
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

De jaarlijske statistieken van 
de hoven en de rechtbanken 

 

Gegevens 2020 
 

 

     Rechtbanken van eerste aanleg 
      Familie sectie  

            

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank aan de directiecomités, het griffiepersoneel en de stafdienst ICT van de FOD Justitie.  
 
 
 
Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een 
boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. 
 
 

 
 
College van de hoven en rechtbanken 
Steundienst 
Waterloolaan 70, 1000 Brussel 
Tel.: 02/557 46 50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 
Website: www.tribunaux-rechtbanken.be 
 



 

 

Inhoud 
I. INLEIDING 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken 
1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 

 

II. STATISTISCHE VARIABELEN 

1. Basisconcepten van de statistiek 
1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de familierechtbank 
1.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar 

2. Gemeenschappelijke termen 
2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 
2.1.4 Definitie output 
2.1.5 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek? 

2.2 Rol 
2.3 Aard van de zaak 
2.4 Output 

2.4.1 Type output 
 

III. STATISTIEKEN 

1.  Nieuw Output 
1.1.  Ressort - Arrondissement - Afdeling 
1.2.a.  Ressort (Nieuw) 
1.2.b.  Ressort (Output) 
1.3.  Rol 
1.4.a.  Rol - Aard 
1.4.b.  Aard (Nieuw) - De 5 meest frequente aarden 

2.  Type Output 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I. INLEIDING 
 



 

 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 

 
De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.  
 
Op strafrechtelijk vlak 
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we: 

 De statistieken inzake de informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken en de 
beslissingen van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd door de steundienst van het College 
van de procureurs-generaal1. Deze statistieken geven informatie over de activiteiten van de 
parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te bieden op vragen van criminologische 
aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld registreert Justitie per jaar ?” 
 

 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.  
We onderscheiden: 

o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ; 

o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en 
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en 
van de hoven van beroep en assisenhoven. 
 

Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens 
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen 
in beslag nemen: aantal zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een 
definitief beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. 
Men vindt er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken: 
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen, 
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, enz.). 
 

Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen 
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen. 
 

 De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de 
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele 
Rechten en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde 
gegane” rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen 
zijn verstreken. Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal 
Strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de 
hoven en rechtbanken worden aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid geven de aard van de strafbare feiten weer, de genomen beslissingen, de 
berechte personen en de betrokken instanties.3 
 

 De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers 
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het 
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van 
invrijheidstelling. 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html 
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch 
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 



 

 

 
 De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn 

in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van 
het aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht: 
opvang van de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de 
strafrechtelijke juridische beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie, 
voorwaardelijke invrijheidstelling, interneringen, enz.).  

 
Op burgerlijk vlak 
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden 
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze 
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de 
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken 
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitief beslissing, types beslissingen, 
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het 
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters 
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).  
 
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van 
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers en jeugdkamers 
van de hoven van beroep. 
 

Omtrent het Hof van Cassatie 
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de 
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het 
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie 
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van 
het Hof7. 
 

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.  

De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking van het grote publiek, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt 
voor alle rechtscolleges sinds 2010.  

Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”. 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
6 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
7 
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen  
 



 

 

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele 
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het 
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat 
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd 
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken. 

Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken 
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het 
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen 
de instanties. 

Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst 
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om 
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse 
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld. 

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken  
Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door 
het griffiepersoneel in een computersysteem worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie 
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de 
ontwikkeling van het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd. 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe gegevens om de activiteitenstatistieken van elke 
instantie te ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de 
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met 
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op 
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een 
homogenisering  doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.  

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke 
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een 
impact hebben op de publicatie. 

De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden 
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie. 

Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in 
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken 
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en 
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.). 

 
Versie publicatie Juni 2021. 
Gegevensextractie 25/06/2021. 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten van de statistiek 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de familierechtbank 
 

De wet betreffende de invoering van de familierechtbank is op 1 september 2014 in werking getreden.  

De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. Er bevindt zich een 
familierechtbank in elk gerechtelijk arrondissement, er zijn er echter twee (een Nederlandstalige en 
een Franstalige) voor het arrondissement Brussel. Er zijn er dus 13 verspreid over het hele land. Deze 
sectie van de rechtbanken van eerste aanleg wordt in het dagelijks taalgebruik “familierechtbank” 
genoemd. 

De familierechtbank bestaat uit één of meerdere familiekamers en uit één of meerdere kamers voor 
minnelijke schikking. Hij is bevoegd om bijna alle familiegeschillen te behandelen, zoals: 

- De geschillen met betrekking tot afstamming, burgerlijke staat, adoptie, huwelijk, 
echtscheiding en samenwoning,  

- De geschillen met betrekking tot de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling 
en het recht op persoonlijke relaties met minderjarige kinderen,  

- De geschillen omtrent alimentatieplichten.8 

De familiekamer behandelt eveneens het beroep tegen bepaalde beslissingen die in eerste instantie 
genomen zijn door de vrederechters.9 
 
De kamers voor minnelijke schikking zijn bevoegd voor de familiezaken met het oog op een 
verzoening. 
Het Gerechtelijk Wetboek beschrijft de te volgen procedure voor de zaken die voor de kamer voor 
minnelijke schikking worden gebracht.10 
 
Concreet betekent dit dat er een overdracht van bevoegdheden heeft plaatsgevonden van het 
vredegerecht, van de jeugdrechtbank en van de burgerlijke griffies van eerste aanleg naar de 
familierechtbank. 
 
 

1.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar 
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor 
de aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke 
jaar (september - augustus) als referentieperiode genomen.  

Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie, maar kunt u aanvragen op ons 
e-mailadres. 

                                                      
8 Art. 572 bis van het Gerechtelijk wetboek. 
9 Art. 577 alinea 3 van het Gerechtelijk wetboek. 
10 Art. 730 t.e.m. 734 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
 
Met betrekking tot de statistieken is een zaak een geschil (of een aanvraag) dat bij de rechtbank wordt 
aanhangig gemaakt11, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft12 en dat nog niet uit de werklast 
van de rechtbank verdwenen is. 

