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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De reglementen voor de waterschappen worden geactualiseerd op twee
onderdelen:
1. Wijziging van het aantal geborgde zetels voor alle waterschappen
naar maximaal 7;
2. Aanpassingen van technische aard bij alle waterschappen.
Het voorstel
1. Het aantal geborgde zetels per waterschap vast te stellen op 7;
2. De verdeling van de geborgde zetels voor waterschap Brabantse
Delta en waterschap Aa en Maas vast te stellen op 3 voor
bedrijven, 3 voor ongebouwd en 1 voor natuur;
3. De verdeling van de geborgde zetels voor waterschap De
Dommel vast te stellen op 2 voor bedrijven, 3 voor ongebouwd
en 2 voor natuur;
4. Per waterschap technische wijzigingen door te voeren in het
reglement;
5. Daartoe vast te stellen:
a.
de Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het
Waterschap Brabantse Delta 2008;
b.
de Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het
Waterschap Aa en Maas 2008;
c.
de Tweede wijzigingsverordening Reglement voor het
Waterschap De Dommel 2008.
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Aanleiding
Het waterschap is een functionele democratie. Dit uitgangspunt is in de
Waterschapswet vastgelegd. In een functionele democratie moeten de
belangen van specifieke belangengroepen worden geborgd. In 2007
heeft de regering de Waterschapswet gemoderniseerd. Er is toen besloten
vast te houden aan het uitgangspunt van functionele democratie.
Tegelijkertijd is er gekozen voor een ruimere marge tussen zetels voor
geborgde categorieën en zetels voor vrije verkiezingen.
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Dit compromis heeft ertoe geleid dat in de Waterschapswet is bepaald
dat in het algemeen bestuur van het waterschap is opgebouwd op basis
van de volgende 4 categorieën belanghebbenden (artikel 12):
1. Ingezetenen;
2. Eigenaren en gebruiksgerechtigden van ongebouwde onroerende
zaken (hierna: ongebouwd);
3. Eigenaren en gebruiksgerechtigden van natuurterreinen
(hierna: natuur);
4. Eigenaren en gebruiksgerechtigde van gebouwde onroerende
zaken (hierna: bedrijven).
In artikel 13 is bepaald dat categorie 2, 3 en 4 de geborgde categorieën
zijn, en zij in totaal minimaal 7 “geborgde” zetels krijgen toegewezen en
maximaal 9.
De verdeling van de totale bestuurszetels gaat tussen de categorie
ingezetenen, welke via vrije verkiezingen worden ingevuld en de
geborgde categorieën. Afhankelijk van het aantal zetels voor de geborgde
categorieën is het restant aantal zetels voor de categorie ingezetenen.
Met het stelsel van geborgde zetels wordt verzekerd (“geborgd”) dat bij
de taakuitoefening door het waterschap met alle onderscheiden
taakbelangen, de algemene én de specifieke, rekening wordt gehouden.
Deze benadering doet recht aan het functionele karakter van het
waterschap, dat zich daarmee onderscheidt van de organen van
algemene democratie. Doel van de geborgde zetels is het zekerstellen van
de vertegenwoordiging van alle onderscheiden belangen in het
waterschapsbestuur. De waterschappen zelf hechten eraan dat de
inhoudelijke en gebiedskennis van agrariërs, ondernemers en
natuurbeheerders wordt ingebracht in het waterschapsbestuur.
Landelijk heeft de Tweede Kamer eind 2013 naar aanleiding van de
Waterschapswet gediscussieerd over de geborgde zetels in de
waterschappen. Hoewel geen wijzigingen zijn aangebracht, hebben wel
diverse fracties kanttekeningen gemaakt bij de positie van de geborgde
zetels in het waterschapsbestuur.
Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur op zondag 9 februari
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2014 zijn er zowel landelijk als in Brabant door de SP fractie vragen
gesteld over de lastenverschuiving van landbouw naar de burgers.
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Dit is aanleiding geweest voor het indienen van een Initiatiefvoorstel
voor de vergadering van PS van 11 april 2014 tot aanpassing van de
reglementen van de waterschapen, welk voorstel is aangenomen (20/14
A). Het voornaamste doel van dit Initiatiefvoorstel is het terug brengen
van het aantal geborgde zetels om zodoende meer zetels voor vrije
verkiezingen beschikbaar te stellen. De aanpassing van de reglementen
