHURRU]VRRUW
YHOG PXL]HQ
7\SHRQGHU]RHN
LQYHQWDULVHUHQGRQGHU]RHN
'RHOVWHOOLQJ
ZHONHIDFWRUHQNXQQHQKHWRQWVWDDQYDQSODJHQYHUNODUHQ"0RJHOLMNKHGHQRPSLHNMDUHQYDQ
YHOGPXL]HQSRSXODWLHVHQLQGLFDWRUHQYRRUSODJHQWHYRRUVSHOOHQ":HONHPDDWUHJHOHQHQPLGGHOHQ
NXQQHQYRRUWLMGLJLQJH]HWZRUGHQELMGUHLJHQGHSODDJYRUPLQJ"
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • RRU]DNHQHQEHVWULMGLQJVPRJHOLMNKHGHQPXL]HQVFKDGH3LHNMDUHQOLMNHQYROJHQVHHQGULHMDULJF\FOXV
HQV\QFKURRQRYHUKHWPHUHQGHHOYDQKHWODQGWHYHUORSHQ%HVWULMGLQJYDQSODDJVLWXDWLHVKHWPHHVW
HIIHFWLHIYRRUKHWSLHNMDDU&RPELQDWLHYDQPDDWUHJHOHQJHULFKWRSVWHUIWHSRSXODWLHJURHLHQ
YHUVSUHLGLQJUHPPHQGKHWPHHVWHIIHFWLHIHQLQGLHQWRHJHSDVWRYHUHHQJURRWRSSHUYODN
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
2QWZLNNHOLQJYDQHHQHDUO\ZDUQLQJV\VWHPRPSLHNMDUHQYDQPXL]HQWHNXQQHQYRRUVSHOOHQ

'HNNHU--$(7&GH%UXLMFNHUH '/%HNNHU2QGHU]RHNWHUEHSDOLQJYDQGLFKWKHGHQYDQZRHOUDWWHQLQGHSURYLQFLH
)OHYRODQG=RRJGLHUYHUHQLJLQJ9==$UQKHP
6FKDGHYHURRU]VRRUW
ZRHOUDWWHQ
7\SHRQGHU]RHN
YHUNHQQLQJYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQHHQHDUO\ZDUQLQJV\VWHPYRRUZRHOUDWSLHNMDUHQ
'RHOVWHOOLQJ
EHSDOHQYDQGHUHODWLHWXVVHQGHGLFKWKHGHQYDQZRHOUDWWHQHQODWULQHVRPYHUYROJHQVPHWEHKXOS
YDQODWULQHWHOOLQJHQGHGLFKWKHLGWHYRRUVSHOOHQ
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • EHSDOLQJYDQGHUHODWLHWXVVHQGLFKWKHGHQYDQZRHOUDWWHQHQODWULQHVQLHWPRJHOLMNDDQJH]LHQJHHQ
ZRHOUDWWHQJHYDQJHQ]LMQHQGLFKWKHGHQQLHWEHSDDOGNRQGHQZRUGHQ
• HUZDVJHHQUHODWLHWXVVHQGHELMYDQJVWHQDDQZRHOUDWWHQGRRUPXVNXVUDWWHQYDQJHUVLQKHW[NP
KRNZDDUGHODWULQHVJHWHOGZDUHQ
• ZHOZDVHUHHQUHODWLHWXVVHQKHWDDQWDOJHWHOGHODWULQHVHQGHZRHOUDWGLFKWKHLG]RDOVPEYH[SHUW
MXGJHPHQWJHVFKDW
• DDQGHKDQGYDQGHUHODWLHWXVVHQZRHOUDWGLFKWKHLGHQODWULQHGLFKWKHLGDINRPVWLJYDQHHQVWXGLHLQ
(QJHODQGLVGHGLFKWKHLGLQKHWSURMHFWJHELHGJHVFKDW'LWYLHO]HHUKRRJXLWKHWLVRQGXLGHOLMNRIGH
LQGHVWXGLHJHYRQGHQUHODWLHJHOGLJLVYRRUGH1HGHUODQGVHVLWXDWLH
2SPHUNLQJHQ