Sinds 1 september 2014 bestaat er een bijzonderheid voor de familierechtbank, namelijk het 
familiedossier. Het doel van dit dossier is om alle aanvragen die door dezelfde familie bij de rechtbank 
worden ingediend, te groeperen in hetzelfde dossier, zodat de familierechter over een volledig dossier 
kan beschikken dat de geschiedenis bevat van de geschillen ontstaan tussen de families.13 

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. 

De griffie kiest voor elke zaak een aard die toelaat om het type zaak te bepalen. 

In de familierechtbank bestaat de permanente saisine14 en de vereffening-verdeling15.  

In geval van een permanente saisine of vereffening-verdeling, wordt de zaak als een nieuwe zaak 
geteld ook al krijgt de zaak geen nieuw rolnummer. 

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens door één of 
andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een ambtshalve weggelaten 
zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de meest gerede partij16) dan gaat het 
om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen.  

2e Opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde zaken worden niet meegeteld in de statistieken. 

 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
 
De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem. Bijvoorbeeld op de dag van 
de neerlegging van het verzoekschrift. In geval van permanente saisine en vereffening-verdeling wordt 
haar datum van vaststelling als startdatum beschouwd (eens deze rechtsdag verstreken is).  

 

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 
 
Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat ze een rolnummer krijgt (inschrijving op de rol) tot het 
ogenblik dat ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een 
weglating,..).  

  

                                                      
11 Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift. 
12 Na betaling van de rolrechten of de toekenning van een vrijstelling ervan. 
13 Art. 725 bis §1 van het Gerechtelijk wetboek. 
14 Art. 1253ter/7 van het Gerechtelijk wetboek. 
15 Art. 1211 à 1223 van het Gerechtelijk wetboek. 
16 Art. 730,§2,a, in fine van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

2.1.4 Definitie output  
 
 De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing 

werd genomen die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet 
meer hangend. Indien er meer dan één afsluitende beslissing wordt geregistreerd in één zaak, 
wordt enkel de laatste afsluitende beslissing weerhouden in de output. 

2.1.5 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek? 
 

 Zaken die geteld worden 
Elke  zaak  die  een  eigen  rolnummer heeft  gekregen,  wordt  geteld.  Verknochte  zaken hebben 
elk een eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier 
worden behandeld. 
 
 Zaken die niet geteld worden 
De  geannuleerde zaken  worden  niet  meegeteld  in  de  statistiek.  Deze  zaken  zijn verkeerdelijk  
geregistreerd  in  de  invoerapplicatie. Om ze nadien correct  te registreren moet  eerst  de  foutieve  
invoering  worden  geannuleerd.  Indien  de  geannuleerde  zaken ook in de statistiek zouden zijn 
opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling. 

 

2.2 Rol 
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een rechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer. 

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten,…).  

Dit is een overzicht van de rollen met hun beschrijving: 

 

Register Liste francophone Nederlandstalige lijst 

A Rôle général Algemene rol 

B Registre de requêtes Rol van de verzoekschriften 

C Registre des référés Rol van de korte gedingen 

D Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

F Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

 

Algemene rol  

Deze deellijst is eigenlijk een restrol. Hierbij is het wel van groot belang dat in deze restrol enkel de 
zaken vallen die niet onder één van de andere deellijsten vallen.  

 

Rol van de verzoekschriften  

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig 
verzoekschrift worden ingeleid17.  

                                                      
17 Art. 1025-1034 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

Rol van de korte gedingen  

Net zoals de rol der verzoekschriften betreft het hier een deellijst van de algemene rol. Hierin worden 
de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden.  

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding"18 worden er niet in 
opgenomen, zij krijgen een nummer op de algemene rol. Ook spoedeisende vorderingen op 
verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een nummer op de rol der verzoekschriften.  

 

Register van de verzoeningen  

Dit is een lijst waarop de zaken ingeschreven worden die op een eenzijdig verzoekschrift zijn ingediend 
en die betrekking hebben op verzoeningsprocedures.  
 

Register van de ambtelijke opdrachten 

Dit is een lijst waarop de zaken ingeschreven worden die door een andere rechtbank zijn doorgestuurd 
en bedoeld zijn om bepaalde onderzoeksmaatregelen uit te voeren. 
 

2.3 Aard van de zaak 
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een 
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat. 
 

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Hierdoor zullen 
bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende soorten zaken verschillen. Het is daarom van 
belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening gehouden. 
 

Deze kwalificatie wordt bepaald door de medewerkers die de zaken in het informaticasysteem 
invoeren op basis van wat in de inleidende akte is genoteerd (de aard kan vervolgens aangepast 
worden indien nodig). Hierdoor kan het gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in het 
informaticasysteem is toegekend, niet volledig overeenstemt met de aard van de zaak die deze zaak in 
werkelijkheid heeft. 
 

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van 
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 
 

De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit tientallen 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken. 

 

 

 

                                                      
18 Bij een procedure "zoals in kort geding" gelden dezelfde procedureregels als bij een procedure in "kort 
geding". In een procedure "zoals in kort geding" doet de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een 
vordering in "kort geding" niet het geval is. 



 

 

De hoofdrubrieken zijn: 

Rubrique nature d’affaire (FR) Rubriek aard van de zaak (NL) 
État des personnes Staat van personen 
Cohabitation légale Wettelijke samenwoning 
Actions relatives à l'interdiction temporaire de 
résidence 

Vorderingen tot tijdelijk huisverbod 

Procédures en divorce Scheidingsprocedures 
Exequatur Exequatur 
Commissions rogatoires Ambtelijke opdrachten 
Droit patrimonial et de la famille Familiaal vermogensrecht 
Libéralités, successions et testaments Erfenissen, schenkingen en testamenten 
Jeunesse Jeugdzaken 
Rectification/Interprétation de jugement Verbetering / uitlegging beslissing 
Appel des justices de paix et des tribunaux de 
police 

Hoger beroep vredegerecht en 
politierechtbank 

Requête président du tribunal de 1° instance Verzoekschriften voorzitter rechtbank 1ste 
aanleg 

Conciliations Minnelijke schikking 
Procédure en cause médiation Procedures inzake bemiddeling 

 
 

2.4 Output 
 

Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd. 