dient geregeld te zijn voor de komende waterschapsverkiezingen in maart
2015.
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Tegelijkertijd wordt een technische aanpassing van het reglement
meegenomen.
Gedeputeerde Staten hebben de aanpassing van de reglementen
voorbereid. Daartoe heeft met alle waterschappen op bestuurlijk niveau
overleg plaatsgevonden. (artikel 3 en 4 overleg conform de
Waterschapswet). Op basis van dat overleg heeft Gedeputeerde Staten
een ontwerpvoorstel voor wijziging van de reglementen vastgesteld, dat
door de commissie Ecologie en Ruimte is vrijgegeven voor inspraak.
Gedurende de inspraakperiode zijn een aantal zienswijzen ontvangen:
waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta, ZLTO en
vertegenwoordigers van bedrijven (opgenomen in bijlage 14). De
zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van de
ontwerp reglementen.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het
reglement voor het waterschap. In haar juridische vorm is sprake van een
verordening, die vastgesteld wordt op basis van de Waterschapswet.
Doel
Provinciale Staten willen door de wijziging van de reglementen binnen
het waterschapsbestuur meer zetels voor vrije verkiezingen beschikbaar
stellen. De verhouding tussen het aantal geborgde zetels en zetels voor
ingezetenen komt daarmee in overeenstemming met de huidige verdeling
van belangen tussen deze categorieën.
Argumenten
1.1
door 7 geborgde zetels zijn meer zetels voor vrije verkiezingen beschikbaar
Momenteel bestaat het waterschapsbestuur uit 30 leden, waarvan 9
zetels zijn gereserveerd voor specifieke categorieën: bedrijven (gebouwd),
ongebouwd en natuur.
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Door als Provinciale Staten te kiezen voor een bestuursomvang van 30
zetels en een beperkt aantal geborgde zetels komen binnen het algemeen
bestuur meer zetels beschikbaar voor vrije verkiezingen. Naar mening
van Provinciale Staten zijn het voornamelijk de inwoners die de
samenstelling van het algemeen bestuur bepalen doordat er een groot
aantal zetels beschikbaar is voor verkiezingen. Dat draagt bij aan de
transparantie en de herkenbaarheid van het waterschapsbestuur. Juist de
inwoners van het gebied hebben een eigen belang bij een goede
watervoorziening en leveren daar financieel ook een grote bijdrage aan.
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Ook de specifieke belangencategorieën hebben de mogelijkheid een lijst
in te dienen en zo via verkiezingen meer zetels in het algemeen bestuur
kunnen bemachtigen. Ook al neemt het aantal geborgde zetels af, de
geborgde categorieën hebben dus via vrije verkiezingen de mogelijkheid
hun positie in het waterschapsbestuur alsnog te versterken.
1.2
de verhouding tussen geborgd en ingezetenen is gewijzigd
Als gezegd kent de Waterschapswet als uitgangspunt dat het waterschap
een functionele democratie is waarin de belangen van specifieke
categorieën moeten zijn geborgd. Deze zetels zorgen ervoor dat de
bijhorende belangen in het waterschapsbestuur voldoende zijn geborgd.
De mate van zeggenschap van de specifieke belangencategorieën is
gekoppeld aan het aantal geborgde zetels in relatie tot de omvang van
het algemeen bestuur. Hierbij kan rekening worden gehouden met de
mate van afhankelijkheid en de financiële bijdrage die een categorie
levert. Naar mening van Provinciale Staten is hierin momenteel een
verschuiving te zien.
Binnen de categorie ongebouwd worden de wegen extra belast. Met
ingang van 2014 wordt een stijging van tariefdifferentiatie met 100%
(Aa en Maas/De Dommel) en 150% (Brabantse Delta) op wegen
toegepast. De gemeenten rekenen deze extra lasten door aan hun
inwoners.
Ook is een groot gedeelte van het waterbeheer in agrarisch gebied ten
behoeve van het algemeen belang en wordt dus eveneens door
ingezetenen betaald.
Deze gewijzigde verhouding tussen het belang en de financiële bijdrage
van de categorie ingezetenen ten opzichte van de geborgde zetels
rechtvaardigt volgens Provinciale Staten een toename van de
vertegenwoordiging van het aandeel categorie ingezetenen ten opzichte
van de geborgde categorieën.
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2.1

