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U.S. dollar               3,35   
Euro 4,81
Pound sterling         5,46    
Ned. Ant. gld. 1,88    
Yen (10.000)        416,73   
Trin. & Tob. dollar    0,53    
Guyana dollar (100) 1,64  
Indian rupee (100)   7,47  
Brazil real               2,10

Douanekoersen

Ondernemersavond

Onderwerp: “Overvallen
op geldtransporten, Ana-
lyse van het fenomeen en
mogelijke oplossingen”. 
Inleider: Dhr. M.U. Karg,
Advisor Security Risk
Management Centrale
Bank van Suriname te-
vens Senior Advisor Bu-
reau Nationale Veiligheid
en Nationaal Coordinator
Terrorisme Bestrijding
(NCTB)
Datum: 21 juni 2011  
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF onder-
nemersavonden. 
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur. 
Actuele onderwerpen. 
Leer elkaar kennen, 
leer van elkanders werk
en problemen en zoek
samen naar oplossin-
gen!.

KKFacts

Kwaliteitsmanage-
ment
4U levert en ondersteunt
software van AccountView
en Vivaldi. Tevens ver-
zorgt de organisatie trai-
ningen voor deze soft-
ware. Een van de dien-
sten die 4U ook levert is
consultancy op het gebied
van kwaliteitsmanage-
ment en wel toegespitst
op de ISO 9001-2008
norm. Tijdens de presen-
tatie heeft 4U aangege-
ven wat redenen kunnen
zijn voor organisaties  om
over te gaan tot het opzet-
ten, invoeren en laten cer-
tificeren van een kwali-
te i tsmanagementsys-
teem. Het implementeren
van een kwaliteitsma-
nagementsysteem zal in-
vloed hebben op het ge-
hele bedrijf: voor het ma-
nagement, voor de mede-
werkers en voor de onder-
steunende afdelingen.
Een goed werkend kwali-
teitsmanagementsysteem
heeft voor een organisatie
onder andere het voor-
deel dat fouten worden
voorkomen. Met andere
woorden kostenverminde-
ring en dus rendements-
vergroting. De medewer-
kers  worden beter gemo-
tiveerd waardoor de klan-
ten meer vertrouwen heb-
ben in de organisatie en
dat leidt tot een betere
reputatie voor de organi-
satie. 
Kwaliteitstraject
Door de inleiders is er ook
een voorbeeld gegeven
van een kwaliteitstraject.
Een kwaliteitstraject is

opgebouwd uit 5 fasen
namelijk training, docu-
menteren, implemente-
ren, verificatie en certifice-
ring. Het doorlopen van
een kwaliteitstraject van
training tot en met uitein-
delijke certificering van
het kwaliteitsmanage-
mentsysteem duurt ge-
middeld één tot anderhalf
jaar gespreid. De uitein-
delijke duur hangt veelal
af van de grootte van de
organisatie en de interne
commitment. 4U heeft in
haar inleiding de nadruk
gelegd op het belang van
training en documentatie.
Certificatie van het kwali-
teitsmanagementsysteem
wordt gedaan door een
internationale geaccredi-
teerde instantie.
Vivaldi software
Aansluitend is er een pre-
sentatie gehouden over
de module documenten-
beheer van Vivaldi Soft-
ware. De overige modules
zijn klachtenbeheer, pro-
cesbeheer en opleidin-
gen- en competentiebe-

heer. De software kan
worden gebruikt door elke
organisatie die  een kwali-
teitsmanagementsysteem
heeft geïmplementeerd.
De software wordt mo-
menteel gebruikt in 19
landen wereldwijd, waar-
onder ook Suriname. 4U
is dealer/vertegenwoordi-
ger van deze software.
Met de module documen-
tenbeheer kunnen organi-
saties alle documenten op
een gebruikersvriendelij-
ke en procesmatige ma-
nier  inventariseren, behe-
ren en verpreiden. Er
werd ook een demonstra-
tie gegeven over de werk-
wijze van de software.
Getoond werd hoe docu-
menten kunnen worden
geïmporteerd in het sys-
teem en hoe statistieken
en de geschiedenis uit het
systeem gehaald kunnen
worden. Ook werd er ge-
toond hoe gebruikers via
het intranet toegang kun-
nen krijgen tot het sys-
teem.

