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Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden
De Flora- en faunawet in praktijk
Inleiding
Voor u ligt de Gedragscode voor ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden, de Flora en
faunawet in praktijk. De Gedragscode werd noodzakelijk als gevolg van de wijziging
van de Flora- en faunawet van februari 2005, waarbij de regels werden versoepeld
en de lijst met beschermde planten en dieren werd verkort, onder de voorwaarde dat
projecten pas worden uitgevoerd met een door het Ministerie van LNV goedgekeurde
gedragscode. Leiden heeft behoefte aan een Gedragscode, omdat het een aantal
ruimtelijke projecten heeft lopen waarbij de bescherming van flora en fauna
nadrukkelijk een rol speelt. Voorbeelden zijn het project Oostvlietpolder, het project
Haagwegterrein en het project RijnGouweLijn.
Het Ecologisch toetsingskader voor stedelijke projecten (2003) is in de Gedragscode
opgenomen, alsmede het raamwerk van tellingen voor het Stadsnatuurmeetnet
Leiden (2004). Beide beleidsinstrumenten vormen de basis van de Gedragscode.
Voor uitgebreide informatie over deze twee producten wordt verwezen naar de
producten zelf. Ook opgenomen zijn een Natuurkalender, Richtlijnen voor
ecologische onderlegger voor ontwerp, inrichting, uitvoering en beheer van projecten
en een Checklist voor zorgvuldig handelen. Tot slot is het Ontheffingenformulier voor
ruimtelijke ingrepen artikel 75 Flora- en faunawet bijgevoegd. In dit formulier zijn
tabellen opgenomen met de diverse categorieën van beschermde plant- en
diersoorten. Belangrijkste tabel voor de Gedragscode is tabel 2.
De gemeente Leiden heeft gepoogd om een zo concreet mogelijke Gedragscode
voor ruimtelijke ontwikkelingen te maken, waarbij diverse facetten van het Leidse
stadsnatuurbeleid voor stedelijke projecten zijn samengevoegd en waarbij tevens
gebruik is gemaakt van informatie van LNV en van initiatieven bij andere gemeenten.
Nochtans is de Gedragscode een nieuw instrument. Geen enkele gemeente heeft er
ervaring mee en er is nog geen goedgekeurde gedragscode voor gemeenten
bekend. Ervaringen van andere gemeenten en een toetsing aan de praktijk zullen
ongetwijfeld leiden tot verbeteringen van het document, dat in 2008 zal worden
geëvalueerd en herijkt.
Jasper Groos
16 september 2005
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1. Algemeen
Bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen wordt de benodigde zorgvuldigheid ten aanzien van de in Leiden
levende planten en dieren in acht genomen. Daartoe wordt in elk project in de
initiatieffase het stappenplan van het Ecologisch toetsingskader gemeente Leiden
(vastgesteld 2004, geactualiseerd 2005) toegepast, in samenwerking met de
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stedelijke groenbeleid (de ecoloog
van de gemeente).
Het stappenplan is aan deze gedragscode toegevoegd
als bijlage 1.
De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de werkzaamheden conform de instructies van de
gemeente of de gemeentelijke projectleider, zodanig dat
beschermde flora en fauna met inbegrip van
nestplaatsen en leefgebieden wordt gespaard en dat de
werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat verstoring en
verontrusting wordt voorkomen. De gemeente beschikt
voor coördinatie, begeleiding, instructie en toetsing de
benodigde ambtelijke capaciteit en kennis van de Flora
en faunawet (Ffw).
2. Ecologisch toetsingskader
Het Ecologisch toetsingskader gemeente Leiden is de basis van de Gedragscode
Flora- en faunawet. Het stappenplan van het toetsingskader wordt doorlopen
voorafgaand aan het project. De gedragslijnen uit het toetsingskader komen op het
volgende neer (zie ook bijlage 1):
1. Voor een ruimtelijk project begint, moet worden vastgesteld dat er voor het project
en voor de locatie geen alternatief voorhanden is.
2. De meetgegevens uit het Stadsnatuurmeetnet Leiden worden gebruikt als basis
voor of als aanvulling op de natuur quick scan die voorafgaand aan elk ruimtelijk
project wordt uitgevoerd.
3. In het geval er een vermoeden bestaat dat beschermde planten of dieren van
tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet in een plangebied aanwezig zijn, wordt in
een project een uitgebreide natuurinventarisatie gedaan, waarbij de nadruk wordt
gelegd op soorten die speciale bescherming behoeven.
4. Kenmerkende natuurlijke elementen worden zoveel mogelijk ingepast in de
plannen. Hiertoe wordt voor elk plan een ecologische onderlegger gemaakt. In de
onderlegger worden richtlijnen voor ontwerp, inrichting, uitvoering en beheer
opgenomen (zie bijlage 3).
5. In het gebied levende planten en dieren worden ontzien. Hiertoe wordt gewerkt
volgens de Leidse Natuurkalender (zie bijlage 2).
6. Als planten of dieren niet voldoende in het plan beschermd kunnen worden, wordt
een compensatieplan opgesteld waarin staat beschreven wat, hoe, waar en
wanneer verstoring, vernieling etc. wordt gecompenseerd.
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7. Indien in het plangebied soorten voorkomen van tabel 3 van de Flora- en
faunawet (februari 2005), en deze soorten zijn in het plan niet te handhaven en te
beschermen, dan is deze Gedragscode niet geldig en zal ontheffing van de Floraen faunawet worden aangevraagd.
3. Stadsnatuurmeetnet
De projectleider van een ruimtelijk project draagt er zorg voor dat gegevens uit het
Stadsnatuurmeetnet Leiden en eventueel de aanvullende quick scans in afstemming met de
ecoloog van de gemeente w orden gebruikt in het project. Indien op basis van de gegevens
uit het meetnet of de quick scan het vermoeden bestaat dat er beschermde soorten
voorkomen in het plangebied, dan zal een uitgebreide natuurinventarisatie w orden
uitgevoerd. De gegevens uit het meetnet, de quick scan en eventueel de uitgebreide
natuurinventarisatie spelen een rol in de ecologische onderlegger (inpassing) of het
compensatieplan.

Naast het Ecologisch toetsingskader is het Stadsnatuurmeetnet een belangrijke pijler
van de Gedragscode. Het meetnet levert de basisgegevens over planten en dieren
en geeft derhalve een ‘stand der stadsnatuur’ van Leiden. Uit de meetronden, die
eens per twee jaar plaatsvinden, worden aanbevelingen gedaan voor natuurlijk
beheer, natuurvriendelijke inrichting en communicatie. Dankzij de meetgegevens
kunnen planten en dieren een volwaardige plaats innemen in stedelijke projecten.
In het Stadsnatuurmeetnet wordt gemeten aan de volgende soortgroepen: planten,
vogels, vleermuizen, hazen, amfibieën, dagvlinders, libellen.
Niet alle soorten worden via het meetnet gemeten. Onderzocht wordt of in de
toekomst vissen, zoogdieren en reptielen in het meetnet opgenomen kunnen worden.
Tot die tijd zullen deze soortgroepen in ieder geval in de natuur quick scans worden
meegenomen.
In bijlage 4 is het raamwerk van metingen van het Stadsnatuurmeetnet opgenomen.
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4. Natuurinventarisatie
Als in het project het vermoeden bestaat van de aanwezigheid van beschermde
planten en dieren in het gebied en inpassing van de natuurlijke kenmerkende
elementen waar deze planten en dieren zich in bevinden, is niet mogelijk, dan is de
projectleider van een ruimtelijk project verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van
een uitgebreide natuurinventarisatie. In deze inventarisatie zal nadruk liggen op
beschermde plant- en diersoorten. Op een plankaart van het (ontwikkelings)gebied
zal worden aangegeven het voorkomen, de hoeveelheden en de verspreiding van
beschermde plant- en diersoorten.
Natuurinventarisaties worden uitgevoerd in de beginfase van een project en in
overleg met de ecoloog van de gemeente. Resultaten van de inventarisaties worden
gebruikt in de ecologische onderlegger van het plan of in het compensatieplan.
5. Ecologische onderlegger
Samen met de ecoloog van de gemeente of een extern natuuradviesbureau zorgt de
projectleider voor een ecologische onderlegger voor het plan. In deze onderlegger
zijn richtlijnen opgenomen voor ontwerp, inrichting, uitvoering en beheer met als doel
om planten en dieren die in het plangebied voorkomen te beschermen. De richtlijnen
worden geformuleerd in de ontwerpfase van een project.
In bijlage 3 zijn de verschillende richtlijnen voor een ecologische onderlegger
opgenomen.
6. Natuurkalender
In de uitvoeringsfase van een project draagt de projectleider er zorg voor dat de
uitvoerder indien mogelijk werkt volgens de Leidse Natuurkalender en met een
ondertekende Checklist zorgvuldig handelen. Dat betekent dat perioden in acht
worden genomen waarin niet of alleen onder voorwaarden gewerkt kan worden,
zodat planten en dieren niet onnodig worden verstoord of beschadigd.
Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken vastgelegd inzake het toezicht op
de werkzaamheden en de verslaglegging daarvan in een logboek.
De Natuurkalender is als bijlage 2 bij deze gedragscode opgenomen. De Checklist
zorgvuldig handelen is bijlage 5.

7

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden

JG - 28-12-2005

7. Compensatieplan
Als het niet mogelijk is om natuurlijke elementen in het plan in te passen (dat wil
zeggen: volledig in tact te laten!) en beschermde planten en dieren in het plangebied
te behouden, zal de projectleider in samenwerking met de ecoloog van de gemeente
(of een extern natuuradviesbureau) zorgen voor een compensatieplan. In dat plan
wordt beschreven hoe, waar en wanneer de verloren natuurwaarden worden
gecompenseerd. Compensatie zal plaatsvinden in of zo dicht mogelijk bij het
plangebied en zal zich richten op die planten en dieren die tijdens het project
verloren gaan of verstoord of beschadigd worden.
Waar mogelijk zullen beschermde planten en dieren worden verplaatst naar een
nieuwe locatie in het plangebied, een plaats die ruimte en goede omstandigheden
biedt voor betreffende plant of dier.
Het compensatieplan zal worden beoordeeld door een ecoloog van de gemeente of
door een extern natuuradviesbureau.