de zetelverdeling komt overeen met de verdeling van de belangen per geborgde
categorie in het gebied
Elke categorie van belanghebbende dient één geborgde zetel toegekend
te krijgen, om vertegenwoordiging veilig te stellen.
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Bij de bepaling van de omvang van het aantal zetels per categorie dient
Provinciale Staten rekening te houden met de aard en omvang van het
belang van iedere categorie.
Waterschap Brabantse Delta
Op basis van de begroting 2014 van Waterschap Brabantse Delta is het
volgende bekend:

economische waarde per
categorie
Bedrijven
€ 21.974.398.938
Ongebouwd € 19.020.866.021
Natuur
€ 366.730.467
TOTAAL
€ 41.361.995.426

in percentages uitgedrukt
53,13%
45,99%
0,89%
100%

Er worden 7 zetels verdeeld. Echter iedere belangencategorie moet
worden vertegenwoordigd dus iedere categorie krijgt 1 zetel vast en de
overige 4 worden berekend op basis van bovenstaande economische
waardeverhoudingen:
Vaste zetel
Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

1
1
1

Berekende
zetel(s)
+2
+2
+0

Totaal aantal
zetels
3
3
1

De zetelverdeling die op basis van de economische waarde is berekend
komt overeen met de verhouding tussen de categorieën in het
waterschapsgebied bekeken vanuit de relatie belang-zeggenschap.
De uiteindelijke verdeling van de geborgde zetels voor Waterschap
Brabantse Delta komt daarmee volgens Provinciale Staten uit op:

Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

Totaal
3
3
1

Waterschap Aa en Maas
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Op basis van de begroting 2014 van Waterschap Aa en Maas is het
volgende bekend:
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economische waarde per
categorie
Bedrijven
€ 15.600.000.000
Ongebouwd € 20.600.000.000
Natuur
€ 300.000.000
TOTAAL
€ 36.500.000.000

in percentages uitgedrukt

GS: 3647792
PS: 3667271

42,74%
56,44%
0,82%
100%

Er worden 7 zetels verdeeld. Iedere categorie moet worden
vertegenwoordigd dus iedere categorie krijgt 1 zetel vast en de overige 4
worden berekend op basis van bovenstaande economische
waardeverhoudingen:
Vaste zetel
Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

1
1
1

Berekende
zetel(s)
+2
+2
+0

Totaal aantal
zetels
3
3
1

De zetelverdeling die op basis van de economische waarde is berekend
komt overeen met de verhouding tussen de categorieën in het
waterschapsgebied bekeken vanuit de relatie belang-zeggenschap.
De uiteindelijke verdeling van de geborgde zetels voor Waterschap Aa en
Maas komt daarmee volgens Provinciale Staten uit op:

Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

Totaal
3
3
1

3.1

het waterschap geeft aan dat in het Dommelgebied een grote opgave voor
natuur ligt
Uitgaande van het Initiatiefvoorstel is er in opdracht van Provinciale
Staten voor 7 zetels op basis van de begroting 2014 een berekening
gemaakt op basis van de economische waarde.
Waterschap De Dommel
economische waarde per
categorie
Bedrijven
€ 21.569.000.000
Ongebouwd € 17.746.000.000

in percentages uitgedrukt
54,31%
44,68%
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Natuur
TOTAAL

€ 403.000.000
€ 39.718.000.000

1,01%
100%
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Er worden 7 zetels verdeeld. Iedere categorie moet worden
vertegenwoordigd dus iedere categorie krijgt 1 zetel vast en de overige 4
worden berekend op basis van bovenstaande economische
waardeverhoudingen:
Vaste zetel
Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

1
1
1

Berekende
zetel(s)
+2
+2
+0
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Totaal aantal
zetels
3
3
1