2.4.1 Type output 
 

Type Output (FR) Type Output (NL) 
Jugement définitif  Eindvonnis 
Ordonnance définitive Eindbeschikking 
Désistement Afstand 
Radiation Doorhaling 
Omission Weglating 
Renvoi Verzending 
Jonction Voeging 
Affaire dormante Slapende zaak 
Clôture affaire originale  
(saisine permanente ou liquidation-
partage) 

Afsluiting oorspronkelijke zaak 
(permanente saisine of vereffening-
verdeling) 

 
 
Eindvonnis  
Een eindvonnis is een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt over alle 
betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. Bij een “gemengde beslissing” wordt 
voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl andere punten nog niet ten 
gronde behandeld werden. Dit type vonnis wordt als tussenvonnis geteld. De zaak blijft hangend totdat 
er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende punten. Opgelet: een eindvonnis wordt 
in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie hiervan kan verschillen van de 
statistische.  



 

 

Eindbeschikking  
Een eindbeschikking is ook een beslissing waarin de rechter zich in een geschil definitief uitspreekt 
over alle betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. In de meeste gevallen worden 
beschikkingen uitgesproken in zaken ingeschreven op de rol van de verzoekschriften. Het verschil met 
een eindvonnis is dat deze beslissing niet meteen in een openbare terechtzitting uitgesproken dient te 
worden.  
 
Afstand  
Door een afstand van geding ziet de partij, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, af van de door haar 
ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht zelf niet prijs wordt gegeven. Wanneer een 
partij afziet van een geding geeft zij het recht om de zaak opnieuw aanhangig te maken niet prijs. Een 
afstand van geding impliceert niet noodzakelijk dat de partij het voornemen heeft haar instemming te 
betuigen met de beslissing. Voor de partij die afstand doet, zal de beslissing die de rechter ten gevolge 
hiervan neemt een eindvonnis zijn. Indien slechts één partij afstand doet, dan zal de rechter een 
gemengd vonnis uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindvonnis en voor de 
andere partijen gaat het om een tussenvonnis. Aangezien de zaak in dit laatste geval nog hangend is, 
wordt in deze situatie de beslissing als een tussenvonnis in de applicatie ingevoerd.  
 
Doorhaling  
Een geding kan, indien alle partijen hiermee instemmen, beëindigd worden door de zaak op de rol door 
te halen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer hangend zijn. Het is mogelijk om nadien de 
zaak weer aanhangig te maken door de partijen opnieuw te dagvaarden. De zaak zal een nieuw 
rolnummer krijgen en wordt geteld als een nieuwe zaak. Opmerking: In de rechtsleer is men de mening 
toegedaan dat een doorhaling een beëindiging is zonder dat de rechter daarvoor een eindvonnis velt.  
 
Weglating19 
Een zaak kan beëindigd worden door een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve weglating 
gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting. Enkel zaken die sinds meer dan drie jaar op de 
rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 
drie jaar niet zijn voortgezet, komen in aanmerking voor ambtshalve weglating. Indien één der partijen 
niet wil dat de zaak ambtshalve wordt weggelaten dan kan deze partij dit voorkomen door een verzoek 
tot handhaving op de algemene rol in te dienen. Door de ambtshalve weglating behoort een zaak tot 
de output. 
 
Verzending  
Indien het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, kan de 
rechter een beslissing tot verzending nemen. Deze beslissing zal ertoe leiden dat de zaak binnen een 
andere rechtbank aanhangig zal worden gemaakt. Voor de arbeidsrechtbank die deze beslissing 
uitspreekt maakt dit een einde aan de zaak. Deze zaak zal als nieuwe zaak in de andere rechtbank 
ingeschreven worden.  
 
Voeging20 
Een zaak kan ook beëindigd worden door (samen)voeging van zaken. Indien de rechter een voeging 
uitspreekt dan wordt doorgaans de jongste (bij)zaak samengevoegd met de oudste (hoofd)zaak. De 
jongste zaak is statistisch gezien afgehandeld op het ogenblik van samenvoeging. De oudste zaak loopt 
eventueel nog verder. De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen enkel 
bijzaken die samen met een hoofdzaak één dossier uitmaken. 
 
 
 
 
                                                      
19 Art. 730 §2 van het Gerechtelijk wetboek. 
20 Art. 565-566 van het Gerechtelijk wetboek. 



 

 

Slapende zaak 
Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. 
Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn 
ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar 
niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de 
hangende zaken. 
 
Afsluiting oorspronkelijke zaak (permanente saisine of vereffening-verdeling) 
Dit is een puur statistische afsluiting van de zaak en komt slechts voor in een klein aantal zaken. Indien 
er blijvende saisine of vereffening-verdeling is, wordt de zaak als een nieuwe  zaak  geteld.  Indien  de  
“initiële”  zaak  nog  niet  afgesloten  werd  door één van de bovenstaande beslissingen,  zal  de  zaak 
automatisch afgesloten worden  op de datum waarop de  zaak  het  laatst bewoog.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ �ŶƚǁĞƌƉĞŶ

DĞĐŚĞůĞŶ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵƐƐĞů tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ tĂĂůƐͲ�ƌĂďĂŶƚ

�ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�&ƌĂŶƐƚĂůŝŐ

�ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ �ƌƵƐƐĞů�EĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĂůŝŐ

>ĞƵǀĞŶ >ĞƵǀĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĞŶƚ tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ �ƌƵŐŐĞ

<ŽƌƚƌŝũŬ

sĞƵƌŶĞ

/ĞƉĞƌ

KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ KƵĚĞŶĂĂƌĚĞ

'ĞŶƚ

�ĞŶĚĞƌŵŽŶĚĞ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ƵŝŬ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ƵŝŬ ,ŽĞŝ