Lloyd Cameron, Michel Eriks, Andre Henry B.Sc. en Sharan Tjon Kwie
Sem B.Sc. hebben op de ondernemersavond de diensten die 4U
Business Solutions N.V. biedt op het gebied van kwaliteitsmanage-
ment en de module documentenbeheer van de Vivaldi Software be-
licht. De inleiding begon met een introductie van 4U Business
Solutions N.V. (afgekort 4U) en de diensten die de organisatie biedt
aan de Surinaamse samenleving. 

Kwaliteitsmanagement en
documentenmanagement

CITAAT
“Degene die denkt en zegt 'ik kan' en degene die denkt en

zegt 'ik kan niet', krijgen beiden gelijk." 
(Henry Ford)      

uWist dat ?

TRAINING
“Motorzaag en velling”

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) biedt bosexploïtanten en bosonder-
nemers de training Motorzaag en velling aan voor hun zagers en vellers, al

dan niet goed ervaren om hun kennis aan te scherpen en te controleren.

Periode: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Locatie: JSOOC, Zanderij I

kosten: SRD 300,- p.p. 
incl. transport naar Zanderij v.v., verblijf en voeding

Opgave voor deelname aan de training kan dagelijks tijdens kantooruren op
het Secretariaat van de KKF.

Let wel: Er kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.
Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

Colombia heeft nog een grote voorraad goud en is een van de belangrijkste produ-
centen ter wereld. Grote internationals en bemiddelde avonturiers die zich een
graafmachine kunnen permitteren hebben zich op het Colombiaanse goud gestort.
56 illegale goudmijnen werden sedert september 2010 opgedoekt door de Colum-
biaanse politie. Een deel van deze mijnen was in handen van de linkse guerrillabe-
weging FARC. Niet de handel in cocaïne maar in goud is tegenwoordig de belang-
rijkste inkomstenbron voor de FARC. Op de laptop van een gesneuvelde comman-
dant van deze guerrillabeweging zijn gegevens gevonden over opbrengsten uit de
goudhandel. Omdat de autoriteiten steeds meer grote ladingen drugs onderschep-
pen is de FARC op zoek gegaan naar alternatieven en goud is een goede optie
gebleken, vooral omdat de prijzen in de laatste jaren aanzienlijk zijn gestegen. In
een december editie van 'El Espectador' schrijft de krant dat de FARC in een jaar tijd
meer dan 1,6 miljard Colombiaanse peso's ( circa 640.000 euro) heeft verdiend aan
de handel in goud. De beweging heeft de mijnen zelf in handen of perst de eigena-
ren van mijnen af. De handel in goud is niet alleen omstreden vanwege banden met
de FARC. De bevolking protesteert in verschillende delen van het land ook tegen de
aanwezigheid van multinationals die grote stukken land willen afgraven op zoek
naar goud. En niet zelden gaat het om oerbossen waar ook veel water aanwezig is.
De multinationals zeggen milieuvriendelijkere methoden toe te passen om goud te
winnen. Ze zouden geen kwik meer gebruiken om het goud van water en gruis te
scheiden. Maar volgens diverse media is Colombia het land met de grootste kwik-
vervuiling ter wereld.