De verdeling van de geborgde zetels voor waterschap De Dommel op
basis van de economische waarde komt daarmee uit op:

Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

Totaal
3
3
1

Ter voorbereiding op de ontwerp wijzigingsverordening hebben
Gedeputeerde Staten het verplichte artikel 3 en 4 overleg uit de
Waterschapswet met het waterschap gevoerd.
Tijdens dit overleg is vastgesteld dat op basis van de objectieve
waardeverhoudingen in het waterschapsgebied de berekeningen van de
economische waarde uitkomen op 3 zetels voor bedrijven en 3 zetels
voor ongebouwd.
De berekening levert voor de categorie natuur 1 zetel op. In het
Dommelgebied is echter veel natuur aanwezig. Hoewel ten opzichte van
de situatie in 2008 inmiddels ook extra natuur is gerealiseerd, ligt in het
Dommelgebied voor de toekomst ook nog een grote opgave. Het
Dommelgebied is bovendien een belangrijk gebied voor de Kader
Richtlijn Water (KRW).
Gezien de omvangrijke waterschapstaak voor natuurontwikkeling en
herstel, is het van belang dat de vertegenwoordiging van de categorie
natuur binnen het algemeen bestuur nadrukkelijk is gewaarborgd. Het
waterschap wil daarom voor natuur niet 1 maar 2 zetels behouden.
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Zij stelt voor om gezien voorgaande onderbouwing geen wijziging in het
aantal zetels aan te brengen en vast te houden aan de huidige 8 geborgde
zetels. Van het algemeen bestuur zijn 25 leden voor deze verdeling.
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3.2
provinciale natuurdoelen ondersteunen het voorstel van waterschap De Dommel
De natuurdoelen van de provincie zijn door Provinciale Staten
vastgesteld in de nota “Brabant uitnodigend groen”. Hierin is bepaald
dat het gehele natuurnetwerk gerealiseerd gaat worden. Het
Dommelgebied vormt een belangrijke schakel binnen dit natuurnetwerk
Brabant. Bovendien is het Dommelgebied voor de realisering van de
doelen uit de KRW het omvangrijkst.
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3.3
vasthouden aan gelijk aantal geborgde zetels per waterschap
In het Initiatiefvoorstel van Provinciale Staten zoals dat is aangenomen
op 11 april 2014 is voor waterschap De Dommel bepaald dat het aantal
geborgde zetels van de huidige 8 terug gaat naar 7. Het toe kennen van
2 zetels voor natuur conform bovenstaande argumentatie, heeft tot
gevolg dat bij een van de andere categorieën 1 zetel moet komen te
vervallen.
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Provinciale Staten vinden dat binnen het Dommelgebied het belang van
de categorie bedrijven voor een groot deel bestaat uit bescherming tegen
overstroming, terwijl waterschap De Dommel niet de zorg draagt voor
een primaire waterkering.
Provinciale Staten is daarom van mening dat vanwege het behoud van 2
zetels voor natuur, bij de categorie bedrijven 1 zetel vervalt. De
uiteindelijke verdeling van de geborgde zetels voor Waterschap De
Dommel komt daarmee uit op:

Bedrijven
Ongebouwd
Natuur

Totaal
2
3
2

4.1

de wetswijziging van de Wet op de Kamer van Koophandel leidt tot een andere
benaming van de Kamer van Koophandel en een wijziging in de wijze van
benoeming van de geborgde categorie bedrijven
Op 1 januari 2014 is een wetwijziging in werking getreden van de Wet
op de Kamer van Koophandel, welke heeft geleid tot een samenvoeging
van alle kamers tot 1 kamer. Deze naamswijziging wordt met deze
wijziging in de reglementen verwerkt.
De benoeming van de vertegenwoordigers voor de categorie bedrijven
wordt op grond van artikel 14 van de Waterwet gedaan door de Kamer
van Koophandel. Daartoe zijn inmiddels regio’s benoemd, waarbij per
regio een benoemingscommissie wordt samengesteld. Met deze wijziging
wordt de verwijzing hiernaar in de reglementen opgenomen.
Waterschap Brabantse Delta ligt voornamelijk in de regio zuid. Een klein
gedeelte van een van de primaire keringen ligt in de provincie Zeeland
en dus in regio Zuidwest. Nu het gebied van het waterschap in meer dan
één regio gelegen is, wordt bij reglement bepaald op welke wijze de
betrokken regionale raden tot een voordracht komen. Gezien het geringe
belang in de regio Zuidwest is ervoor gekozen in het reglement vast te
leggen dat voordracht enkel plaatsvindt door de regio Zuid.
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4.2