>ƵŝŬ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďƵƌŐ �ĂƌůĞŶ

ϱϯϵϯ ϱϭϯϮ ϯϳϭ

ϭϲϲϳ ϭϱϭϳ ϭϰϯ

ϮϬϯϴ ϭϴϴϲ ϭϰϯ

ϮϯϴϬ Ϯϭϳϲ Ϯϲϲ

ϭϴϳϱ ϭϳϰϲ Ϯϭϳ

ϭϯϯϱϯ ϭϮϰϱϳ ϭϭϰϬ

Ϯϭϳϲ ϭϲϱϱ ϰϴϰ

ϲϳϲϮ ϰϳϴϲ ϭϰϭϵ

Ϯϵϲϲ Ϯϱϲϲ ϯϳϲ

ϮϭϮϲ ϭϵϯϭ ϭϲϳ

ϭϰϬϯϬ ϭϬϵϯϴ Ϯϰϰϲ

ϮϴϳϬ Ϯϴϵϲ ϮϬϲ

ϮϮϴϯ Ϯϭϱϲ ϭϳϬ

ϰϯϬ ϱϭϯ ϮϬ

ϲϴϭ ϲϱϰ ϭϴ

ϭϭϯϭ ϭϬϱϯ ϭϰϮ

ϯϮϵϬ ϯϭϮϯ Ϯϰϰ

ϯϰϰϵ ϯϰϬϲ Ϯϲϵ

ϭϰϭϯϰ ϭϯϴϬϭ ϭϬϲϵ

ϯϯϮ ϯϮϬ ϭϵ

ϵϲϯ ϲϵϮ ϮϯϮ

ϱϰϰϰ ϰϳϰϰ ϵϰϯ

ϭϯϰϳ ϭϭϮϮ ϮϬϳ

ϲϭϵ ϲϳϯ ϵϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ĨĚĞůŝŶŐ

EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

>ƵŝŬ >ƵǆĞŵďƵƌŐ DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵĞŶ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵĞŶ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ĞƌŐĞŶ ,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

�ĞƌŐĞŶ

�ŽŽƌŶŝŬ

dŽƚĂĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂĂů

ϱϮϰ ϰϰϴ ϳϴ

ϴϲϮ ϲϴϭ ϲϰ

ϭϮϮϮ ϵϴϵ ϭϵϳ

Ϯϯϱϱ ϭϰϴϳ ϰϲϲ

ϭϯϲϲϴ ϭϭϭϱϲ ϮϯϬϰ

ϰϯϳϮ ϯϭϬϯ ϭϬϭϳ

ϮϵϮϯ Ϯϭϲϴ ϱϱϰ

ϮϮϬϭ ϭϱϴϱ Ϯϯϲ

ϵϰϵϲ ϲϴϱϲ ϭϴϬϳ

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŝĞƵǁͿ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘ď ZĞƐƐŽƌƚ ;KƵƚƉƵƚͿ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϯ͘ ZŽů

ZŽů EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

� ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů

� ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ

� ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ

� ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŶŝŶŐĞŶ

& ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ

dŽƚĂĂů

ϯϵϱϳϭ ϯϬϲϭϯ ϳϮϵϱ

ϮϰϬϰϭ ϮϯϳϮϲ ϭϯϳϭ

ϵϳ ϭϬϭ ϭϬϬ

ϵϮϱ ϳϲϬ ͘

ϰϳ ϴ ͘

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů �ϭ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ ĂϭĚ�Ͳ�ŶŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ŚƵǁĞůŝũŬ

ĂϭĞ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ŚƵǁĞůŝũŬ

ĂϭĨ�Ͳ�ĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐ

ĂϭĨϭ�Ͳ�ŶŝĞƚŝŐŚĞŝĚ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ

ĂϭũϮ�Ͳ�ǀĞƌǀĂůůĞŶǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ��ĞůŐ

ĂϭƉϭ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ŚĞƌǌŝĞŶŝŶŐͬŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐͿ

Ăϭǀϯ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ

ŶĂĂŵƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ

Ăϭǆ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ�ŚƵǁĞůŝũŬ

ĂϭǇ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�ĨĞĚĞƌĂůĞ

ĂƵƚŽƌŝƚĞŝƚ

Ăϭǌ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϱ�Ͳ�ǁĞƚƚĞůŝũŬĞ�ƐĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ ĂϭϱĂ�Ͳ�ŶŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ǁĞƚƚĞůŝũŬĞ

ƐĂŵĞŶǁŽŶŝŶŐ

ĂϭϱĐ�Ͳ�ǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ǁĞŝŐĞƌŝŶŐ���^�ŵĞůĚŝŶŐ

ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϭϲ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚŽƚ�ƚŝũĚĞůŝũŬ�ŚƵŝƐǀĞƌďŽĚ Ăϭϲ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚŽƚ�ƚŝũĚĞůŝũŬ�ŚƵŝƐǀĞƌďŽĚ

;tĞƚ�ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮĂ�Ͳ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�Ăƌƚ͘�ϭϮϴϬ

'Ğƌ͘t͘

ĂϮĂϭ�Ͳ�ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

ϳϱ ϰϮ Ϯϭ

Ϭ ͘ Ϯ

ϭϭϲϴ ϵϱϭ Ϯϰϲ

ϭϴ ϯ ͘

Ϯ Ϭ ͘

ϰ ϯ ͘

ϯ Ϭ ͘

ϭϲϴ ϭϲϵ ϭϳ

Ϯϯ ϭϭ ͘

ϲϭ ϳϭ ϮϬ

ϭϱϮϮ ϭϮϱϬ ϯϬϲ

ϭϮ ϭϬ ϭ

ϭϬϮ ϭϭϳ ϭϯ

ϭϭϰ ϭϮϳ ϭϰ

ϮϴϮ Ϯϲϭ ϯ

ϮϴϮ Ϯϲϭ ϯ

Ϭ ͘ ϯ

ϭϬϴϬ ϵϳϬ ͘

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů �Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮĂϮ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŵĞƚ�ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞ

ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

ĂϮĂϯ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŵĞƚ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ĞŶ

ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ

ĂϮĂϰ�Ͳ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ƚƵƐƐĞŶ�ĞǆͲƉĂƌƚŶĞƌƐ

ĂϮĚ�Ͳ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐ�ĞŶ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