9HUYROJRQGHU]RHN
D RSQLHXZGLFKWKHLGSUREHUHQWHEHSDOHQGRRUYHUEHWHUGHYDQJPHWKRGH E LMNLQJYDQGH
ODWULQHGLFKWKHLG RIZRHOUDWELMYDQJVWHQGRRUPXVNXVUDWWHQYDQJHUV DDQGHRSJHWUHGHQIUXLWHQ
JHZDVVFKDGH

'HNNHU--$ '/%HNNHU9HOGPXLVSRSXODWLHVLQ1HGHUODQGLVHUVSUDNHYDQF\FOLHQNXQQHQSODJHQYRRUVSHOG
ZRUGHQ"9==UDSSRUW=RRJGLHUYHUHQLJLQJ9==$UQKHP
6FKDGHYHURRU]VRRUW
YHOGPXL]HQ
7\SHRQGHU]RHN
YHUNHQQLQJYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQHHQPRQLWRULQJVSURJUDPPD
'RHOVWHOOLQJ
D LQ]LFKWYHUNULMJHQLQGHRQWZLNNHOLQJYDQYHOGPXLVSRSXODWLHVLQ1HGHUODQG E QDJDDQZHONH
PRQLWRULQJVPHWKRGHQKHWSRSXODWLHYHUORRSNXQQHQYRRUVSHOOHQ F LVHUVSUDNHYDQHHQGULHMDULJH
F\FOXVLQSRSXODWLHJURRWWHZHONHPHGHEHSDOHQGLVYRRUHHQYHOGPXL]HQSODDJ"
5HVXOWDWHQ&RQFOXVLHV • GLUHFWHPRQLWRULQJVPHWKRGHQ]LMQHIIHFWLHIYRRUKHWYROJHQYDQKHWSRSXODWLHYHUORRSLQGLUHFWH
PHWKRGHQZRUGHQRRNGRRUDQGHUHIDFWRUHQEHwQYORHGZDDUGRRUUXLVRQWVWDDWZHOJHYHQ]HHHQ
LQGLFDWLHHQNXQQHQHYHQWXHHODOVDDQYXOOLQJGLHQHQ
• GHYHOGPXLVSRSXODWLHQHHPWLQGHHUMDUHQYRRUDOLQGHQRRUGHOLMNHSURYLQFLHVWRH
• RSORNDOHRIUHJLRQDOHVFKDDOYHUWRRQGGHYHOGPXLVSRSXODWLHF\FOLYDQRIMDUHQGLHEHwQYORHGW
ZRUGHQGRRUNOLPDDWHQODQGERXZSUDNWLMNZDDUELMKHWHFKWHU]HOGHQWRWSODDJYRUPLQJOHLGW
• SODJHQEHSHUNHQ]LFKWRWGHQRRUGHOLMNHUHJLR VGH]HUHJLR VZRUGHQYHHODOJHNHQPHUNWGRRUGH
DDQZH]LJKHLGYDQYHHQZHLGHJHELHGHQRIDQGHUHJUDVODQGHQRQJHPDDLGHEHUPHQVORWHQHHQ
PDDLUHJLPHYDQHQNHOHVQHGHVSHUMDDUHQHHQODDJZDWHUSHLOLQGHZLQWHU
• F\FOLNXQQHQDDQGHKDQGYDQGHORSHQGHPRQLWRULQJVSURJUDPPDQLHWJRHGYRRUVSHOGZRUGHQ
• LQJHELHGHQPHWUHJHOPDWLJHF\FOL]RXGHQRSORNDOHVFKDDOSLHNMDUHQYRRUVSHOGNXQQHQZRUGHQ

)DXQDIRQGV



Meerjarenprogramma onderzoek Faunafonds 2009 – 2013

a.d.h.v. lopend braakbal- en broedvogelmonitoring, aangevuld met monitoring van vaste locaties
d.m.v. de heropende-gaatjes-methode.
Opmerkingen:
Vervolgonderzoek:

Faunafonds - 2009

ontwikkeling van een lokaal monitoringsprogramma voor de voorspelling van piekjaren in
veldmuispopulaties
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BIJLAGE 4 Onderzoeksprojecten 2009 en 2010
Onderzoeksprojecten 2009
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Faunafonds - 2009
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Onderzoeksprojecten 2010
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