de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen wijzigt de benoeming van het
dagelijks bestuur
Momenteel is in de waterschapsreglementen vastgelegd dat het dagelijks
bestuur wordt benoemd in de eerste vergadering van het algemeen
bestuur. Inmiddels is wettelijk bepaald dat gedurende maximaal 3
maanden nadat het nieuwe algemeen bestuur is gestart het oude dagelijks
bestuur mag aanblijven. Dit geeft ruimte voor het voeren van coalitie
onderhandelingen. Gedurende die periode van 3 maanden wordt het
dagelijks bestuur benoemd.
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Onze bepaling is in strijd met deze wetswijziging en wordt dus uit de
reglementen verwijderd.
Kanttekeningen
1.1
waterschappen willen functionele democratie maximaal behouden
Het waterschap heeft een afgebakende en zeer inhoudelijke taak uit te
voeren, waarbij zij veel waarde hechten aan de gebiedskennis en verdere
inbreng van de partners uit de regio die invulling geven aan de geborgde
zetels. De waterschappen hebben in de verplichte artikel 3 en 4
overleggen aangegeven dat zij vinden dat de specifieke categorieën van
belanghebbenden maximaal en dus met 9 zetels geborgd zijn. Daarmee
wordt de functionele democratie veilig gesteld.
De Waterschapswet heeft de functionele democratie in stand gelaten,
maar bepaalt ook dat met 7 zetels hieraan voldoende invulling kan
worden gegeven. Hierboven is onder 1.1 en 1.2 aangegeven waarom ook
met 7 zetels de geborgde categorieën voldoende vertegenwoordigd zijn.
De functionele democratie is daarmee voldoende veilig gesteld.
1.2
waterschap Aa en Maas ziet geen aanleiding de zetelverdeling terug te brengen
Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas ziet vanuit hun
waterschapstaak geen inhoudelijke aanleiding om het aantal zetels terug
te brengen en een andere verdeling in te stellen. Zij heeft het algemeen
bestuur negatief geadviseerd. Het algemeen bestuur heeft na haar
vergadering op 2 juni laten weten het voorstel om het aantal geborgde
zetels terug te brengen te ondersteunen en akkoord te zijn met de
verdeling over de geborgde categorieën zoals hierboven onder 2.1
aangegeven.
1.3
waterschap Brabantse Delta vindt de werkwijze onzorgvuldig
Het dagelijks bestuur verzoekt de evaluatie van de
Waterschapsverkiezingen in 2015 af te wachten. Zij veronderstelt dat bij
deze evaluatie een groter aantal voor- en nadelen van eventuele
wijzigingen in discussie komen. Zij vindt dat het voorstel van Provinciale
Staten geen recht doet aan het functioneren van het waterschap op dit
moment en de goede bestuurlijke verhoudingen die zij ervaart. Zij
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verzoekt om nu de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen door te
wachten met wijziging van het reglement. Dit is een principiële lijn van
het dagelijks bestuur.
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Het dagelijks bestuur vindt de gang van zaken onzorgvuldig, in strijd met
de wet en niet getuigen van goed bestuur. De keuze was al door
Provinciale Staten gemaakt, pas daarna is overleg met het waterschap
gevoerd. Het horen dient te gebeuren zonder oordeel vooraf.
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De procedure zoals de Waterschapswet die voorschrijft is gevolgd
inclusief de daarbij horende verplichte overleggen. Tevens heeft het
waterschap gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen. Binnen de opdracht van Provinciale Staten is daarmee maximaal
invulling gegeven aan overleg met en inbreng door het waterschap.
3.1
waterschap De Dommel wil 8 zetels behouden
Hiervoor is al aangegeven dat de waterschappen zelf de functionele
democratie ten volle willen behouden. Ten opzichte van de andere