Een compensatieplan dient altijd vergezeld te gaan van een ontheffingsaanvraag van
de Flora- en faunawet, als het gaat om planten en dieren die voorkomen op bijlage IV
van de Habitatrichtlijn of bijlage 1 van de ‘AMVB artikel 75’ van de Flora- en faunawet
(februari 2005).
8. Ontheffing Flora- en faunawet
Een aanvraag voor ontheffing van de Flora- en faunawet wordt gedaan door de
projectleider. Assistentie kan gegeven worden door de ecoloog van de gemeente of
door een extern natuuradviesbureau. De ruimtelijke ingreep dient in ieder geval aan
de eis te voldoen dat betreffende plant of dier niet in zijn voortbestaan wordt
bedreigd.
Een aanvraag van een ontheffing voor soorten op bijlage IV van de Habitatrichtlijn of
bijlage 1 van de ‘AMVB artikel 75’ van de Flora- en faunawet (februari 2005) dient in
ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:
1. er is geen alternatief of alternatieve locatie voor het project;
2. het voortbestaan van betreffende plant- of diersoort komt niet in gevaar;
3. er is sprake van zorgvuldig handelen.
Een ontheffingsaanvraag wordt vergezeld door bovengenoemd compensatieplan.
Het aanvraagformulier Ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet is
bijgevoegd als bijlage 6.
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9. Evaluatie
Het werken volgens een Gedragscode voor ruimtelijke projecten is voor iedereen
nieuw; geen enkele gemeente heeft er op dit moment ervaring mee. Er zullen de
komende twee jaar ongetwijfeld foutjes, praktische bezwaren en zaken bovendrijven
die handiger geregeld kunnen worden. Al doende leert men. Ook zullen mogelijk de
(landelijke) regels zijn bijgesteld, of de soortensamenstelling in Leiden zijn
veranderd. In 2008 zal deze Gedragscode daarom worden geëvalueerd en herijkt.
10. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

Stappenplan Ecologisch toetsingskader Leiden
Natuurkalender Leiden + toelichting
Richtlijnen voor ecologische onderlegger
Raamwerk Stadsnatuurmeetnet Leiden
Checklist voor zorgvuldig handelen
Ontheffingenformulier ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet + soortentabellen
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Ja

Nee

Worden kenmerkende elementen binnen
het project ingepast?

Bijlage 1 stappenplan Ecologisch toetsingskader

Geen ontheffing Ffw nodig.
Maak een ecologische onderlegger i.s.m. groenbeleid
waarin natuurlijke elementen worden beschermd of
versterkt.

Nee

Ja

Zijn er kenmerkende elementen in het plangebied?
•Natuurgebied
•Weidegebied
•Landgoed
•Park
•Stadsnatuur
•Oude gebouwen
•Plantsoen of groensingel
•Bepalende solitaire bomen of bomenrij
•Waterelement of oever
•Rietland
•Braakliggende grond

Ja

Is er sprake van een ruimtelijke
ontwikkeling en is er geen alternatief of
alternatieve locatie voor deze
ontwikkeling*?

Stappenplan versie 30 juni 2005

Ja

Ja

Geen ontheffing Ffw nodig.
Maak ecologische onderlegger
i.s.m. groenbeleid (zorgplicht Ffw).

Nee

Zijn er soorten uit tabel 1** in het
plangebied?

Geen ontheffing Ffw nodig.
Werk i.s.m. groenbeleid volgens de
gedragscode voor het omgaan met
beschermde plant- en diersoorten.

Ja

Is er een door LNV goedgeleurde
gedragscode voor het omgaan met
beschermde plant- en diersoorten?

Ja

Nee

Ontheffing Ffw nodig. Lichte toets***.
Maak ecologische onderlegger en/of
compensatieplan i.s.m. groenbeleid.

Ontheffing Ffw nodig. Zware toets***.
Maak ecologische onderlegger en/of
compensatieplan i.s.m. groenbeleid.

** Toelichting, tabellen zie bijlage!
Tabel 1: algemene soorten. Voor deze soorten geldt
een vrijstelling van de Ffw. Wel blijft de zorgplicht
van toepassing.
Tabel 2: overige soorten en vogels. Voor deze
soorten geldt een vrijstelling, mits wordt gewerkt
volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode.
Tabel 3: soorten uit bijlage IV HB of bijlage 1 AMVB
art. 75 Ffw. Voor deze soorten geldt de zogenaamde
‘zware toets’.

Zijn er soorten uit tabel 2** of vogels
in het plangebied?

Zijn er soorten uit tabel 3** in het
plangebied?

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen Leiden

Stel compensatieplan op i.s.m.
groenbeleid. Compensatie dient bij
voorkeur binnen het plangebied te
gebeuren.

Zijn er beschermde planten en dieren
in plangebied aanwezig ? Indien
onbekend raadpleeg
Stadsnatuurmeetnet Leiden of voer
natuurquick scanuit i.s.m.
groenbeleid.

Ja

Voer uitgebreide
natuurinventarisatie uit i.s.m.
groenbeleid.

*** Toelichting:
Zware toets: soorten tabel 3 + vogels
− er is geen alternatief of alternatieve locatie voor het project;
− het voortbestaan van soorten komt niet in gevaar;
− er is sprake van zorgvuldig handelen
Lichte toets: soorten tabel 2
− het voorbestaan van soorten komt niet in gevaar.

* Toelichting: er is sprake van een ruimtelijke
ontwikkeling bij de volgende typen van projecten:
− Stedenbouw
− Wegenbouw
− Waterbouw
− Natuurontwikkelingsproject
− Bedrijventerrein
− Spoorwegbouw
− On twikkeling functievrij gebied
− Groenproject
− Anders, namelijk:

Ecologisch toetsingskader ruimtelijke projecten Leiden
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Bijlage 2 natuurkalender

Opschonen
Baggeren
Dempen
Oevervegetatie
Maaien
Afgraven
Ophogen
Waterplanten
Maaien

Wateren
Graven
Aanbrengen

Afgraven/ophogen

Ruigte vegetatie
Maaien

Afgraven/ophogen

Grazige vegetatie
Maaien

Vellen

Houtopstand
Dunnen/snoeien/
terugzetten

Slopen

Bebouwing/muren
Verbouwen/renoveren

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

* Natuurvoorwaarden voor activiteiten zie bijlage 3!

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen Leiden

Optimale periode voor werkzaamheden. In deze perioden is de minste kans op verstoringen van planten en dieren.
Acceptabele periode voor werkzaamheden, mits er geen verstoring van planten en dieren plaatsvindt. De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden*.
Geen werkzaamheden in deze perioden. Wanneer andere zwaarwegende belangen gelden, dan de werkzaamheden verrichten onder voorwaarden*.

o.a. riet en ruigte

Duikers/bruggen/damwanden bij nieuwe
wateren
Duikers/ bruggen/damwanden bij bestaande
wateren

Algemeen
Ruigte vegetatie met amfibieën
Ruigte vegetatie met reptielen
Algemeen
Ruigte vegetatie met amfibieën
Ruigte vegetatie met reptielen

Algemeen
Grazige vegetatie met amfibieën
Grazige vegetatie met reptielen
Algemeen
Grazige vegetatie met amfibieën
Grazige vegetatie met reptielen

Algemeen
Vleermuisbomen
Bomen en struiken met kleinere zoogdieren
Bomen met winterslaapplaats voor vogels
Algemeen
Vleermuisbomen
Bomen en struiken met kleinere zoogdieren
Bomen met winterslaapplaats voor vogels

Gebouwen met vleermuizen
Gebouwen met uilen of andere vogels
Gebouwen met zwaluwen
Gebouwen met kleinere zoogdieren
Gebouwen met vleermuizen
Gebouwen met uilen of andere vogels
Gebouwen met zwaluwen
Gebouwen met kleinere zoogdieren

Ecologisch Toetsingskader Leiden - Gedragscode
Natuurkalender (bijlage 2)
Sep

Okt

Nov

Dec

JG 28-12-2005

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden
Toelichting bijlage 2 natuurkalender Leiden
Volgens de Flora- en faunawet mag er nimmer verstoring, beschadiging,
verontrusting etc. van flora en fauna plaatsvinden. De wet- en regelgeving voor
natuurbescherming geeft geen exacte perioden aan voor het al dan niet verrichten
van werkzaamheden.
De Leidse Natuurkalender1 laat zien welke de meest ideale perioden zijn voor
werkzaamheden (groen) en in welke perioden onder voorwaarden van een
ecologische onderlegger kan worden gewerkt (oranje). Als er noodzakelijkerwijs
gewerkt moet worden in de ‘rode’ perioden, zal een ontheffing van de Flora- en
faunawet moeten worden aangevraagd als er soorten voorkomen van tabel 3 (bijlage
IV van de Habitatrichtlijn of bijlage 1 van de ‘AMVB artikel 75’) van de Flora- en
faunawet (februari 2005).
Ter informatie staan hieronder de kwetsbare perioden voor planten en dieren en een
lijst met voorwaarden voor de verschillende activiteiten in een project.
1. Kwetsbare perioden
Planten
Bij planten is de bloeiperiode en de zaadzetting de meest kwetsbare periode. Hoewel
elke plant of boom zijn eigen periode van bloeien kent, is in de Natuurkalender toch
een algemene periode aangegeven. De categorieën van vegetatie zijn de kruiden- en
ruigtevegetatie, de water- en oevervegetatie en bos- en struweelvegetatie.
Vogels
Bij vogels is de meest kwetsbare periode het broedseizoen. Hoewel elke vogelsoort
zijn eigen periode van broeden kent, loopt de broedperiode van vogels ongeveer van
maart tot en met half augustus.
Kleinere zoogdieren
De kwetsbare perioden van kleinere zoogdieren vallen ongeveer samen met de
periode van het broedseizoen van vogels. De tijdstippen waarop de jongen worden
geworpen, is daarbij richtinggevend. Onder de kleinere zoogdieren worden verstaan
de marterachtigen, knaagdieren, muizen en egels.
Vleermuizen
De leefwijze van vleermuizen is sterk afhankelijk van holle bomen en gebouwen met
spouwmuren en open daklijsten. Bijna het gehele jaar zitten vleermuizen in spleten
van bomen of in spouwmuren van gebouwen. Ze houden er hun winterslaap, ze
zogen daar hun jongen en in de paartijd worden de bomen gebruikt als
toevluchtsoord.

