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In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw schommelde het jaarlijkse aantal
door de rechter uitgesproken echtscheidingen rond de 35.000 (figuur 1). Na 2001 nam
het aantal echtscheidingen heel sterk af. Deze daling kan voor een groot deel worden
verklaard door de stijging van het aantal zogenoemde flitsscheidingen (zie kader flits-
scheidingen). Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst bij de Burgerlijke Stand
van de gemeente omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap
via een advocaat of notaris werd ontbonden. Per 1 maart 2009 is de flitsscheiding weer
afgeschaft. In 2009 bedroeg het aantal flitsscheidingen tot het moment van afschaffing
minder dan 1.000. In 2008 waren dit er (over het hele jaar) nog 2.800. Deze daling
heeft echter niet geleid tot een stijging van het aantal echtscheidingen. Het aantal
echtscheidingen was in 2009 met 31.700 zelfs iets lager dan in het voorafgaande jaar.
Een periode van laagconjunctuur resulteert vaak in een stijging van het aantal echt-
scheidingen. Dit hangt samen met financiële onzekerheid, (dreiging van) werkloos-
heid en met inkomensverlies. De kredietcrisis heeft in 2009 echter geen stijging van
het aantal echtscheidingen tot gevolg gehad. Zoals hierboven beschreven was er juist
sprake van een daling. Deze kan echter worden beschouwd als een tijdelijke ’dip’. In
de eerste helft van 2010 steeg het aantal echtscheidingen weer met acht procent.

Echtscheidingsprocedures bij de rechter

Ruim één op de vijf in 2009 door de rechter ontbonden huwelijken heeft tussen vijf en
tien jaar stand gehouden (zie figuur 2). Ruim een kwart van de huwelijken heeft 20
jaar of langer geduurd voor het tot een echtscheiding kwam. Eén op de zeven geschei-
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In 2009 werden 31.700 huwelijken door de

Nederlandse rechter ontbonden. Dit zijn

er iets minder dan in 2008, toen 32.900

echtscheidingen werden uitgesproken.

Het afschaffen van de flitsscheiding per 

1 maart 2009 en de kredietcrisis hebben

dus in 2009 niet tot een stijging van het

aantal echtscheidingsprocedures geleid.

Hier blijkt echter sprake te zijn van

’uitstel‘. In het eerste halfjaar van 2010 

is het aantal echtscheidingsprocedures

weer met acht procent gestegen.

Bij ruim zes op de tien echtscheidingen

waren minderjarige kinderen betrokken.

Het ging in totaal om 33.300 kinderen.

Ongeveer de helft van hen was op het

moment van scheiding jonger dan tien

jaar.

In 2009 tijdelijk minder echtscheidingen
via Nederlandse rechter
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den echtparen is zelfs nog in de gelegenheid ge-
weest om hun zilveren bruiloft te vieren. Het aan-
deel echtscheidingen binnen vijf jaar na de
trouwdatum is sterk afgenomen: van een derde in
1994 tot minder dan één op de vijf in 2009. Deze
daling hangt samen met de stijging van het aantal
ongehuwd samenwonenden. Aan het huwelijk
gaat steeds vaker een ‘proefperiode’ van onge-
huwd samenwonen vooraf. Een deel van de min-
der stabiele relaties wordt verbroken zonder dat
het tot een huwelijk komt en blijft buiten beeld in
de echtscheidingsstatistiek. Ook de ontwikkeling
van het aantal huwelijkssluitingen kan een rol
spelen. Sinds de eeuwwisseling is het aantal hu-
welijkssluitingen gedaald.  
Bij 18.500 (bijna 60 procent) van de 31.700 in
2009 door de rechter uitgesproken echtscheidin-
gen waren minderjarige kinderen betrokken. In
1994 was dit iets minder dan de helft (zie figuur
3). Samenwonende paren gaan steeds vaker pas
trouwen na de geboorte van hun eerste kind. Zo-
lang er geen kinderen zijn, ervaren paren minder
de noodzaak om te trouwen. Als gehuwden ver-
houdingsgewijs vaker kinderen hebben, wordt dit
ook weerspiegeld in de echtscheidingscijfers naar
kindertal. 
In 2009 bedroeg het aantal echtscheidingen
waarbij geen minderjarige kinderen waren be-
trokken 13.200. Het aantal scheidingen van echt-
paren met twee kinderen was met 8.500 groter
dan het aantal scheidingen van paren met één
kind (7.100). Ruim 2.900 paren hadden op het
moment van de scheiding drie of meer minderja-
rige kinderen. In totaal waren bij de in 2009 ont-
bonden huwelijken 33.300 minderjarige kinde-
ren betrokken. Van de kinderen van wie de ou-
ders gingen scheiden is één op de zes jonger dan
vijf jaar en één op de drie tussen de vijf en tien
jaar (zie figuur 4).
Het is niet precies bekend hoeveel kinderen van
ongehuwd samenwonende paren het uit elkaar
gaan van hun ouders meemaken. De Graaf
(2005) schat dit aantal op ongeveer 18.000 per
jaar. Het aantal kinderen van flitsscheiders be-
droeg jaarlijks bijna 5.000. Het totaal aantal kin-
deren dat betrokken is bij een relatieontbinding
komt dan bij benadering uit op 50.000 à 60.000
per jaar. 