26ste
Tradexpo
Indonesia
De 26ste Tradexpo
Indonesia wordt van 19
- 23 oktober 2011
gehouden in de Jakar-
ta International Expo
(JIExpo) in Kemayo-
ran, Jakarta - Indone-
sia. Organisator is: Het
Directoraat Generaal
van Nationale Export
Ontwikkeling van het
Ministerie van Handel
van de Republiek In-
donesië. 
Voor meer info:
www.tradexpoindone-
sia.com
Ondernemers die wen-
sen te participeren
kunnen zich opgeven
bij de Kamer van
Koophandel en Fabrie-
ken. Tel.no.: 530311, e-
mail: chamber@sr.net

v.l.n.r. Lloyd Cameron, Andre Henry B.Sc., Sharan
Tjon Kwie Sem B.Sc. en Michel Eriks

Hindernissen
De weg, voorheen nog vol
obstakels, is nu vrijge-
maakt  waardoor ontplooi-
ing van een heleboel po-
tentiele ontwikkeling mo-
gelijk is geworden. De
overheid ziet nu eindelijk
in dat de barrières die wer-
den  opgeworpen om aan
een vergunning te komen
ondernemers ontmoedig-
de waardoor sommigen
het voor gezien hielden en
vele anderen in het infor-
mele circuit gingen opere-
ren. Overigens sneed de
overheid hierdoor in de ei-
gen vingers  want door die
groeiende informele sec-
tor werd geen belasting
betaald. En in die situatie
was het vergunningenbe-
leid meer een obstakel
voor ontwikkeling dan dat
het ordende, de economie
ondersteunde en gericht
was op ontwikkeling. 
Seminar
In een seminar van een
aantal jaren geleden waar-
in vertegenwoordigers van
bedrijfslevenorganisaties
en van overheidsinstan-
ties en anderen partici-
peerden, kwam men tot de
slotsom dat het vergunnin-
genbeleid de ontwikkeling
van het bedrijfsleven
ondermijnde en stagneer-
de en dat herstructurering
van het systeem noodza-
kelijk was. Een vrucht van
dat seminar was de instel-
ling van een 'One Stop
Window' bij de KKF om
het verkrijgen of het ver-
lengen van vergunningen
voor ondernemers aan-
zienlijk te vergemakkelij-
ken. De KKF heeft vaak
omkering van procedures
bepleit in de zin dat de
bedrijven reeds na aan-
vraag van een vergunning
gerechtigd zijn te begin-
nen en dat achteraf ge-
controleerd wordt door de
diverse instanties of vol-
daan wordt aan de voor-
waarden. 
Nieuw

In de nieuwe situatie is
het aantal vergunning-
plichtige bedrijven tot een
minimum teruggebracht
terwijl de bedrijven die
nog een vergunning be-
hoeven daarvoor niet
meer naar de DC's moe-
ten maar naar HI als
enige vergunningverle-
nende instantie. De pro-
cedures zijn ook veran-
derd. Zo zullen de instan-
ties  wier adviezen eerst
afgewacht moest worden
alvorens een vergunning
kon worden verstrekt,
getransformeerd worden
tot controlerende instan-
ties die achteraf in actie
komen. De voorwaarden
die deze instanties stellen
zullen worden opge-
schoond en transparant
gemaakt. In feite hebben
ondernemers nu al bij de
inschrijving de rechtmatig-
heid om aan te vangen
met hun bedrijf. De instan-
ties komen dan achteraf
controleren of aan hun
eisen wordt voldaan. In
grote lijnen zijn nog ver-
gunningplichtig bedrijven
die specifiek van invloed
zijn op gezondheid,
milieu, Staatsveiligheid,
publieke veiligheid etc.
Naarmate er meer speci-
fieke wetgeving komt
zoals bv. een bestem-
mingsplan, zullen meer
bedrijven ontlast kunnen
worden van een vooraf-
gaande vergunning.
DC's
Bij de ontwikkeling naar
de nieuwe situatie, lag het
feit dat de DC's niet langer
de vergunningverstrek-
kende instanties zouden
zijn, zeer gevoelig. Hier-
toe werd besloten omdat
het veel te lang duurde bij
de DC's om een vergun-
ning toegewezen te krij-
gen. Bij de verschillende
DC's waren de criteria en
voorwaarden die werden
gesteld heel verschillend
waardoor het obstakels
werden. Gelukkig was de