1

Voor het maken van de Leidse natuurkalander is gebruik gemaakt van de natuurkalender uit Arnhem (Robin Driessen, Kyra Kuitert
2003) en uit Delft (Diny Tubbing 2005).
Bijlage 2 toelichting natuurkalender
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Amfibieën
Amfibieën kennen een periode van winterrust. In deze periode zitten ze
ondergedoken in de modder van poelen en watergangen of onder boomstronken en
hout- en takkenstapels op het land. Wanneer de temperatuur oploopt, worden ze
actief. De paddentrek begint soms al in maart. Vanaf medio april begint de
voortplantingsperiode, de dieren verblijven dan in het water.
Reptielen
Reptielen kennen een periode van winterrust. In deze periode zitten ze
ondergedoken onder boomstronken en hout en takkenstapels op het land. Wanneer
de temperatuur oploopt, worden ze actief. Vanaf maart begint de
voortplantingsperiode; de dieren verblijven dan of op het land of aan en in het water.
Vissen
Vissen kennen een lange paaiperiode die duurt van maart tot en met september. In
deze periode zijn ze uiterst kwetsbaar voor verstoring. Vissen houden ook een
winterrust. In deze koude periode zijn ze weinig actief en beperkt mobiel. Ze leven
dan diep in het water of op of in de bodem van het water.
2. Voorwaarden voor activiteiten
1) Activiteiten aan muren of gebouwen (slopen, verbouwen of renoveren)
• Er moet in een vroeg stadium van het project worden geïnventariseerd of er
vleermuizen of gierzwaluwen in een te slopen of te renoveren gebouw
verblijven. Mochten deze soorten aanwezig zijn dan moet met de sloop
worden gewacht totdat zij geen gebruik meer maken van het verblijf. Tevens
geldt dat als er bovengenoemde soorten aanwezig zijn, aanvullende
maatregelen moeten worden getroffen zoals het realiseren van nieuwe
nestvoorzieningen in de nieuwe situatie, o.a. in de vorm van neststenen of –
dakpannen.
• Wanneer renovatiewerkzaamheden niet tot na het broedseizoen kunnen
wachten, moeten voor het broedseizoen dakpannen weggehaald worden en
schuren en gaten gedicht worden. Hierbij zullen aanvullende maatregelen
getroffen worden door het plaatsen van neststenen of –dakpannen in de
nieuwe situatie.
• Bij renovatie of verbouwing van (kade)muren of andere stenige delen moeten
de plekken waar muurplanten aanwezig zijn zoveel mogelijk worden ontzien.
Wanneer dit niet mogelijk is, moeten de planten indien mogelijk met een deel
van de mortel/stenen tijdelijk weggehaald worden en later weer worden
teruggeplaatst op dezelfde plek of op een andere geschikte locatie.
2) Activiteiten aan bomen en bosplantsoen (beheer, vellen of dunnen)
• Bij werkzaamheden aan bomen moet altijd gecontroleerd worden op de
aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen (holle bomen). Bomen met
vogelnesten mogen pas na het broedseizoen verwijderd worden. Bomen die
het zomerverblijf zijn van vleermuizen kunnen pas in de winter (september t/m
februari) verwijderd worden.
• Bij dunnen van bos en bosplantsoen moet vooraf gecontroleerd worden op de
aanwezigheid van horstbomen (bomen waarin roofvogels een nest hebben)
en holle bomen waarin vleermuizen verblijven. Deze bomen laten staan.
Bijlage 2 toelichting natuurkalender
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•

Bij dunnen van plantsoenen rekening houden met nesten van zangvogels.
Hierbij moeten de nesten via maatwerk worden ontzien. Dunnen geschiedt
buiten het broedseizoen.
3) Activiteiten aan vegetatie (maaien, verwijderen)
• Als er beschermde planten voorkomen in een vegetatie die moet worden
verwijderd, dan moeten deze planten worden verplaatst naar een zelfde type
terrein (biotoop). Het verplaatsen moet door middel van uitsteken van pollen
en herplanten gebeuren.
• Te maaien oppervlak controleren op de aanwezigheid van dieren. Mochten er
beschermde dieren aanwezig zijn, dan niet maaien óf zodanig maaien dat
dieren kunnen ontkomen naar een plaats met geschikt leefgebied en
voldoende dekking.
• Als er dichte vegetatie (o.a. boomstronken, ruigten en struweel) wordt
verwijderd in de winterperiode (1 oktober tot 1 maart) moet een inventarisatie
plaatsvinden naar dieren. Indien deze worden aangetroffen, dan moeten ze
worden verplaatst. Hier gaat het vooral om soorten die een winterslaap of -rust
houden (bijvoorbeeld egels, reptielen en amfibieën).
• Niet maaien wanneer in de periode 1 februari – half maart de minimum
o
temperatuur de voorgaande nacht > 4 C is geweest. Dit in verband met de
verwachten amfibieënactiviteiten.
• Bij grotere oppervlakken moet het maaien van binnen naar buiten
plaatsvinden en met een wildredder, zodat dieren kunnen ontsnappen.
• Bij maaien in de winterperiode voorafgaand aan andere gerelateerde
werkzaamheden (bijvoorbeeld grondwerk/boren/sonderingen), geldt dat de
andere werkzaamheden alleen direct na het maaien kunnen plaatsvinden.
• Bij maaien in de zomerperiode moet er een week zitten tussen het maaien en
de andere gerelateerde werkzaamheden (bijvoorbeeld
grondwerk/boren/sonderingen), zodat dieren weg kunnen komen.
• Bij maaien specifiek rekening houden met de aanwezigheid van beschermde
plantensoorten, zoals orchideeën. Voor deze planten zal het beheer op maat
worden vastgesteld in overleg met de ecoloog van de gemeente.
• Bij maaien van slootkanten, oeverzones en riet moet rekening worden
gehouden met broedplekken van met name watervogels. Hiervoor geldt dat de
werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd.
Wanneer uitstel niet mogelijk is, zal het onderhoud zowel in tijd als locatie
gefaseerd worden.
4) Activiteiten aan bodem en grond (bouwrijp maken, afgraven of ophogen)
• Het verwijderen van de toplaag kan tot gevolg hebben dat dieren in de toplaag
worden meegeschept. Het weggeschepte materiaal dient daarom uitgespreid
te worden en door een deskundige worden onderzocht op amfibieën.
Aangetroffen amfibieën zullen worden verplaatst naar een geschikte biotoop in
de nabijheid van de locatie.
• Bij het werken met zand (afgraven of ophogen) is het belangrijk dat
voorkomen wordt dat er nestgelegenheid ontstaat voor oeverzwaluw en
ijsvogel, tenzij dit doelsoorten zijn van het plan. Advies is om het ontstaan van
steile randen in hopen zand te voorkomen of deze af te dekken met planken.
• Bij het afgraven kunnen ondiepe plasjes ontstaan die gekoloniseerd kunnen
worden door onder andere de rugstreeppad. Het ontstaan van deze plasjes in
de periode van 1 mei tot 1 september moet worden voorkomen.
Bijlage 2 toelichting natuurkalender
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5) Activiteiten aan water (aanleggen wegen over watergangen, dempen en
afdammen)
• De oevers van sloten en watergangen worden vaak door dieren gebruikt om
zich door het landschap te verplaatsen. Als sloten doorsneden worden door
wegen is de kans op verkeersslachtoffers groot. In die gevallen zullen
maatregelen getroffen moeten worden om de oever van de sloot of watergang
onder de weg door te laten lopen. Het aanleggen van ecoduikers of
loopplanken is een alternatief.
• Dempen van sloten doen in de richting van de watergang die gehandhaafd
blijft of de te dempen sloot eerst afdammen.
• Bij dempen na het afdammen onder het niveau van de bestaande slootbodem
een gat graven van ongeveer 50 cm. Vanuit dit gat de sloot leegpompen tot
ongeveer 20 cm. Door het verlagen van de waterstand zal een deel van de in
het water aanwezige amfibieën het water verlaten. Daarna de in de sloot
aanwezige vissen en amfibieën wegvangen en verplaatsen naar geschikt
water op 100-250 meter afstand. Dan zo snel mogelijk na het wegvangen van
de dieren de sloot dempen. Het dempen van de sloot moet in aanwezigheid
gebeuren van een deskundige die de vissen en amfibieën vangt.
Uitzonderingen
Wanneer in verband met calamiteiten of in het belang van de veiligheid onverwachts
werkzaamheden moeten plaatsvinden die geen uitstel dulden, worden daarbij zoveel
als redelijkerwijs mogelijk is de gedragsregels van deze gedragscode in acht
genomen.
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Bijlage 3 ecologische onderlegger

Zorgvuldig handelen (cf. Ffw)
Beheerfase
Natuurvriendelijk beheren

Uitvoeringsfase
Ecologische onderlegger voor uitvoering
Natuurkalender

(Stedenbouwkundig plan)
(Inrichtingsplan)

Ontwerpfase
Ecologische onderlegger voor ontwerp

(Bestemmingsplanwijziging)
(Programma van eisen)

Initiatieffase
Stappenplan Ecologisch toetsingskader volgen

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen Leiden

Ecologisch toetsingskader volgen (zie blad 1 en onderstaand voorbeeld)
Ruimtelijke ontwikkeling?
Ja -> Kenmerkende (natuurlijke) elementen?
Ja -> Inpassen kenmerkende elementen mogelijk?
Ja -> Beschermde planten of dieren aanwezig (stadsnatuurmeetnet of quick scan)?
Ja -> Uitgebreide natuurinventarisatie: soorten uit Ffw tabel 2 of vogels aanwezig?
Ja -> Is er een gedragscode voor het omgaan met planten en dieren?
Ja -> Vrijstelling Ffw
Gebruik in het ontwerp de gegevens uit de natuurinventarisatie(s)
Zorg voor natuurlijke variatie en structuurvariatie in het plangebied
Zorg voor voldoende groen in het plangebied (norm: 75 m 2 per woning)
Maak op het zuiden gerichte overgangen (gras -> kruidenlaag -> struweel -> bomen)
Plant inheemse planten- en boomsoorten
Houd rekening met de bodemgesteldheid in het gebied
Bouw natuurvriendelijk: zorg voor nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen
Creëer geïsoleerd liggende, bij voorkeur slechts door regenwater gevoede waterpoelen
Zie natuurkalender op blad 3 + toelichting
Zorg dat bekend is waar precies beschermde soorten zitten
Stem activiteiten af op de aanwezige plant- en diersoorten
Vul de 'checklist zorgvuldig handelen' in
Zorg voor bekendheid, communicatie en instructie van checklist bij uitvoerder(s)
Verplaats indien noodzakelijk beschermde soorten naar eenzelfde biotoop binnen plangebied
Zie natuurkalender op blad 3 + toelichting