waterschappen ligt in het Dommelgebied een substantieel grotere opgave
voor natuur. Zij willen dat natuur hier 2 zetels behoud en dat het aantal
geborgde zetels 8 blijft in plaats van 7.
Provinciale Staten heeft aangegeven dat het aantal geborgde zetels
maximaal 7 mogen bedragen voor elk waterschap. Zoals de
argumentatie hiervoor onder 3.2 en 3.3 al aangeeft, wordt het belang
van natuur onderstreept, maar mag dat volgens Provinciale Staten niet
resulteren in een extra geborgde zetel ten opzichte van de andere
waterschappen.
3.2 cijfermatige onderbouwing leidt tot aftrek bij de categorie ongebouwd
Onder 3.3 stellen Provinciale Staten als argument dat de categorie
bedrijven 1 zetel inlevert ten opzichte van ongebouwd, omdat
waterschap De Dommel geen primaire kering onderhoudt. Het
waterschap maakt ook kosten voor hoogwaterbescherming zijnde het
solidariteitsgedeelte. Het ontbreken van een primaire kering is dus geen
onderscheidend criterium. Bovendien is op basis van de economische
waardeverhoudingen objectief hard te maken dat de categorie bedrijven
veel meer belang heeft bij hoogwaterbescherming dan de categorie
ongebouwd (verschil van bijna € 12 miljard). Uitgaande van de
betrokken belangen in het gebied is de motivering om bij bedrijven 1
zetel weg te halen dus niet sterk.
Uitgaande van de (wettelijke) berekeningen gebaseerd op economische
waarde is het juister om de categorie ongebouwd 1 zetel te laten
inleveren:
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1. de economische waarden van bedrijven is bijna € 3 miljard hoger
dan die van de categorie ongebouwd;
2. ten opzichte van de vorige berekening betreffende de
bestuurssamenstelling is de economische waarde van bedrijven
met bijna € 7 miljard gestegen en de economische waarde van de
categorie ongebouwd met bijna € 5 miljard gedaald;
3. met ingang van 2014 is er een tariefdifferentiatie wegen
ingevoerd, waardoor de landbouw behoorlijk extra minder
belasting hoeft te betalen.
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Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Juridische, Europese en internationale zaken
Waterschap de Brabantse Delta ligt voor een klein gedeelte ook in de
provincie Zeeland. In overleg met Zeeland is besloten dat de
voorbereiding van dit besluit door de provincie Noord-Brabant gedaan
kan worden. Aangezien er tevens sprake is van een wijziging van
beperkte strekking, is op grond van de afspraken die in het reglement zijn
vastgelegd de provincie Noord-Brabant bevoegd om de wijziging van het
reglement ten aanzien van de geborgde zetels vast te stellen.
Dit besluit heeft geen Europese of internationale risico’s of gevolgen.
Planning
Na vaststelling worden de wijzigingsverordeningen conform de
voorschriften gepubliceerd waarna zij in werking treden.
Bijlagen
1. Verslag artikel 3 overleg waterschap Brabantse Delta
2. Verslag artikel 3 overleg waterschap Aa en Maas;;
3. Verslag artikel 3 overleg De Dommel;
4. Verslag artikel 4 overleg waterschap Brabantse Delta;
5. Verslag artikel 4 overleg waterschap Aa en Maas;
6. Verslag artikel 4 overleg De Dommel;
7. Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d.16-05: reactie
op concept-verslag artikel 3-overleg;
8. Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 20-05:
inbreng artikel 4 overleg;
9. Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 22-05: artikel
3-overleg, inbreng dagelijks bestuur;
10. Ingezonden brief waterschap Brabantse Delta d.d. 23-05:
toezending verslag art 4-overleg.
11. Nota van Zienswijzen
11.1 Zienswijzen waterschap De Dommel
11.2 Zienswijzen waterschap Brabantse Delta
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11.3 Zienswijzen ZLTO
11.4 Zienswijzen NVWB
11.5 Zienswijzen BZW
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