Door rechter vastgestelde

nevenvoorzieningen

Naast een verzoek om echtscheiding kan in het
verzoekschrift bij de rechtbank om één of meer
nevenvoorzieningen worden gevraagd. Een be-
slissing daarover kan de rechter tegelijk met de
beslissing over de scheiding nemen. 
Een nevenvoorziening kan gaan over gezag of
omgang met de minderjarige kinderen, de ali-
mentatie voor de partner en/of de kinderen, de
boedelscheiding, het gebruik van de echtelijke
woning en eventuele andere zaken die met de
scheiding hebben te maken.
De bij echtscheiding betrokken partners kunnen
vooraf, in een echtscheidingsconvenant, afspra-
ken maken over deze zaken. Dit convenant wordt
opgesteld door een advocaat of notaris. In de regel
zal de rechter deze overeenkomst opnemen in zijn
of haar beschikking. De echtscheidingsprocedure
kan dan sneller worden afgerond.

Figuur 1. Echtscheidingsprocedures via de rechter

Noot: volgens Statistiek echtsscheidingsprocedures en Raad voor de rechtspraak: dus door de rechter ontbonden.

Bron: CBS/Raad voor de rechtspraak.
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Figuur 2. Huwelijksduur in jaren tot de echtscheiding, 2009

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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Figuur 3a. Echtscheidingen naar kindertal, 1994

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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Figuur 3b. Echtscheidingen naar kindertal, 2009

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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Figuur 4. Bij echtscheiding betrokken kinderen naar leeftijd, 2009

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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Kinderalimentatie 

Er geldt een alimentatieplicht voor de partner en
voor kinderen tot 21 jaar. De hoogte van de 
kinderalimentatie is in principe vrij te bepalen
door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen 
worden opgenomen in een echtscheidingsconve-
nant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslis-
sing. Bij bijna zes op de tien echtscheidingen
waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken,
wijst de rechter alimentatie toe aan de kinderen.
In de andere 40 procent wordt de scheiding niet
via de rechter geregeld. Het is wel mogelijk dat
betrokkenen hier zelf afspraken over maken,
maar daar is geen informatie over. Ook kan er
sprake zijn van co-ouderschap, zodat de kosten
worden gedeeld. Als het kind 18 jaar wordt, 
ontvangt het de alimentatie zelf. Wordt het kind
financieel zelfstandig, dan kan de alimentatie-
plicht vervallen. 
In ruim een kwart van deze gevallen is een maan-
delijks bedrag van 500 euro of meer per gezin
vastgesteld. De kinderalimentatie is uiteraard af-
hankelijk van het aantal kinderen dat bij de
scheiding is betrokken. Bij één minderjarig kind
gaat het in één op de acht zaken om een bedrag
van meer dan 500 euro. Bij twee minderjarige
kinderen is het totaalbedrag aan kinderalimenta-
tie in bijna een derde en bij drie of meer kinderen
in bijna de helft van de gevallen 500 euro of meer
per maand (zie figuur 5). 