Ecologisch Toetsingskader Leiden - Gedragscode
Richtlijnen voor ecologische onderlegger (bijlage 3)

JG 28-12-2005

Gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen Leiden
Bijlage 5 checklist zorgvuldig handelen
De Checklist zorgvuldig handelen wordt uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden
door de projectleider (of eigenaar) ingevuld en door projectleider en uitvoerder (of aannemer)
ondertekend. De checklist wordt in tweevoud opgemaakt: projectleider en uitvoerder houden elk een
getekend exemplaar.
Natuurlijke elementen die worden gespaard
Natuurgebied
Weidegebied
Landgoed
Park
Stadsnatuur (dak, muur)
Plantsoen of groensingel
Bomenrij of waardevolle boom
Waterelement of oever
Rietland
Braakliggende grond
Horstbomen
Nesten van kolonievogels
Bomen met holen en spleten
Plantensoorten die worden beschermd
Tabel 1 algemene soorten (zorgplicht artikel 2 Ffw)*
Tabel 2 overige soorten*

Diersoorten die worden beschermd
Tabel 1 algemene soorten (zorgplicht artikel 2 Ffw)
Tabel 2 overige soorten
Tabel 3 soorten (bijlage IV HR / bijlage 1 AMvB*)
Vogels (* = rode lijst)

Bijlage 5 Checklist
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Bijlagen
- Plankaart met verspreidingsgegevens planten en dieren
- Natuurkalender
- Ecologische onderlegger
- Compensatieplan (indien noodzakelijk)
- Afspraken voor verslaglegging toezicht op de werkzaamheden (logboek)
Afspraken
-

Projectleider/eigenaar

Aannemer/uitvoerder

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening

Handtekening

*) Tabellen 1, 2, 3 zijn te vinden in bijlage 6: het ontheffingenformulier voor ruimtelijke ingrepen. Uit gegevens van het
Stadsnatuurmeetnet Leiden blijkt dat de meeste in Leiden voorkomende soorten niet op een tabel voorkomen of behoren tot
tabel 1. Een aantal behoort tot tabel 2 (overige soorten: gedragscode!) of tabel 3 (ontheffing Ffw!).
Onderstaande soorten kwamen in ieder geval in 2004 in Leiden voor (Stadsnatuurmeetnet meetronde 2004 en enkele losse
waarnemingen). Rechten kunnen aan onderstaande opsomming niet worden ontleend.
•
Algemene soorten van tabel 1 (vrijstelling):
¾ Zoogdieren: bosmuis, dwergmuis, bunzing, egel, gewone bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol,
rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel.
¾ Reptielen en amfibieën: bruine kikker, gewone pad, middelste groene kikker, kleine watersalamander, meerkikker.
¾ Planten: dotterbloem, gewone vogelmelk, grasklokje, grote kaardenbol, koningsvaren, slanke sleutelbloem,
zwanebloem.
•
Overige soorten van tabel 2 (gedragscode):
¾ Vogels: alle soorten; in Leiden komen minstens zestig soorten voor (Stadsnatuurmeetnet Leiden 2004).
¾ Vissen: kleine modderkruiper.
¾ Planten: daslook, gele helmbloem, gevlekte orchis, rietorchis, Spaanse ruiter, waterdrieblad, wilde kievitsbloem.
•
Soorten bijlage IV HB / bijlage 1 AMvB (ontheffing):
¾ Zoogdieren: waterspitsmuis
¾ Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis,
rosse vleermuis, watervleermuis.
¾ Vissen: bittervoorn.
¾ Reptielen en amfibieën: ringslang, rugstreeppad.
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CVVbdg\Vc^hVi^Z!
dg\Vc^hVi^ZdcYZgYZZa
CVVbXdciVXieZghddc
;jcXi^ZXdciVXieZghddc
HigVViZc]j^hcjbbZg



EdhiXdYZZceaVVih



EdhiVYgZhEdhiWjh



EdhiXdYZZceaVVih



IZaZ[ddc

 BdW^Za%+"

;Vm









:"bV^a

(# 6a\ZbZcZ\Z\ZkZchegd_ZXi#

<ZZ[ZZc`dgiZegd_ZXicVVbkVc]Zikddg\ZcdbZcegd_ZXi#

'



)# <ZZ[VVckddglZa`ZhddgiZcjVVckgVV\i#
O^Z]^ZgkddgYZW^_aV\ZcW^_Y^iVVckgVV\[dgbja^Zg#
6ah]Zij^ihaj^iZcY\VVidbhddgiZcY^ZkZgbZaYhiVVcdeYZkg^_hiZaa^c\ha^_hiiVWZa&YVc]dZ[ij\ZZcVVckgVV\^ciZY^ZcZc#
 Va\ZbZcZhddgiZciVWZa&



 dkZg^\ZhddgiZciVWZa'



 hddgiZckZgbZaYdeW^_aV\Z>KkVcYZ=VW^iVig^X]ia^_cZc$d[W^_aV\Z&kVc]Zi7Zhaj^ikg^_hiZa"
a^c\WZhX]ZgbYZY^Zg"ZceaVciZchddgiZciVWZa(

 kd\ZahVaaZkd\ZahddgiZc^cCZYZgaVcYo^_cWZhX]ZgbY!WZ]VakZZmdiZc
*# BZi]Zidd\delZa`WZaVc\!\ZcdZbY^cVgi^`Za'!a^Y(kVc]Zi7Zhaj^ikg^_hiZaa^c\WZhX]ZgbYZY^Zg"Zc

eaVciZchddgiZc!kgVV\ijdci]Z[Óc\VVc4
 Z/Yl^c\ZcYZgZYZckVc\gddideZcWVVgWZaVc\!bZi^cWZ\g^ekVcgZYZcZckVchdX^VaZ
 d[ZXdcdb^hX]ZVVgYZckddg]Zib^a^ZjlZoZca^_`\jchi^\ZZ[[ZXiZc

 ]/YZj^ikdZg^c\kVclZg`oVVb]ZYZc^c]Zi`VYZgkVcWZhiZcY^\WZ]ZZgZcdcYZg]djY
 ^cYZaVcYWdjlZc^cYZWdhWdjl 
 ^/ WZhiZcY^\\ZWgj^` 
 _/ YZj^ikdZg^c\kVclZg`oVVb]ZYZc^c]Zi`VYZgkVcgj^biZa^_`Z^cg^X]i^c\d[dcil^`"
 `Za^c\
+# KddglZa`ZeZg^dYZkgVV\ijdci]Z[Óc\VVc4
9ZiZgb^_ckddgZZcdci]Z[Óc\^hbVm^bVVak^_[_VVg#



"

"

i$b

"

"



,# =ZZ[ij^c]ZikZgaZYZcZZcdci]Z[Óc\kddg]ZioZa[YZYdZa\Z]VY4
 cZZ 


 _V!ZZcdci]Z[Óc\^c]Zi`VYZgkVcYZ;adgV"Zc[VjcVlZi#
KZgbZaY]^ZgdcYZg]Zidci]Z[Óc\cjbbZg#



 _V!ZZcdci]Z[Óc\^c]Zi`VYZgkVcYZCVijjgWZhX]Zgb^c\hlZi#
HijjgZZc`de^ZkVcYZdci]Z[Óc\bZiYZVVckgVV\bZZ#



(







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





















 

 



 

 





LZiZchX]VeeZa^_`ZcVVb  Hddgi
 j^i
 iVWZa'

 

CZYZgaVcYhZcVVb







Hddgi
j^i
iVWZa(





































bZi]Zidd\ 

kZgc^ZaZc

kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

WZbVX]i^\Zc

j^ihiZ`Zc



kVc\Zc

V[hc^_YZc

deoZiiZa^_`
kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

YdYZc

kZgoVbZaZc

eaj``Zc

kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

bZi]Zidd\ 

WZbVX]i^\Zc

j^ihiZ`Zc



kVc\Zc

kZgc^ZaZc

deoZiiZa^_`

6gi^`Za&%
Y^ZgZc

kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

YdYZc

6gi^`Za.
Y^ZgZc

V[hc^_YZc

kZgoVbZaZc

eaj``Zc

Kd\Zah 6gi^`Za-

eaVciZc





j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

6gi^`Za&&
6gi^`Za&'
cZhiZc!]daZc Z^ZgZc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

6gi^`Za&(
kZgeaVVihZc

-# Kja^cdcYZghiVVcYZiVWZa^ckddglZa`ZhddgiZcZckZgWdYhWZeVa^c\ZcjlZchiVVciZkgV\Zc!ZcdcYZglZa`WZhX]Zgb^c\hgZ\^bZIVWZa'!(d[Kd\ZahYZoZhddgiZckVaaZc#

9ZWZhX]Zgb^c\hgZ\^bZho^_ciZgVVYeaZ\Zck^Vlll#b^cack#ca$cVijjglZi\Zk^c\`a^`deÉWZhX]ZgbYZhddgiZcÊZc`a^`deÉdkZgo^X]iÊ#

 K^c`VVclVikVcidZeVhh^c\^h

)







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





















 

 



 

 







Hddgi
j^i
iVWZa(



LZiZchX]VeeZa^_`ZcVVb  Hddgi
 j^i
 iVWZa'

 