regering  voorstander van
verandering en verbete-
ring wat ertoe heeft geleid
dat nu HI de centrale ver-
g u n n i n g v e r l e n e n d e
instantie is. Overigens is
e.e.a. niet zonder slag of
stoot verlopen, het verzet
was hevig en daarom
moet ervoor gewaakt wor-
den dat het nieuwe sys-
teem wordt teruggedraaid
omdat dit de economie
van ons land alleen maar
zal stagneren. 
Spin off
Door het nieuwe systeem
zullen bedrijven gemakke-
lijker kunnen opstarten en
personen die de romp-
slomp niet wilden of een
aversie tegen hadden
kunnen nu sneller begin-
nen. Er zijn veel onderne-
mers die al een á twee
jaren wachten op een ver-
gunning en deze nog
steeds niet hebben. Ei-
genlijk zijn ze illegaal be-
zig maar ze scheppen
werkgelegenheid; nu zul-
len ze zeker gemotiveer-
der werken. Er zal meer
ondernemerschap zijn en
meer bedrijven betekent
meer economische ont-
wikkeling en meer werk-
gelegenheid en inkom-
sten voor de staat. En
omdat vele bedrijven nu
niet meer vergunning-
plichtig zijn is de opstap
van de informele naar de
formele sector gemakke-
lijker geworden. De wette-
lijke verplichting van elk
bedrijf om zich bij de KKF
in het Handelsregister te
laten inschrijven blijft en
daaraan dient men zich
uiteraard te houden. Voor
meer informatie kan men
terecht bij HI, de KKF en
er komen publikaties in de
kranten. Voorts wordt op
korte termijn een works-
hop georganiseerd om
zaken te verduidelijken en
om verdere stappen te
bespreken ter verbetering
van het ondernemerskli-
maat.                           RMD

BEKENDMAKING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt mede namens het Ministerie van

Handel en Industrie het volgende onder de aandacht:

Met ingang van 1 juni 2011 is conform het Staatsbesluit van 27 mei 2011, SB 2011
no. 64 "houdende nadere wijziging van het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven
en Beroepen" (S.B. 1981 no. 147, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no. 36),
laatstgenoemd Staatsbesluit gewijzigd. Deze wijziging houdt een liberalisering van

het vergunningstelsel in.

Ingevolge artikel 1 onder B van eerdervermeld Staatsbesluit, wordt tevens de door
de Minister van Handel en Industrie aan de Districts- Commissarissen gedelegeerde
bevoegdheid, om vergunningen voor de uitoefening van bepaalde economische acti-
viteiten te verlenen, om redenen van efficiëntie en coördinatie van beleid, ingetrok-
ken. Eén en ander houdt in dat alle vergunningsaanvragen voor de hier aangehaal-
de bedrijven en beroepen derhalve slechts op de Afdeling Bedrijfsvergunningen van

het Ministerie van Handel en Industrie moeten worden ingediend.

Ten kantore van de KKF en afdeling Bedrijfsvergunningen van het Ministerie van
Handel en Industrie kunt u een lijst ophalen met bedrijven/beroepen 

die vergunningsplichtig zijn. Zie ook onze website: www.surinamechamber.com

Het recente besluit van de overheid om het aantal bedrijven en beroe-
pen dat vergunningplichtig is sterk te verminderen en HI te bepalen
als enige en centrale instantie voor het verstrekken van vergunnin-
gen, verbetert aanzienlijk 'the ease of doing business' in ons land.
Aan het vereenvoudigen van het vergunningenbeleid zijn jaren van
inspanningen van het Suriname Business Forum(SBF) voorafgegaan,
maar nu kan met opluchting en tevredenheid gesproken worden van
een belangrijke mijlpaal in het gemak van zakendoen.

Brazilië

26 - 29 oktober 2011: “6th
Amazon International
Fair, FIAM 2011”.
Locatie: Manaus

suf@suframa.gov.br
www.suframa.gov.br/fiam

India

11 - 13 november 2011:
“IPVS Industrial Trade
Fair 2011”.
Locatie: Gujarat
University Exhibition Hall,
Ahmedabad, Gujarat
harikrishnan@orbitzexhi-

bitions.com
www.ipvs.in



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