Partneralimentatie

Ook over de partneralimentatie kunnen ex-part-
ners in principe zelf afspraken maken. Deze af-
spraken kunnen vervolgens worden vastgelegd
in een convenant. Als dit niet lukt, kan de rech-
ter de hoogte van de partneralimentatie vaststel-
len, rekening houdend met de behoefte aan ali-
mentatie van degene die financiële ondersteu-
ning nodig heeft en de draagkracht van de part-
ner die alimentatie moet betalen. Voor de vast-
stelling van alimentaties moet de rechter bepaal-
de normen hanteren, de zogenoemde Trema-
normen, waarbij de Trema een acroniem is dat is
afgeleid van ’Tijdschrift voor de REchterlijke
MAcht’.
De wettelijke alimentatieverplichting ten opzich-
te van de partner duurt maximaal 12 jaar. Als het
huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er

geen kinderen zijn, kan de alimentatieverplich-
ting niet langer duren dan de duur van het huwe-
lijk. Als de partner die alimentatie ontvangt her-
trouwt of gaat samenwonen, vervalt de plicht van
de andere partner om alimentatie te betalen. Ook
als de inkomenssituatie van de ontvangende part-
ner sterk verbetert, kan dit gevolgen hebben voor
de alimentatie. 
Bij één op de zes echtscheidingen wijst de rechter
alimentatie toe aan de vrouw. In bijna één op de
drie gevallen waarbij alimentatie wordt toege-
kend gaat het om een maandelijks bedrag van
minder dan 400 euro. Bij ruim een kwart van de
scheidingen bedraagt de alimentatie meer dan
1.200 euro (zie figuur 6). Alimentatiebetaling van

Foto: Stockxchng/glendali Foto: Stockxchng/glendali 

Figuur 5. Mediane alimentatie per kind

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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Figuur 6. Maandelijkse partneralimentatie aan de vrouw, 2009

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.
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ren, leidt dit ook tot hogere alimentaties. De Tre-
ma-normen die de rechter hanteert bij de vast-
stelling van de alimentatie zijn sinds de eeuwwis-
seling niet wezenlijk aangepast. Mogelijk speelt
wel de groei van het aantal gespecialiseerde fami-
lierechtadvocaten een rol. Steeds meer advoca-
ten zijn goed thuis in het alimentatierecht. Dit
kan tot gevolg hebben dat er meer ’uit een zaak
wordt gehaald‘ dan vroeger.

Bij wie wonen de kinderen na de

scheiding?

In meer dan zes op de tien gevallen wordt in de
echtscheidingsbeschikking door de rechter vast-
gelegd dat de kinderen bij de moeder wonen. Bij
vijf procent van de scheidingen wordt afgespro-
ken dat de kinderen bij de vader gaan wonen. Bij
iets minder dan één op de drie scheidingen is er
sprake van co-ouderschap of van een situatie
waarbij één of meer kinderen bij de moeder wo-
nen en het andere kind/de andere kinderen bij de
vader. Het is echter de vraag in hoeverre de door
de rechtbank vastgelegde situatie ook daadwerke-
lijk overeenkomt met de feitelijke situatie. Zo kan
het vanuit fiscaal oogpunt voordelig zijn om af te
spreken dat één of meer kinderen bij de vader en
de andere kinderen bij de moeder wonen.
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de vrouw aan de man komt vrijwel niet voor: in
2009 is bij slechts één procent van de echtschei-
dingen deze verplichting opgelegd. 
De door vrouwen ontvangen bedragen aan part-
neralimentatie (zoals vastgelegd door de rechter)
zijn sinds de eeuwwisseling sterker gestegen dan
de inkomens. De bruto inkomens van mannen
tussen 25-65 jaar laten tussen 2001 en 2009 een
jaarlijkse stijging zien van gemiddeld iets minder
dan drie procent. Voor de vrouwen in dezelfde
leeftijdscategorie is de gemiddelde jaarlijkse stij-
ging bijna vier procent. De aan vrouwen betaalde
partneralimentatie is tussen 2001 en 2009 ge-
middeld met 4,7 procent per jaar gestegen. Dit
lijkt in verhouding tot de gemiddelde inkomens-
stijging nogal veel in een periode van emancipa-
tie en toegenomen economische zelfstandigheid
van vrouwen. De grotere stijging van de alimen-
taties kan voor een deel worden verklaard door-
dat mensen op steeds latere leeftijd gaan (trou-
wen en) scheiden. In 2001 was bijvoorbeeld 43
procent van de van echt scheidende vrouwen 40
jaar of ouder. In 2009 was dit aandeel toegeno-
men tot 59 procent (zie figuur 7). Aangezien bij
een hogere leeftijd veelal hogere inkomens ho-