CZYZgaVcYhZcVVb



 K^c`VVclVikVcidZeVhh^c\^h

*





































kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

bZi]Zidd\ 

WZbVX]i^\Zc

j^ihiZ`Zc



kVc\Zc

kZgc^ZaZc

deoZiiZa^_`
kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

YdYZc

V[hc^_YZc

kZgoVbZaZc

eaj``Zc

kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

bZi]Zidd\ 

kZgc^ZaZc



WZbVX]i^\Zc

kVc\Zc

j^ihiZ`Zc

V[hc^_YZc

kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

kZgoVbZaZc

deoZiiZa^_`

6gi^`Za&%
Y^ZgZc

YdYZc

6gi^`Za.
Y^ZgZc

eaj``Zc

Kd\Zah 6gi^`Za-

eaVciZc





j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

6gi^`Za&&
6gi^`Za&'
cZhiZc!]daZc Z^ZgZc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

6gi^`Za&(
kZgeaVVihZc







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





















 

 



 

 







Hddgi
j^i
iVWZa(



LZiZchX]VeeZa^_`ZcVVb  Hddgi
 j^i
 iVWZa'

 

CZYZgaVcYhZcVVb



 K^c`VVclVikVcidZeVhh^c\^h

+





































kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

bZi]Zidd\ 

WZbVX]i^\Zc

j^ihiZ`Zc



kVc\Zc

kZgc^ZaZc

deoZiiZa^_`
kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

YdYZc

V[hc^_YZc

kZgoVbZaZc

eaj``Zc

kZgl^_YZgZc

kVc\gdZ^eaVVih

dcildgiZaZc hedgZc

WZhX]VY^\Zc YVVgdedeiZ

bZi]Zidd\ 

kZgc^ZaZc



WZbVX]i^\Zc

kVc\Zc

j^ihiZ`Zc

V[hc^_YZc

kZgldcYZc kZgdcigjhiZc

kZgoVbZaZc

deoZiiZa^_`

6gi^`Za&%
Y^ZgZc

YdYZc

6gi^`Za.
Y^ZgZc

eaj``Zc

Kd\Zah 6gi^`Za-

eaVciZc





j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

j^icZhi

gVeZc

odZ`Zc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

kZghidgZc

lZ\cZbZc cZbZc

j^i]VaZc

kZgc^ZaZc

WZhX]VY^\Zc

6gi^`Za&&
6gi^`Za&'
cZhiZc!]daZc Z^ZgZc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

kZgeaVVihZc

Zc

WZbVX]i^\Zc

6gi^`Za&(
kZgeaVVihZc

7  Egd_ZXidbhX]g^_k^c\
7^_]ZiWZddgYZaZckVcjlVVckgVV\!^hYZdcYZgWdjl^c\oZZggZaZkVci#9^ZchiGZ\Za^c\ZckgVV\ijYZdcYZgWdjl^c\^c
Yg^ZkdjYVVciZaZkZgZc#J]dZ[ic^Zi^ciZ\VVcdeYZ\ZaYZcYZlZi"ZcgZ\Za\Zk^c\#LVccZZgjgVeedgiZcbZijlegd"
_ZXidbhX]g^_k^c\bZZhijjgi^hZZckZgl^_o^c\cVVgYZoZgVeedgiZcc^ZikdaYdZcYZ#9ZgZaZkVciZhij``ZcbdZijdecZbZc^c
YZegd_ZXidbhX]g^_k^c\#9^ikddg`dbikZgigV\^c\^cYZWZ]VcYZa^c\kVcjldci]Z[Óc\VVckgVV\#
KZgbZaYYZkda\ZcYZ\Z\ZkZch/
6# JbdZiYZadXVi^ZlVVgYZkddg\ZcdbZcVXi^k^iZ^iZc\VVceaVVihk^cYZcodZmVXibd\Za^_`
iZWZhX]g^_kZc#6VcYVX]ihejciZco^_c!kZgbZaY^c\kVc/


]ZiVYgZh!edhiXdYZ!YZ\ZbZZciZcZcYZegdk^cX^Zh0


YZadXVi^ZhkVcYZkddg\ZcdbZcVXi^k^iZ^iZc#KdZ\]^ZgkddgZZcided\gVÓhX]Z


`VVgi!hX]VVa&/'*#%%%W^_#<ZZ[YZ6bZgh[ddgihZXdgY^cViZcVVc#KZgbZaYi!^cY^Zc


ZgkZghX]^aaZcYZadXVi^Zho^_c!YZoZV[odcYZga^_`#
7# <ZZ[!^cY^ZckVcidZeVhh^c\!VVcd[]ZieaVc\ZW^ZY^cd[cVW^_ZZc7ZhX]ZgbYCVijjgbd"
cjbZci!ZZcHiVVihcVijjgbdcjbZci!LZiaVcYZc$d[CVijgV'%%%"\ZW^ZYa^\i#<ZZ[^cYVi
\ZkVaVVcdblZa`Z\ZW^ZYZc]Zi\VVi#
8# <ZZ[VVckddglZa`ZeZg^dYZYY"bb"____i$bYY"bb"____jdci]Z[Óc\VVckgVV\ibVm^"
bVVak^_[_VVg#7ZVg\jbZciZZglVVgdbYZlZg`oVVb]ZYZc_j^hi^cYZoZeZg^dYZbdZiZc
eaVVihk^cYZcZcYZcddYoVV`kVc]Zij^ikdZgZckVcYZlZg`oVVb]ZYZc^cYZoZeZg^dYZ#
9Zdci]Z[Óc\heZg^dYZbdZihVbZckVaaZcbZiYZeZg^dYZlVVg^cYZj^ikdZg^c\kVcYZ
lZg`oVVb]ZYZc^h\ZeaVcY#6ahYZj^ikdZg^c\kVcYZlZg`oVVb]ZYZceaVVihk^cYi^cZZc
`lZihWVgZeZg^dYZ^cYZaZkZchXnXajhkVcZZchddgi!W^_kddgWZZaYWgdZYhZ^odZcd[dkZg"
l^ciZg^c\heZg^dYZ!WZVg\jbZciZZgYVclVVgdbYZlZg`oVVb]ZYZc_j^hi^cYZoZeZg^dYZ
bdZiZceaVVihk^cYZc#
<ZZ[eZgVVc\ZkgVV\YZhddgi\gdZeZZcWZhX]g^_k^c\kVc/
9# 9ZiZkZglVX]iZcZ[[ZXiZckVcYZkddg\ZcdbZcVXi^k^iZ^iZcdeYZhddgi#
:# 9Z\Zkda\ZckVcYZkddg\ZcdbZcVXi^k^iZ^iZcdeYZ\jchi^\ZhiVVikVc^chiVcY]djY^c\
kVcYZhddgiedejaVi^Zc^kZVj#
;# 9Zl^_oZkVc^ckZciVg^hZgZckVckddg`dbZcYZhddgiZc^c]ZieaVc\ZW^ZY#
<# 9ZdcYZgodZ`ZgYddgl^ZYZ^ckZciVg^hVi^Z^hj^i\ZkdZgYZco^_c`lVa^ÓXVi^Zh#JldgYi
kZgodX]iYZ`lVa^ÓXVi^ZkVcYZdcYZgodZ`ZgVVciZidcZc#
=# :ZcZkZcijZaZ^ckZciVg^hVi^Z^c]ZikZaYZcVahYZoZ^hj^i\ZkdZgYZZcWZhX]g^_k^c\kVcYZ
eZg^dYZlVVg^cYZoZ^ckZciVg^hVi^Z]ZZ[ieaVVih\ZkdcYZc#
># 9Z[jcXi^ZkVc]ZieaVc\ZW^ZYW^_kddgWZZaY[dZgV\ZZg\ZW^ZYd[kZgW^cY^c\hodcZkddgYZ
^c]Zi\ZY^c\o^_cYZhddgi\gdZe#
?# 9ZbViZlVVg^cYZhddgi\gdZe^c]ZikZgaZYZckddg`lVb^c]ZieaVc\ZW^ZY#KZgbZaY
WZhX]^`WVgZ^c[dgbVi^Z#
@# 9Z\Zkda\ZckVcYZkddg\ZcdbZcVXi^k^iZ^iZcdeYZ]VW^iVikVcYZVVc\ZkgVV\YZhddgi#
7ZhX]g^_[Y^ikddgYZ[VhZi^_YZchYZj^ikdZg^c\kVc]Ziegd_ZXiZckddg[VhZYVVgcV#
A# LZa`ZbVVigZ\ZaZc\Zigd[[ZcldgYZcdbhX]VYZVVcYZhddgiiZkddg`dbZcYVclZaiZ
WZeZg`Zcb^i^\ZgZcYZbVVigZ\ZaZc#
B# LZa`ZbVVigZ\ZaZc\Zigd[[ZcldgYZcdbZkZcijZaZc^ZiiZkddg`dbZchX]VYZVVcYZ
hddgiiZ]ZghiZaaZcXdbeZchZgZcYZbVVigZ\ZaZc#
C# LVccZZgZclVVgYZXdbeZchZgZcYZZcb^i^\ZgZcYZbVVigZ\ZaZcldgYZcj^i\ZkdZgY#
<ZZ[!VahjVVckgVV\ikddghddgiZckZgbZaYdeYZKd\Zag^X]ia^_c!7^_aV\Z>KkVcYZ=VW^iVi"
g^X]ia^_cZc7^_aV\Z>kVc]Zi7Zhaj^iKg^_hiZaa^c\WZhX]ZgbYZY^Zg"ZceaVciZchddgiZcdd`ZZc
WZhX]g^_k^c\kVc/
D# Bd\Za^_`ZVaiZgcVi^ZkZcodVahVcYZgZadXVi^ZhZc$d[lZg`l^_oZc!Y^ZlZaa^X]i\ZZcd[
b^cYZgZ[[ZXi]ZWWZcdeYZhddgiZclVVgkddgldgYiVVc\ZkgVV\YZcYZgZYZclVVgdbj
\ZZc\ZWgj^`bVV`ikVcYZoZVaiZgcVi^ZkZc#
E# 9ZbVVigZ\ZaZcY^ZjcZZbidbiZ\VgVcYZgZcYVijodg\kjaY^\]VcYZaiodYVihX]VYZ
VVc^cY^k^YjZckVcYZhddgildgYikddg`dbZc#
F# 9ZbVVigZ\ZaZcY^ZjcZZbidbZkZcijZaZc^ZiiZkddg`dbZchX]VYZVVc^cY^k^YjZckVc
YZhddgiiZ]ZghiZaaZcXdbeZchZgZcYZbVVigZ\ZaZc#
<ZZ[!^c]Zi\ZkVajVVckgVV\ibZi]Zidd\deWZaVc\Zo^ZkgVV\*iZkZchZZcWZhX]g^_k^c\
kVc/
G# 9ZYg^c\ZcYZgZYZckVc\gddideZcWVVgWZaVc\#
H# 9ZgZYZclVVgdbodg\kjaY^\]VcYZaZcc^Zibd\Za^_`^h#