ĂϮũ�Ͳ�ŽŵǌĞƚƚŝŶŐ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ�ŝŶ

ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ

ĂϮŵ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�Αϭ��͘t͘

ĂϮŵϭ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǌŽŶĚĞƌ

ƐƉŽĞĚĞŝƐĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�;�KK

ĂϮŶ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�ΑϮ��͘t͘

ĂϮŽ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�Αϯ��͘t͘

ĂϮƉ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ

Αϭ��͘t͘

ĂϮƉϭ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ

ĂϮƋ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ

ΑϮ��͘t͘

ĂϮƌ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�Αϯ

�͘t͘

ĂϮƚ�Ͳ�ĚƌŝŶŐĞŶĚĞ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

ƚƵƐƐĞŶ�ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞ

ĂϮƵ�Ͳ�ĚƌŝŶŐĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ

ǁĞƚƚĞůŝũŬ�ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚ

ϳϰϲϳ ϱϱϵϬ ϭ

ϵϵϵ ϲϯϴ ϭ

ϮϴϬ Ϯϰϭ ͘

ϯϴϰ ϯϬϭ ϲϱ

ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϯϰ Ϯϯ

Ϯϱϰϵ Ϯϭϲϲ Ϯ

Ϭ Ϯ ϴ

Ϭ ϭϳ ϯϱ

Ϭ ͘ ϰ

ϮϮ ϭϴ ͘

Ϭ ͘ Ϯ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ϭ ϲ

Ϭ ͘ Ϯ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů �Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮǀ�Ͳ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�ĞǆͲ

ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞŶ

ĂϮǁ�Ͳ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚƵƐƐĞŶ�Ğǆ

ǁĞƚƚĞůŝũŬ�ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶ

ĂϮǆǆ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŵĞƚ�ŽĨ�ǌŽŶĚĞƌ

ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

ĂϮǌ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϱ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱŚ�Ͳ�ĚĞƌĚĞŶǀĞƌǌĞƚ�ƚĞŐĞŶ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

ĨĂŵŝůŝĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϱ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĂĂů�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚ Ăϱď�Ͳ�ŶŝĞƚŝŐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ

ĞĐŚƚŐĞŶŽŽƚ

ĂϱĐ�Ͳ�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ďŝũ

ĐŽŶĐƵďŝŶĂĂƚ

ĂϱĐϭ�Ͳ�ĨĞŝƚĞůŝũŬ�ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ŵĞƚ

ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ŵŝŶ

ĂϱĚ�Ͳ�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ƚƐƐ

ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞŶ

ĂϱĞ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ŝǀŵ�ǁĞƚ�ŽƉ

ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞŶ

ĂϱĨ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ

Ăϱŝ�Ͳ�ŚƵǁĞůŝũŬƐǀĞƌŵŽŐĞŶƌĞĐŚƚ

Ϭ ϭϭ ϯϴ

Ϭ ϭ ϯ

Ϭ ϲϰϰ ϮϬϰϮ

Ϭ Ϯϯ ϯϭ

ϭϮϳϴϮ ϭϬϲϰϳ ϮϮϲϴ

ϭϬ ϭ ͘

ϭϬ ϭ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϯϰ ϰϯ

ϭϰϬ ϵϬ ͘

Ϭ ϳ ϭϲ

Ϭ ϭ Ϯ

ϭϲ ϭϲ Ϯ

Ϭ ϯ ϭϮ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů �ϱ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĂĂů�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚ Ăϱũ�Ͳ�ŐĞŚƵǁĚĞŶ�ĞŶ�ǁĞƚƚĞůŝũŬ

ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ

Ăϱǌ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝůůĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ǁĞƚƚĞůŝũŬ

ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ĞŶ�ĞĐŚƚŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϲ�Ͳ�ĞƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ ĂϲĂ�Ͳ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐ�ĞŶ�ǀĞƌĚĞůŝŶŐ

ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

Ăϲď�Ͳ�ŝŶďƌĞŶŐ�ŝŶ�ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

ĂϲĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐƐƐƚĂĂƚ

ŶŽƚĂƌŝƐ

ĂϲĚ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚ

ĂϲĞ�Ͳ�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐ

ĂϲĨ�Ͳ�ŬůĞŝŶĞ�ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

Ăϲũ�Ͳ�ƵŝƚŽŶǀĞƌĚĞĞůĚŚĞŝĚƚƌĞĚŝŶŐ�;ĞǆĐů͘

ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ�ĞŶ�ĞĐ

Ăϲǌ�Ͳ�ĞƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ�ĞŶ

ƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

��Ͳ�ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶ ďϭϯ�Ͳ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ŐƌĞŶƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚĞŶĚ

ŚŽĞĚĞͲ�ͬ�ďĞǌŽĞŬƌĞĐ

ďϭϱ�Ͳ�ƵŝƚŬĞƌŝŶŐ�ůĞǀĞŶƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�;ϯϯϲ�Ͳ

ϯϯϴ��͘t͘Ϳ

ďϭϲ�Ͳ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐĞŶ�ŬŝŶĚĞƌďŝũƐůĂŐ

ďϭϳ�Ͳ�ƉůĞĞŐǌŽƌŐ

ϭϯϰ ϵϱ ͘

Ϭ ϭϯ Ϯϯ

ϮϵϬ ϮϲϬ ϵϴ

ϭϰϯϳ ϭϭϯϯ Ϯϲϭ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ Ϯ Ϯ

Ϭ ϭϮ ϵ

Ϭ ϵ ϭϬ

Ϭ ϭ ϭ

ϲϲϮ ϰϱϳ ͘

Ϯϳϱ ϮϮϮ ϲϮ

Ϯϯϳϰ ϭϴϯϳ ϯϰϱ

ϯϮ Ϯϱ ϯ

ϲϲ ϱϱ ϵ

ϭϮ ϵ ϱ

ϭ Ϭ ͘

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů ��Ͳ�ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶ ďϯ�Ͳ�ďĞĚƌĂŐ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ

;ϮϬϯ��͘t͘Ϳ

ďϯĂ�Ͳ�ďĞĚƌĂŐ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ

ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�;ϮϬϯ

ďϯď�Ͳ�ďĞĚƌĂŐ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ

ŵĞĞƌĚĞƌũĂƌŝŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�;ϮϬ

ďϯĐ�Ͳ�ůĞǀĞŶƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ŝŶ�ŽƉŐĂĂŶĚĞ�ůŝũŶ

;ϮϬϱ��͘t͘Ϳ

ďϰ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŐƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�ĞŶ

ĚĞƌĚĞŶ

ďϵ�Ͳ�ƵŝƚŽĞĨĞŶŝŶŐ�ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ�ĞŶ

ǀĞƌďůŝũĨƐƌĞŐĞůŝŶŐ

ďǌ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ

ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

/�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂĨ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