ECHTSCHEIDING IN JURIDISCHE EN DEMOGRAFISCHE ZIN

In de Nederlandse statistiek wordt het begrip ‘echtscheiding’ op twee
manieren beschreven: volgens de demografische betekenis en vol-
gens de juridische betekenis. Cijfers kunnen dan ook – afhankelijk van
de gebruikte bron – licht verschillen. Wij presenteren in dit artikel de
juridische echtscheidingen, zoals uitgesproken door de Nederlandse
rechter. 

In de bevolkingsstatistiek van het CBS is een echtscheiding een demo-
grafische gebeurtenis op het moment dat de scheiding wordt vastge-
legd in de registers van de Burgerlijke Stand. Sinds oktober 1994 wor-
den in de bevolkingsstatistiek alle echtscheidingen meegeteld waar-
van op het moment van de inschrijving ten minste één van de betrok-
ken partners als ingezetene in de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA) is opgenomen. De echtscheiding kan door
een Nederlandse of door een buitenlandse rechter zijn uitgesproken.

De CBS-statistiek over echtscheidingsprocedures is gebaseerd op een
enquête bij de rechtbanken en beschrijft de uitkomst van de juridische
procedure rond de echtscheiding. De echtscheiding is na de uitspraak
van de rechter nog niet afgerond. Vanaf het moment dat de echtschei-
dingsbeschikking van de rechter onherroepelijk is geworden, hebben
de bij de echtscheiding betrokken (ex-)partners een periode van zes
maanden om de rechterlijke beslissing te laten inschrijven in de re-

gisters van de Burgerlijke Stand. Doen zij dat niet (of te laat), dan is
geen echtscheiding tot stand gekomen.

De statistiek over echtscheidingsprocedures geeft onder meer inzicht
in de aard van het verzoek, de betrokken personen (man, vrouw, min-
derjarige kinderen), de huwelijksduur en de doorlooptijd van de echt-
scheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over de beslissingen
in de nevenvoorzieningen, zoals eventuele partner- of kinderalimenta-
tie, toewijzing van de voormalige echtelijke woning, toewijzing van
het ouderlijke gezag en de omgangsregeling. 

De verschillen tussen de gegevens afkomstig van de rechtbanken en
de GBA-gegevens hangen onder meer samen met de vraag of de
echtscheiding door een Nederlandse of door een buitenlandse rechter
is uitgesproken. Daarnaast is er een zeker tijdsverloop tussen de uit-
spraak van de rechter en inschrijving bij de burgerlijke stand. Bij de
echtscheidingsprocedures bij de rechtbanken zijn ook scheidingen
van tafel en bed en een klein deel (voorzover de rechter hieraan te pas
komt) van de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen
meegeteld. In totaal gaat het hier om één à twee procent van de pro-
cedures. Het aantal echtscheidingsprocedures bij de rechtbanken ligt
daarom doorgaans iets boven het aantal volgens de bevolkingssta-
tistiek.

FLITSSCHEIDINGEN

Bij een flitsscheiding werd een huwe-
lijk eerst omgezet in een gere-
gistreerd partnerschap, waarna het
partnerschap werd ontbonden. Een
flitsscheiding was sinds 1 april 2001
mogelijk en is per 1 maart 2009 afge-
schaft. In de periode 2001-2009 zijn
30.000 stellen uit elkaar gegaan met
een flitsscheiding. 
Het hoogst was het aantal flitsschei-
dingen in de jaren 2003 tot en met
2005. Toen kozen jaarlijks ongeveer
5.000 paren voor een flitsscheiding.
In 2009 bedroeg het aantal flitsschei-
dingen (tot het moment van afschaf-
fing) minder dan 1.000. In 2008 waren
dit er (over het hele jaar) nog 2.800.

Figuur 7. Leeftijd vrouwen bij scheiding

Bron: CBS, Statistiek echtscheidingsprocedures.

L
e

e
ft

ij
d

0

10

20

30

40

50

60

70

20092001

40 jaar of ouder30 tot 40Jonger dan 30

317116_demos_oktober_2010_2e  02-11-2010  15:53  Pagina 4



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