,

8  7ZiVa^c\Zc
>cYZGZ\Za^c\iVg^ZkZc;adgV"Zc[VjcVlZi^hWZeVVaYYViZZcdci]Z[Óc\c^ZildgYikZghigZ`ikddgYViYZ`dhiZcYddgjo^_c
WZiVVaYd[oZ`Zg]Z^YidiWZiVa^c\^h\ZhiZaY#9^ZchiGZ\Za^c\Zc9GW^ZYij]^ZgkddgilZZbd\Za^_`]ZYZcVVc/
 J`jci9GcbVa^\bVX]i^\Zc0
 J`jciZZc[VXijjgkVc9GV[lVX]iZc#9ZoZdcikVc\ijiZ\Za^_`bZiYZdcikVc\hiWZkZhi^"
\^c\kVcjlVVckgVV\#
=djYijZggZ`Zc^c\bZZYVi^cY^Zcj9Gc^ZibVX]i^\iYZidZoZcY^c\kVcYZdci]Z[Óc\
aVc\Zg`VcYjgZc#




DcYZg\ZiZ`ZcYZkZg`aVVgi/
K^c`VVclVikVcidZeVhh^c\^h
 6``ddgYiZ\VVcYVi]ZiB^c^hiZg^ZkVcAVcYWdjl!CVijjgZcKdZYhZa`lVa^iZ^i!9^Zchi
GZ\Za^c\Zc!cbVa^\]ZiWZYgV\kVcÐ(%%!"kVco^_c$]VVgedhiWVc`gZ`Zc^c\V[hX]g^_[i#
LdgYiYZVVckgVV\c^Zi^cWZ]VcYZa^c\\ZcdbZcd[V[\ZlZoZc!YVcldgYiY^iWZYgV\
c^ZikVcjledhiWVc`gZ`Zc^c\V[\ZhX]gZkZc#

CVVbgZ`Zc^c\]djYZg



6YgZhgZ`Zc^c\]djYZg



EdhiXdYZZceaVVih



EdhiWVc`gZ`Zc^c\
gZ`Zc^c\]djYZg




=VcYiZ`Zc^c\
gZ`Zc^c\]djYZg





 C^ZiV``ddgYiZ\VVcbZiZZcZZcbVa^\ZbVX]i^\^c\ZclVX]iZZc[VXijjgkVc9GV[#
9Z[VXijjgbdZildgYZc\ZhijjgYcVVg/
CVVb



6YgZh



EdhiXdYZZclddceaVVih









9  7^_aV\Zc
@gj^h]^ZgdcYZgVVclZa`ZW^_aV\Zcj]ZZ[iW^_\ZkdZ\Y/
KZgea^X]iZW^_aV\Zc



 ided\gVÓhX]Z`VVgihX]VVa&/'*#%%%!^cYg^ZkdjY
 egd_ZXidbhX]g^_k^c\^cXajh^Z[ZkZcijZaZW^_aV\Zc^cYg^ZkdjY
>cY^ZckVcidZeVhh^c\
 `de^ZkVcZZgYZgkZghigZ`iZdci]Z[Óc\^c]Zi`VYZgkVcYZCVijjgWZhX]Zgb^c\hlZi&m
 `de^ZkVcaZ\^i^bVi^ZWZl^_hkVcYZdci]Z[Óc\VVckgV\Zg&m
 j^iigZ`hZakVcYZ@VbZgkVc@dde]VcYZa&m
 `de^ZkVcZZchiVijji&m
;jcXi^dcVg^hhZckVchZb^dkZg]Z^Yh^chiZaa^c\Zc!odVah\ZbZZciZcZcegdk^cX^Zh!]dZkZc\ZZc
\ZaY^\aZ\^i^bVi^ZWZl^_hZc\ZZcj^iigZ`hZakVcYZ@VbZgkVc@dde]VcYZad[ZZc`de^ZkVc]Zi
hiVijjiW^_iZkdZ\Zc#KddgdkZg^\Zdg\Vc^hVi^Zh\ZaYiYZoZj^iodcYZg^c\c^Zi#

-

: DcYZgiZ`Zc^c\
9ZVVckgV\ZgkZg`aVVgiYVi/
 ]^_$o^_VaaZ\Z\ZkZchcVVglVVg]Z^Y]ZZ[ikZghigZ`i0
 ]^_$o^_idZhiZbb^c\kZgaZZciVVcYZJc^ibVcV\ZgkVc9GdbVaaZ^ca^X]i^c\Zc^ciZl^c"
cZcY^ZkddgYZWZddgYZa^c\kVcYZoZVVckgVV\cdY^\ldgYZc\ZVX]i0
 ]^_$o^_VaaZ\ZlZchiZ^ca^X]i^c\ZcbZiWZigZ``^c\idiYZkddgYZWZddgYZa^c\ZcXdcigdaZ
WZcdY^\YZ\Z\ZkZchiZghidcYZccVVglVVg]Z^YoVakZghigZ``ZcVVcYZVbWiZcVgZcY^Z
WZaVhio^_cbZiYZWZ]VcYZa^c\ZcXdcigdaZkVcYZVVckgVV\0
 ]^_$o^_ZgbZZWZ`ZcY^h!YViZZcdci]Z[Óc\`VcldgYZc^c\Zigd``Zc^cY^Zc]^_$o^_ZZcd[
bZZgj^io^_c$]VVgkZgW^ciZc^hkddgikadZ^ZcYZkZgea^X]i^c\Zcc^ZicV`dbi!YVclZa^c]Zi
`VYZgkVcYZdci]Z[Óc\dc_j^hiZ\Z\ZkZch]ZZ[ikZghigZ`i0WZ`ZcY^hbZiYZkddglVVgYZ
YViZZcdci]Z[Óc\c^ZildgYiV[\Z\ZkZckddgYVi]ZikZghX]jaY^\YZWZYgV\kVcÐ(%%!"
Yddg9G^hdcikVc\Zc#
9^iVVckgVV\[dgbja^ZgbdZidcYZgiZ`ZcYldgYZcYddgYZiZ`ZcWZkdZ\YZ/

9Vijb
EaVVih
CVVbiZ`ZcWZkdZ\YZ
=VcYiZ`Zc^c\

=ZidckdaaZY^\^ckjaaZckVcY^i[dgbja^ZgZc$d[]ZidciWgZ`ZckVcYZWZcdY^\YZW^_aV\Zc`Vc
idi\Zkda\]ZWWZcYViYZWZ]VcYZa^c\kVcjlVVckgVV\kZgigV\^c\deaddei#
Hijjgij]ZiVVckgVV\[dgbja^ZgZcYZW^_aV\ZccVVg/
9^ZchiGZ\Za^c\Zc
IZVbEgd_ZXihjWh^Y^Zh!V[YZa^c\;adgV"Zc[VjcVlZi
EdhiWjh&&.&
((%%799dgYgZX]i





LVi`jcijkZgkda\ZchkZglVX]iZc4
J`g^_\iW^ccZck^_[lZg`YV\ZccVdcikVc\hikVc]ZiVVckgVV\[dgbja^ZgW^_9G!ZZcdcikVc\hi"
WZkZhi^\^c\idZ\ZhijjgY#9GXdcigdaZZgid[jlVVckgVV\kdaaZY^\ZcYj^YZa^_`^h#JlVVckgVV\
ldgYiiZgVYk^Zhkddg\ZaZ\YVVc9^ZchiAVcYZa^_`<ZW^ZY9A<kVc]ZiB^c^hiZg^ZkVcAVcY"
Wdjl!CVijjgZcKdZYhZa`lVa^iZ^i#:kZcijZZacZZbi9Gd[9A<bZijXdciVXidebZi]Zi
kZgodZ`ZZcZcVcYZgcVYZgidZiZa^X]iZc#<ZYjgZcYZYZ\Z]ZaZegdXZYjgZoVajlVVckgVV\
odg\kjaY^\ZcWZhadiZcldgYZcWZ]VcYZaY#9ZiZVbbVcV\ZgkVc9GcZZbicVbZchYZB^c^h"
iZgkVcACKZZcWZhaj^idkZgjlVVckgVV\#6aaZZcVahZghegV`Z^hkVcZZcIgVXlZi"d[HedZY"
lZilZ\kZgWgZY^c\h"egdXZYjgZ\VViZgZZcdcilZgeWZhaj^ikddgV[VVc]ZiYZÓc^i^ZkZWZhaj^i#





=Zi^hgVVYoVVbZZc`de^ZkVc]Zi^c\ZkjaYZVVckgVV\[dgbja^ZgiZWZlVgZc#
BZZg^c[dgbVi^ZdkZghddgiZcWZhX]Zgb^c\`jcijk^cYZcde/
lll#b^cack#ca
lll#cVijjgad`Zi#ca
J`jcidd`WZaaZcbZi=ZiACK"ad`Zi!iZaZ[ddc/%-%%"''(((''\gVi^h!delZg`YV\ZcijhhZc
-#(%Zc&+#(%jjg#

.