:�Ͳ�ŚŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�ĞŶ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ ũĂ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĞƌĞĐŚƚ

ũĞ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ŐĞĞƐƚĞƐǌŝĞŬĞŶ

ũŚ�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

Ϭ ϭϯ Ϯϳ

ϱϬϵ ϰϵϯ ϭϰϮ

ϳϲϲ ϲϵϬ ϭϮϰ

ϮϬ Ϯϳ ͘

ϱϭϮ ϯϰϭ ϮϬϮ

ϭϭϲϳϭ ϴϰϭϭ Ϯϱϵϰ

ϭϰϬ ϭϯϵ ϭϭϯ

ϭϯϳϮϵ ϭϬϮϬϯ ϯϮϭϵ

ϲϭ ϰϳ ͘

ϲϭ ϰϳ ͘

Ϭ ϵ ϳ

ϵϵ ϵϱ ϯ

ϮϮϱ ϭϴϯ ϱ

ϯϮϰ Ϯϴϳ ϭϱ

ϲϴϯϬ ϰϲϵϳ ϳϵϰ

ϲϴϯϬ ϰϲϵϳ ϳϵϰ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů ss>W�Ͳ�sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶŐ ss>W�Ͳ�sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů�ƌŽů

ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ �ϯϬ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ ĂϯϬŚ�Ͳ�ĂŵďƚĞůŝũŬĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ�;ĨĂŵŝůŝĞͿ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů�ƌŽů

ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŶŝŶŐĞŶ /�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂĨ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

>�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ůĂĨ�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞ�ϳϯϮ

'Ğƌ͘t͘

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů�ƌŽů

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ �Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮĂ�Ͳ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�Ăƌƚ͘�ϭϮϴϬ

'Ğƌ͘t͘

ĂϮǆǆ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŵĞƚ�ŽĨ�ǌŽŶĚĞƌ

ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

��Ͳ�ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶ ďǌ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ

ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

/�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂĨ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ϭϮϱϯ ϵϵϲ Ϯϯϯ

ϭϮϱϯ ϵϵϲ Ϯϯϯ

ϯϵϱϳϭ ϯϬϲϭϯ ϳϮϵϱ

ϰϳ ϴ ͘

ϰϳ ϴ ͘

ϰϳ ϴ ͘

Ϯ ϭ ͘

Ϯ ϭ ͘

ϵϮϯ ϳϱϵ ͘

ϵϮϯ ϳϱϵ ͘

ϵϮϱ ϳϲϬ ͘

Ϭ ϭϰ Ϯϱ

Ϭ ϵ ϭϱ

Ϭ Ϯϯ ϰϬ

Ϭ ϯ ϭϱ

Ϭ ϯ ϭϱ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϭ ͘

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŽƌƚĞ�ŐĞĚŝŶŐĞŶ W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů�ƌŽů

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ �ϭ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ ĂϭĂ�Ͳ�ĂĨǁĞǌŝŐŚĞŝĚƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ

Ăϭď�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ŐĞǁŽŶĞ�Ͳ�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞͿ

ĂϭĨ�Ͳ�ĂĨƐƚĂŵŵŝŶŐ

Ăϭũ�Ͳ�ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĞŝƚƐŬĞƵǌĞ

Ăϭũϭ�Ͳ�ƐƚĂĂƚƐůŽŽƐŚĞŝĚ

ĂϭŬ�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŝ͘ǀ͘ŵ͘�ĂŬƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ

ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƐƚĂŶĚ

ĂϭŬϭ�Ͳ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ǀĂŶ

ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ

ĂϭŶ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ŵĞĞƌĚĞƌũĂƌŝŐĞͿ

ĂϭŽ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ŽŵǌĞƚƚŝŶŐͿ

ĂϭƋ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ŚĞƌƌŽĞƉŝŶŐͿ

ĂϭƐ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞŐĞƐĐŚŝŬƚŚĞŝĚ�;ŝŶƚĞƌůĂŶĚĞůŝũŬͿ

Ăϭƚ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞŐĞƐĐŚŝŬƚŚĞŝĚ�;ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐͿ

ĂϭƵ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝĞ�;ǀŽůůĞ�Ͳ�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞͿ

Ăϭǀ�Ͳ�ĂŬƚĞ�ǀĂŶ�ďĞŬĞŶĚŚĞŝĚ

;ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞͬǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐͿ

Ăϭǀϭ�Ͳ�ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ�ŐĞďŽŽƌƚĞĂŬƚĞ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ

ďĞģĚŝŐĚĞ�ǀĞƌŬůĂƌŝ

Ăϭǁ�Ͳ�ĞƌŬĞŶŶŝŶŐ�ŐĞůĚŝŐŚĞŝĚ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞ

ĂƵƚŚĞŶƚŝĞŬĞ�ĂŬƚĞ

ϵϳ ϳϰ ϰϱ

ϵϳ ϳϰ ϰϱ

ϵϳ ϭϬϭ ϭϬϬ

ϭϴ ϭϭ Ϯ

ϳϭ ϱϵ ϱ

ϲϯ ϰϮ ϴ

ϭϯϴϱ ϭϮϮϮ Ϯϴϰ

ϰϯϵ ϰϭϵ ͘

ϵϮϲ ϳϭϱ ϱϱ

ϭ ϭ ͘

ϰϮϴ ϯϴϯ Ϯϭ

ϭϯ ϭϵ ϭ

Ϭ ϭ ϭ

ϯϭϮ Ϯϲϱ ϯϵ

ϱϭ ϰϬ ϰ

Ϯϭϰ Ϯϯϰ ϭϰ

ϱϮϴ ϰϲϴ ϵϭ

ϴ ϰ ͘

ϭϲϬ ϭϰϵ Ϯϵ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ �ϭ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ Ăϭǌ�Ͳ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂϮĐ�Ͳ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�;�KdͿ

ĂϮŝ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ƚĂĨĞů�ĞŶ�ďĞĚ

ĂϮŬ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ŐĞƌĞĐŚƚƐĚĞƵƌǁĂĂƌĚĞƌ

ǀĂƐƚƐƚ͘�ŽǀĞƌƐƉĞů

ĂϮƐ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ďĞŚĞĞƌĚĞƌ�ĂĚ�ŚŽĐ�;Ăƌƚ͘

ϭϮϱϱ�Αϳ�'Ğƌ͘t͘Ϳ

ĂϮǌ�Ͳ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐƐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�Ϯϱ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱĨ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĨĂŵŝůŝĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϱ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĂĂů�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚ ĂϱĂ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ĂŬƚĞ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐ

ŚƵǁĞůŝũŬƐǀĞƌŵ͘ƐƚĞůƐĞů

ĂϱĚ�Ͳ�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ�ƚƐƐ

ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞŶ

ĂϱĚϭ�Ͳ�ǀĞƌŵŽŐĞŶƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞƚǁŝƐƚŝŶŐ

ƚƐƐ�ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞŶ�;Ϯ

Ăϱǌ�Ͳ�ŐĞƐĐŚŝůůĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ǁĞƚƚĞůŝũŬ

ƐĂŵĞŶǁŽŶĞŶĚĞŶ�ĞŶ�ĞĐŚƚŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

�ϲ�Ͳ�ĞƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ ĂϲŐ�Ͳ�ŽŶďĞŚĞĞƌĚĞ�ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

ĂϲŚ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐ�ƚŽƚ�ŝŶďĞǌŝƚƐƚĞůůŝŶŐ

ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

ϵϰ ϭϯϮ ϱϵ

ϰϳϭϭ ϰϭϲϰ ϲϭϯ

ϭϮϳϬϭ ϭϮϰϲϭ ϮϮϯ

ϭϱ ϭϯ ϰ

ϲϬ ϲϭ Ϯ

ϯϭ ϯϱ Ϯ

Ϯ ϲ ϲ

ϭϮϴϬϵ ϭϮϱϳϲ Ϯϯϳ

ϱϰ ϯϴ ϭ

ϱϰ ϯϴ ϭ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ͘ ϱ

ϯϬ Ϯϵ ͘

ϭϯ ϮϬ ϭϰ

ϰϯ ϰϵ ϮϬ

ϭϵϮϳ Ϯϲϯϯ ϭϮϯ

Ϯϯϲϰ Ϯϯϭϳ Ϯϴ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ �ϲ�Ͳ�ĞƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ Ăϲŝ�Ͳ�ďĞŶŽĞŵŝŶŐ�ďĞŚĞĞƌĚĞƌ�ŽǀĞƌ

ŶĂůĂƚĞŶƐĐŚĂƉ

Ăϲǌ�Ͳ�ĞƌĨĞŶŝƐƐĞŶ͕�ƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶ�ĞŶ

ƚĞƐƚĂŵĞŶƚĞŶ�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

��Ͳ�ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶ ďϭϬ�Ͳ�ƉůĞĞŐǀŽŽŐĚŝũ

ďϭϭ�Ͳ�ŽŶƚǀŽŽŐĚŝŶŐ�ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ

ďϭϮ�Ͳ�ǀŽŽƌƚĚƵƌĞŶĚĞ�ŽŶŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ

ŽƵĚĞƌůŝũŬ�ŐĞǌĂŐ�Ƶŝƚ�ƚĞ

ďϭϴ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌďŽĚ�ŚƵǁĞůŝũŬ

ďϯ�Ͳ�ďĞĚƌĂŐ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĞ�ǀŽŽƌ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ

;ϮϬϯ��͘t͘Ϳ

ďϰ�Ͳ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŐƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐ�ĞŶ

ĚĞƌĚĞŶ

ďϱ�Ͳ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ�ŚƵǁĞůŝũŬ

ďǌ�Ͳ�ǀŽƌĚĞƌŝŶŐĞŶ�ƚĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶ�ǀĂŶ

ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

/�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ ŝĂĨ�Ͳ�ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ�ͬ�ƵŝƚůĞŐŐŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞ

ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

:�Ͳ�ŚŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�ĞŶ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ ũŐ�Ͳ�ŝŶǌĂŬĞ�ǌĞŐĞůůĞŐŐŝŶŐ

ũů�Ͳ�ďĞƌŽĞƉ�ǀƌĞĚĞŐĞƌĞĐŚƚ�;ĨĂŵŝůŝĞͿ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

Ϭ ϭϯ ϲ

ϯϵϵ ϯϵϱ ϭϱ

ϰϲϵϬ ϱϯϱϴ ϭϳϮ

ϰ ϲ Ϯ

ϯ ϭ Ϯ

ϯϱ Ϯϵ ϰ

ϭ Ϭ ͘

Ϭ ϯ ϭϬ

Ϭ ϳ ϰ

ϭ ϭ ͘

ϱϯ ϳϲ ϮϬϮ

ϵϳ ϭϮϯ ϮϮϰ

ϭϱ ϭϭ ͘

ϭϱ ϭϭ ͘

Ϭ ͘ ϭ

ϳϭ ϱϭ ͘

ϳϭ ϱϭ ϭ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZŽů Ͳ �ĂƌĚ

ZŽů�Ͳ��ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ EŝĞƵǁ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ŵ͘Ƶ͘ǀ͘�ƐůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂŬĞŶ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬΎ

ƌŽů�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ <�Ͳ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚĞŶ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�ϭƐƚĞ�ĂĂŶůĞŐ ŬĐ�Ͳ�ĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐ�ǀŽŽŐĚ�ĂĚ�ŚŽĐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

E�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ Ŷď�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĞǌĂĂŬ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ

ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

ŶĐ�Ͳ�ĨĂŵŝůŝĞĚŽƐƐŝĞƌ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝĞ

ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ W^^W�Ͳ�WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

ss>W�Ͳ�sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶŐ ss>W�Ͳ�sĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ŐƌŽĞƉ�ĂĂƌĚ

dŽƚĂĂů�ƌŽů

dŽƚĂĂů

ϳϭϱ ϳϬϬ ϭϮ

ϳϭϱ ϳϬϬ ϭϮ

ϭϯ ϵ Ϯ

ϭϮϬ ϭϭϭ Ϯ

ϭϯϯ ϭϮϬ ϰ

ϲϵϲ ϱϮϴ ϴϱ

ϲϵϲ ϱϮϴ ϴϱ

ϳ ϴ Ϯ

ϳ ϴ Ϯ

ϮϰϬϰϭ ϮϯϳϮϲ ϭϯϳϭ

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

 'H GHILQLWLH YDQ GH FDWHJRULH ³VODSHQGH ]DDN´ LV WH YLQGHQ LQ GH WRHOLFKWHQGH WHNVW RQGHU GH WLWHO ³7\SH RXWSXW´

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



ϭ͘ E/�ht Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘ď �ĂƌĚ ;EŝĞƵǁͿ Ͳ �Ğ ϱ ŵĞĞƐƚ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĂĂƌĚĞŶ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