IVWZa&



6a\ZbZcZhddgiZc
KVVieaVciZc
VVgYV`Zg
V``Zg`ad`_Z
WgZYZlZheZcdgX]^h
WgZZY`ad`_Z
YdiiZgWadZb
\ZldcZkd\ZabZa`
\gVh`ad`_Z
\gdiZ`VVgYZcWda
`aZ^cZbVV\YZceVab
`c^``ZcYZkd\ZabZa`
`dc^c\hkVgZc
haVc`ZhaZjiZaWadZb
olVcZWadZb

AVi]ngjhijWZgdhjh
8VbeVcjaVgVejcXjad^YZh
:e^eVXi^h]ZaaZWdg^cZ
8VbeVcjaVaVi^[da^V
8Vai]VeVajhig^h
Dgc^i]d\VajbjbWZaaVijb
8VbeVcjaVgdijcY^[da^V
9^ehVXjh[jaadcjb
K^cXVb^cdg
Dgc^i]d\VajbcjiVch
DhbjcYVgZ\Va^h
Eg^bjaVZaVi^dg
7jidbjhjbWZaaVijh

Odd\Y^ZgZc
VVgYbj^h
Wdhbj^h
YlZg\bj^h
Wjco^c\
YlZg\he^ihbj^h
\ZldcZWdhhe^ihbj^h
Z\Za
]VVh
]ZgbZa^_c
]j^hhe^ihbj^h
`dc^_c
bda
dcYZg\gdcYhZldZabj^h
gZZ 
gdhhZldZabj^h
ilZZ`aZjg^\ZWdhhe^ihbj^h
kZaYbj^h
kdh 
lZoZa
ldZagVi

B^XgdijhV\gZhi^h
6edYZbjhhnakVi^Xjh
B^Xgdbnhb^cjijh
BjhiZaVejidg^jh
HdgZmb^cjijh
HdgZmVgVcZjh
:g^cVXZjhZjgdeVZjh
AZejhZjgdeZjh
BjhiZaVZgb^cZV
8gdX^YjgVgjhhjaV
DgnXidaV\jhXjc^Xjajh
IVaeVZjgdeZV
E^inbnhhjWiZggVcZjh
8VegZdajhXVegZdajh
8aZi]g^dcdbnh\aVgZdajh
HdgZmXdgdcVijh
B^XgdijhVgkVa^h
KjaeZhkjaeZh
BjhiZaVc^kVa^h
6gk^XdaViZggZhig^h

GZei^ZaZcZcVbÓW^Zc
Wgj^cZ`^``Zg
\ZldcZeVY
b^YYZahiZ\gdZcZ`^``Zg
`aZ^cZlViZghVaVbVcYZg
bZZg`^``Zg

GVcViZbedgVg^V
7j[dWj[d
GVcVZhXjaZciV
Ig^ijgjhkja\Vg^h
GVcVg^Y^WjcYV

B^ZgZc
WZ]VVgYZgdYZWdhb^Zg
`VaZgdYZWdhb^Zg
higdc`b^Zg
olVgigj\Wdhb^Zg

;dgb^XVgj[V
;dgb^XVedanXiZcV
;dgb^XVigjcXdgjb
;dgb^XVegViZch^h

HaV``Zc
l^_c\VVgYhaV`

=Za^medbVi^V

bZij^iodcYZg^c\kVcYZhe^cYdiiZgWadZb
&%

IVWZa'









DkZg^\ZhddgiZc!c^Zio^_cYZVa\ZbZcZhddgiZc!hddgiZckVcW^_aV\Z>KkVcYZ
=VW^iVig^X]ia^_cZchddgiZckVcW^_aV\Z&kVc]Zi7Zhaj^ikg^_hiZaa^c\WZhX]ZgbYZ
Y^Zg"ZceaVciZchddgiZc
Odd\Y^ZgZc
YVb]Zgi9VbVYVbV
ZYZa]Zgi 8ZgkjhZaVe]jh
ZZ`]ddgc HX^jgjhkja\Vg^h
\g^_oZoZZ]dcY =Va^X]dZgjh\gnejh
\gdiZWdhbj^h 6edYZbjhÔVk^Xdaa^h
hiZZcbVgiZgBVgiZh[d^cV
l^aYol^_c HjhhXgd[V
GZei^ZaZcZcVbÓW^Zc
VaeZclViZghVaVbVcYZgIg^ijgjhVaeZhig^h
aZkZcYWVgZcYZ]V\ZY^h AVXZgiVk^k^eVgV
9V\ka^cYZgh
bdZgVheVgZabdZgka^cYZg :je]nYgnVhVjg^c^V
kVah]Z^YZWaVjli_Z AnXVZ^YZh^YVh
K^hhZc
WZgbe_Z CdZbVX]Z^ajhWVgWVijajh
`aZ^cZbdYYZg`gj^eZg8dW^i^hiVZc^V
bZZgkVaH^ajgjh\aVc^h
g^k^ZgYdcYZgeVY 8diijh\dW^d
KVVieaVciZc
VVc\ZWgVcYZdgX]^h DgX]^hjhijaViV
VVe_ZhdgX]^h DgX]^hh^b^V
WZZcWgZZ` CVgi]ZX^jbdhh^[gV\jb
WZg\`ad`_Z 8VbeVcjaVg]dbWd^YVa^h
WZg\cVX]idgX]^h EaViVci]ZgVX]adgVci]V
W^_ZcdgX]^hDe]gnhVe^[ZgV
WaVVhkVgZc 8nhideiZg^h[gV\^a^h
WaVjlZoZZY^hiZa :gnc\^jbbVg^i^bjb
WaZZ`Wdhkd\Zai_Z8Ze]VaVciZgVYVbVhdc^jb
Wd``ZcdgX]^h=^bVcid\adhhjb]^gX^cjb
WgZYZdgX]^h 9VXinadg]^oVbV_Va^hbV_Va^h
Wgj^cgdYZlZheZcdgX]^h:e^eVXi^hVigdgjWZch
YVhadd` 6aa^jbjgh^cjb
YZccZcdgX]^h <ddYnZgVgZeZch
Yj^ihZ\Zci^VVc <Zci^VcZaaV\ZgbVc^XV
[gVc_Z\Zci^VVc<Zci^VcZaaVX^a^ViV
\ZZa\gdZcZlZheZcdgX]^h :e^eVXi^hbjZaaZg^
\ZaZ]ZabWadZb EhZjYd[jbVg^VajiZV
\ZkaZ`iZdgX]^h 9VXinadg]^oVbVXjaViV
\gdZcZcVX]idgX]^h8dZad\adhhjbk^g^YZ
\gdZchiZZa 6heaZc^jbk^g^YZ
\gdiZ`ZkZgdgX]^h A^hiZgVdkViV
\gdiZbj\\ZcdgX]^h <nbcVYZc^VXdcdehZV
\jaYZchaZjiZaWadZbEg^bjaVkZg^h
]VgaZ`^_c DgX]^hbdg^d
]Zg[hihX]gdZ[dgX]^h He^gVci]Zhhe^gVa^h
]dcYh`gj^Y 6cVXVbei^hengVb^YVa^h
]dc^c\dgX]^h =Zgb^c^jbbdcdgX]^h
_ZcZkZgWZh ?jc^eZgjhXdbbjc^h
`aZ^c\aVh`gj^YEVg^ZiVg^V_jYV^XV
`aZ^cZ`ZkZgdgX]^h A^hiZgVXdgYViV
`aZ^cZodccZYVjl9gdhZgV^ciZgbZY^V
`ad`_Zh\Zci^VVc<Zci^VcVecZjbdcVci]Z
`ajlZc`ad`_Z 8VbeVcjaV\adbZgViV
`dgVValdgiZa
`gj^hWaVY\Zci^VVc

8dgVaadg]^oVig^ÓYV
<Zci^VcVXgjX^ViV

&&

&'

aVc\ZZgZeg^_h
aVc\ZodccZYVjl
bVccZi_ZhdgX]^h
bVgZiV`
bdZgVhlZheZcdgX]^h
bjjgWadZb
eVgcVhh^V
e^_ahX]ZZ[`Za`
edeeZcdgX]^h
egVX]i`ad`_Z
ejgeZgdgX]^h
gVejcoZa`ad`_Z
gZX]iZYg^Z]dZ`hkVgZc
g^ZidgX]^h
gdcYZodccZYVjl
gddYWdhkd\Zai_Z
gj^\`ad`_Z
hX]jWkVgZc
haVc`Z\Zci^VVc
hdaYVVi_Z
heVVchZgj^iZg
hiZZcVc_Zg
hiZZcWgZZ`kVgZc
hiZc\ZaadoZhaZjiZaWadZb
hiZc\ZadbkViiZcY]Vk^`h`gj^Y
hi^_[]VgY\gVh
idc\kVgZc
kVa`gj^Y
kZZcbdhdgX]^h
kZaY\Zci^VVc
kZaYhVa^Z
kaZZh`aZjg^\ZdgX]^h
ka^Z\ZcdgX]^h
kd\ZacZhi_Z
kddg_VVghVYdc^h
lVcihZcdgX]^h
lViZgYg^ZWaVY
lZ^YZ`ad`_Z
lZag^Z`ZcYZcVX]idgX]^h
l^aYZ\V\Za
l^aYZ]Zg[hii^_addh
l^aYZ`^Zk^ihWadZb
l^aYZbVg_daZ^c
l^iWdhkd\Zai_Z
l^iiZbj\\ZcdgX]^h
o^c`k^ddai_Z
odbZg`ad`_Z
olVgihiZZa

KZgdc^XVadc\^[daV
9gdhZgVVc\a^XV
DgX]^hbVhXjaV
K^hXjbVaWjb
:e^eVXi^heVajhig^h
:gnh^bjbX]Z^g^
EVgcVhh^VeVajhig^h
6gVW^h]^ghjidhV\^iiViV
6XZgVhVci]gdede]dgjb
8VbeVcjaVeZgh^X^[da^V
DgX]^hejgejgZV
8VbeVcjaVgVejcXjajh
<nbcdXVge^jbgdWZgi^Vcjb
9VXinadg]^oVbV_Va^hegVZiZgb^hhV
9gdhZgVgdijcY^[da^V
8Ze]VaVci]ZgVgjWgV
8VbeVcjaVigVX]Za^jb
8ZiZgVX]d[ÓX^cVgjb
<Zci^VcZaaVVbVgZaaV
DgX]^hb^a^iVg^h
8^gh^jbY^hhZXijb
9^Vci]jhYZaid^YZh
6heaZc^jbig^X]dbVcZh
Eg^bjaVkja\Vg^h
=^ZgVX^jbVbeaZm^XVjaZ
8ViVedY^jbg^\^Yjb
6heaZc^jbhXdadeZcYg^jb
6gc^XVbdciVcV
=VbbVgWnVeVajYdhV
<Zci^VcZaaVXVbeZhig^h
HVak^VegViZch^h
9VXinadg]^oV^cXVgcViV
De]gnh^chZXi^[ZgV
CZdii^Vc^Yjh"Vk^h
6Ydc^hkZgcVa^h
DgX]^hXdg^de]dgV
BZcnVci]Zhig^[da^ViV
8VbeVcjaVeVijaV
EaViVci]ZgVW^[da^V
Bng^XV\VaZ
8daX]^XjbVjijbcVaZ
;g^i^aaVg^VbZaZV\g^h
Dg^\Vcjbkja\VgZ
8Ze]VaVci]ZgVadc\^[da^V
EhZjYdgX]^hVaW^YV
K^daVajiZVXVaVb^cVg^V
AZjXd_jbVZhi^kjb
6heaZc^jbVY^Vcijb"c^\gjb

@ZkZgh
ka^Z\ZcY]Zgi

AjXVcjhXZgkjh

@gZZ[iVX]i^\Zc
g^k^Zg`gZZ[i

6hiVXjhVhiVXjh
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HddgiZckVcW^_aV\Z&kVc]Zi7Zhaj^ikg^_hiZaa^c\WZhX]ZgbYZY^Zg"ZceaVciZchddgiZcZc
hddgiZcde\ZcdbZcdeW^_aV\Z>KkVcYZ:J"]VW^iVig^X]ia^_c





7^_aV\Z&#7Zhaj^ikg^_hiZaa^c\WZhX]ZgbYZY^Zg"ZceaVciZchddgiZc
Odd\Y^ZgZc
YVh 
WddbbVgiZg
Z^`Zabj^h
\ZldcZoZZ]dcY
kZaYhe^ihbj^h
lViZghe^ihbj^h

BZaZhbZaZh
BVgiZhbVgiZh
:a^dbnhfjZgX^cjh
E]dXVk^ija^cV
8gdX^YjgVaZjXdYdc
CZdbnh[dY^Zch

GZei^ZaZcZcVbÓW^Zc
VYYZg
]VoZaldgb
g^c\haVc\
k^ceddihVaVbVcYZg
kjjghVaVbVcYZg

K^eZgVWZgjh
6c\j^h[gV\^a^h
CVig^mcVig^m
Ig^ijgjh]ZakZi^Xjh
HVaVbVcYgVhVaVbVcYgV

K^hhZc
WZZ`eg^`
W^iiZgkddgc
Zag^ih
\Zhi^eeZaYZVakZg
\gdiZbdYYZg`gj^eZg
g^k^Zgeg^`

AVbeZigVeaVcZg^
G]dYZjhXZg^XZjh
E]dm^cjhe]dm^cjh
6aWjgcd^YZhW^ejcXiVijh
B^h\jgcjh[dhh^a^h
AVbeZigVÔjk^Vi^a^h

9V\ka^cYZgh
Wgj^cY^``de_Z
YlZg\WaVjli_Z
YlZg\Y^``de_Z
\gddi\ZVYZgYl^i_Z
\gdiZ^_hkd\Zaka^cYZg
]Z^YZWaVjli_Z
^ZeZeV\Z
`Va`\gVhaVcYY^``de_Z
`Z^oZghbVciZa
`aVkZgWaVjli_Z
ejgeZghigZZeeVgZabdZgka^cYZg
gdYZkjjgka^cYZg
gdjlbVciZa
ilZZ`aZjg^\]dd^WZZhi_Z
kZZcWZheVgZabdZgka^cYZg
kZZc]dd^WZZhi_Z
kZaYeVgZabdZgka^cYZg
ldjYeVgZabdZgka^cYZg
o^akZgkaZ`

:gncc^hiV\Zh
8je^Ydb^c^bjh
I]nbZa^XjhVXiZdc
6edg^VXgViVZ\^
A^bZc^i^hedeja^
EaZWZ_jhVg\jh
Hignbdc^Y^Vl"VaWjb
He^Va^VhZgidg^jh
6g\ncc^heVe]^V
8nVc^g^hhZb^Vg\jh
7gZci]^h^cd
EVaVZdX]gnhde]Vcjh]^eedi]dZ
Cnbe]Va^hVci^deV
8dZcdcnbe]VVgXVc^V
7daVg^VVfj^adcV^h
8dZcdcnbe]Vijaa^V
BZa^iVZVX^cm^V
BZa^iVZVY^Vb^cV
8adhh^VcVZje]gdhncZ

KVVieaVciZc
\gddioZZ\gVh

OdhiZgVbVg^cV

o#d#o
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7^_aV\Z>K=G
Odd\Y^ZgZc
WVVgYkaZZgbj^h
WZX]hiZ^cÊhkaZZgbj^h
WZkZg
WdhkaZZgbj^h
WgVcYiÊhkaZZgbj^h
Wgj^ck^h
ZjgVo^Vi^hX]Zancm
[gVc_ZhiVVgi
\ZldcZYdaÓ_c
\ZldcZYlZg\kaZZgbj^h
\ZldcZ\gddiddgkaZZgbj^h
\g^_oZ\gddiddgkaZZgbj^h
\gdiZ]dZÓ_oZgcZjh
]VbhiZg
]VoZabj^h
^c\Z`dgkZckaZZgbj^h
`aZ^cZYlZg\kaZZgbj^h
`aZ^cZ]dZÓ_oZgcZjh
aVVika^Z\Zg
bZZgkaZZgbj^h
bdehkaZZgbj^h
cVi]jh^jhÊYlZg\kaZZgbj^h
cddgYhZldZabj^h
diiZg
gdhhZkaZZgbj^h
ij^bZaVVg
ilZZ`aZjg^\ZkaZZgbj^h
kVaZkaZZgbj^h
lViZgkaZZgbj^h
l^aYZ`Vi
l^iÔVc`YdaÓ_c
l^ihcj^iYdaÓ_c

Bndi^hbnhiVX^cjh
Bndi^hWZX]hiZ^c^^
8VhidgÓWZg
CnXiVajhaZ^haZg^
Bndi^hWgVcYi^^
E]dXdZcVe]dXdZcV
Ancmancm
Bndi^hcViiZgZg^
9Zae]^cjhYZae]^h
E^e^higZaajhe^e^higZaajh
EaZXdijhVjg^ijh
EaZXdijhVjhig^VXjh
G]^cdade]jh[ZggjbZfj^cjb
8g^XZijhXg^XZijh
BjhXVgY^cjhVkZaaVcVg^jh
Bndi^hZbVg\^cVijh
E^e^higZaajhen\bVZjh
G]^cdade]jh]^eedh^YZgdh
:eiZh^XjhhZgdi^cjh
Bndi^hYVhnXcZbZ
7VgWVhiZaaVWVgWVhiZaajh
E^e^higZaajhcVi]jh^^
B^XgdijhdZXdcdbjh
AjigVajigV
CnXiVajhcdXijaV
Ijgh^dehigjcXVijh
KZheZgi^a^dbjg^cjh
Bndi^hbndi^h
Bndi^hYVjWZcidc^^
;Za^hh^akZhig^h
AV\Zcdg]ncX]jhVXjijh
AV\Zcdg]ncX]jhVaW^gdhig^h

GZei^ZaZcZcVbÓW^Zc
Wddb`^``Zg
\ZZaWj^`kjjgeVY
\aVYYZhaVc\
]Z^`^``Zg
`VbhVaVbVcYZg
`cdÔdd`eVY
bjjg]V\ZY^h
edZa`^``Zg
gj\higZZeeVY
kgdZYbZZhiZgeVY
oVcY]V\ZY^h

=naVVgWdgZV
7dbW^cVkVg^Z\ViV
8dgdcZaaVVjhig^VXjh
GVcVVgkVa^h
Ig^ijgjhXg^hiVijh
EZadWViZh[jhXjh
EdYVgX^hbjgVa^h
GVcVaZhhdcVZ
7j[dXVaVb^iV
6aniZhdWhiZig^XVch
AVXZgiVV\^a^h

9V\ka^cYZgh
Ydc`Zge^beZgcZaWaVjli_Z
\gdiZkjjgka^cYZg
e^beZgcZaWaVjli_Z
i^_bWaVjli_Z
o^akZghigZZe]dd^WZZhi_Z

BVXja^cZVcVjh^i]djh
AnXVZcVY^heVg
BVXja^cZViZaZ^jh
BVXja^cZVVg^dc
8dZcdcnbe]V]Zgd

A^WZaaZc
Wgdcha^WZa
\V[[Zaa^WZa
\ZkaZ`iZl^ihcj^ia^WZa
\gdZcZ\aVoZcbV`Zg
cddgYhZl^ciZg_j[[Zg
ddhiZa^_`Zl^ihcj^ia^WZa
g^k^ZggdbWdji
h^Zga^_`Zl^ihcj^ia^WZa

Dmn\VhigVXjgi^h^^
De]^d\dbe]jhXZX^a^V
AZjXdgg]^c^VeZXidgVa^h
6Zh]cVk^g^Y^h
HnbeZXbVeVZY^hXV
AZjXdgg]^c^VVaW^[gdch
HinajgjhÔVk^eZh
AZjXdgg]^c^VXVjYVa^h

K^hhZc
]dji^c\
hiZjg

8dcZ\dcjhdmngg]ncX]jh
6X^eZchZghijg^d

KVVieaVciZc
Yg^_kZcYZlViZglZZ\WgZZ
\gdZc`cdadgX]^h
`gj^eZcYbdZgVhhX]Zgb
odbZghX]gdZ[dgX]^h

Ajgdc^jbcViVch
A^eVg^hadZhZa^^
6e^jbgZeZch
He^gVci]ZhVZhi^kVa^h

@ZkZgh
WgZYZ\ZZagVcYlViZggdd[`ZkZg 9ni^hXjhaVi^hh^bjh
\ZhigZZeiZlViZggdd[`ZkZg
<gVe]dYZgjhW^a^cZVijh
]ZaYZcWd`
8ZgVbWnmXZgYd
_jX]iaZZg`ZkZg
DhbdYZgbVZgZb^iV
IlZZ`aZee^\Zc
WViVV[hZhigddbbdhhZa

Jc^dXgVhhjh
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