��s�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ �Z��Ͳ�ƵŝƚǀŽĞƌďĂĂƌǀĞƌŬůĂƌŝŶŐ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

��s�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞƐůĂŐƌĞĐŚƚĞƌ�ŽƉ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ

�s��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

h�s�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ĞĞŶǌŝũĚŝŐ�ǀĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�;фх�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌͿ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�'��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ ���D�Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�<'�Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ ���Ͳ�ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŝŶ�ŬŽƌƚ�ŐĞĚŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

�W��Ͳ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ�ƉƌŽ�ĚĞŽ Z�'t�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�Ͳ�ŐĞǁĞŝŐĞƌĚ

Z�sd�Ͳ�ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

E��Ͳ�ŶĂǌŝƚƚŝŶŐ �ZZ��Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

^dKW�Ͳ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ŐĞƐƚŽƉƚ

sK�'�Ͳ�ǀŽĞŐŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

KŶďĞŬĞŶĚ KŶďĞŬĞŶĚ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

W�Ͳ�ƉƌŽĐĞƐͲǀĞƌďĂĂů �Z,W�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŽƉ�Ɖǀ�;ϳϯϬΑϭͿ

'D/E^�Ͳ�ŐĞĞŶ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

D^�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

D^ϯϯϲ�Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϯϯϲ��͘t͘

D^��Ͳ�ŵŝŶŶĞůŝũŬĞ�ƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ăƌƚ͘�ϱϵ�ǁĞƚ�ŚǇƉŽƚŚ͘�ŬƌĞĚŝĞƚ

t�'�Z�Ͳ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ�ŽĨ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶŐ �ĨƐůƵŝƚŝŶŐ�ŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞ�ǌĂĂŬ�;ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƐĂŝƐŝŶĞ�ŽĨ�ǀĞƌĞĨĨĞŶŝŶŐͲǀĞƌĚĞůŝŶ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬ ^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬ

ϰ

ϭϳ

ϵϴϭ

ϴϬϬϰ

ϵϬϬϲ

ϯϯ

ϯϯ

ϭϭ

ϭϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϮϮϮ

ϭϮϰ

ϯϰϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϵϬ

ϭϯϭ

ϲϴϮ

Ϯ

ϲ

ϯϵϮ

ϭϰϬϯ

ϭϰϬϴ

ϭϰϬϴ

ϴϳϲϲ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ϮϬϮϬ

�ĨƐůƵŝƚĞŶĚĞ�ďĞƐůŝƐƐŝŶŐ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

^ůĂƉĞŶĚĞ�ǌĂĂŬ dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

s'��Ͳ�ǀŽŶŶŝƐƐĞŶ�ŐĞƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ �Ds,�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ďĞŵŝĚĚĞůŝŶŐ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

sKE�Ͳ�ǀŽŶŶŝƐƐĞŶ ϴϬϲ�Ͳ�ŽƉŚĞĨĨŝŶŐ�ǀĞƌǀĂů�ǀĞƌƐƚĞŬǀŽŶŶŝƐ�;ϴϬϲͿ

�&^d�Ͳ�ĂĨƐƚĂŶĚ�;ϴϮϬͲϴϮϭͿ

�Z�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

�Z,s�Ͳ�ĚŽŽƌŚĂůŝŶŐ�ŵĞƚ�ǀŽŶŶŝƐ�;ϳϯϬΑϭͿ

�Kd�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌůŝŶŐĞ�ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ

�Y�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

�s'�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ŐĞŵĞŶŐĚ�ŽƉ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĂĂŬ�ĞŶ�ďŝũ�ǀĞƌƐƚĞŬ

�sd�Ͳ�ƚĞŐĞŶƐƉƌĞŬĞůŝũŬ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ

�ss�Ͳ�ĞŝŶĚǀŽŶŶŝƐ�ďŝũ�ǀĞƌƐƚĞŬ

<K^�Ͳ�ĞŶŬĞů�ŬŽƐƚĞŶ�;ϭϬϮϭͿ

Ed�Ͳ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

^d�Kd�Ͳ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ�ƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ƚĂĨĞů�Θ�ďĞĚ�ŽŶĚĞƌů͘ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐ

d��>�Ͳ�ĂŶĚĞƌĞ�ƚĂĂů�;ǁĞƚ�ϭϱͬϲͬϭϵϯϱ�Ăƌƚ�ϰΑϮͿ

s�Z�Z�Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ϲϯϵͿ

s�Z��Ͳ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�;ϲϲϬͿ

t�'�Z�Ͳ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ƌŽů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

�s�Ͳ�ǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌǁĞƌƉ

dŽƚĂĂů�ƚǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ

dŽƚĂĂů

ϴϳϲϲ

ϰ

ϰ

ϱ

ϮϳϬ

Ϭ

Ϯϰϰ

ϭϮϮϭϱ

ϯ

ϯϴϵ

ϮϲϭϲϮ

Ϯϲϱϯ

ϵ

ϲϭ

ϭϬ

ϮϮϳ

ϭϰ

ϱϭϰ

ϭϬϵ

ϭϬϳ

ϰϮϵϵϮ

ϲϯϵϳϰ

([WUDFWLHGDWXP YDQ GH JHJHYHQV� ��-XQ����

'H ]DNHQ LQJHVFKUHYHQ YyyU � MXQL ���� PHW HHQ DDUG YDQ GH ]DDN ³HFKWVFKHLGLQJ´ RI ³YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLHGRVVLHU HQ QLHW SHU IDPLOLH]DDN� RQGHU GH
]RJHQDDPGH DDUGFRGH ³HFKWVFKHLGLQJ PHW RI ]RQGHU YRRUORSLJH PDDWUHJHOHQ´� $OOH DQGHUH ]DNHQ ZRUGHQ JHWHOG SHU IDPLOLH]DDN�
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