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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD    volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

1.1 Productidentificatie 

Productnummer: : 10.002873 

 
Productbenaming : Salpeterzuur 65%, p.a., trace analysis 
 
REACH registratienummer : 01-2119487297-23-XXXX 
 
CAS-Nr. : 7697-37-2 
 
EG-Nr. : 231-714-2 
 
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 
Geïdentificeerd gebruik : Reagentia voor analyse 

 
1.3 Details betreffende de verstrekker van  het veiligheidsinformatieblad 

Leverancier : Van Hees B.V. 

   Voltaweg 35a 

   6101 XK ECHT 

Telefoon : +31 475-411249 

Fax : +31 475-411296 

E-mail : info@vanheesecht.nl 

 

1.4 Telefoonnummer voor : Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC) : tel. +31-302748888 

      voor noodgevallen   uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute 

   vergiftigingen 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
 2.1 Indeling van de stof of het mengsel (EG 1272/2008)  

Oxiderende vloeistof, Categorie 3, H272 
Huidcorrosie, Categorie 1A, H314 
Voor metalen bijtende stof of mengsel, Categorie 1, H290 
Acute toxiciteit, Categorie 3, H331 

 

Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze Rubriek, zie Rubriek 16 
 

2.2 GHS-Labels  
GHS-Labels Etikettering (EG 1272/2008)  
Gevarenpictogrammen:  
  
 
 
   
  
 
Signaalwoord:  
GEVAAR 

 
Gevarenaanduidingen: 
H272    Kan brand bevorderen; oxiderend. 
H314    Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
H290    Kan bijtend zijn voor metalen. 
H331   Giftig bij inademing 
EUH071   Bijtend voor de luchtwegen 

 
Veiligheidsaanbevelingen: 
Preventie 
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 
P260    Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen. 
P280  Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,  

gelaatsbescherming dragen.  
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Maatregelen 
P284   Adembescherming dragen. 
P301 + P330 + P331  NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. 
P302 + P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 

ademen. 
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
 
Gevaarlijke bestanddelen:   Salpeterzuur 
die op het etiket vermeld 
moeten worden 
 
2.3 Andere gevaren 
Risico op ernstig letsel aan de longen (bij inademing). Het product verkleurt de huid. 

 

3.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 
 3.1 Stof  

Niet van toepassing. 
 
3.2 Mengsel 
CAS-Nr.  7697-37-2 
EG-Nr.  231-714-2 
Indexnr.  007-004-00-1 
 

Component Cas-No. Concentratie Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 
1272/2008) 

Salpeterzuur 65%, p.a., trace 
analysis 

7697-37-2 65+% HNO3 - 
(Appearance 
of a yellowish 
tinge in the 

container has 
no impact on 

product 
quality). 

Ox. Liq. 2 (H272) 
Skin Corr. 1A (H314) 
Acute Tox. 3 (H331) 

EUH071 

 

Component Reach Nummer 

Salpeterzuur 65%, p.a., trace 
analysis 

01-2119487297-23-XXXX 

 
Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16. 
 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 

  4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemeen advies 
 Hulpverlener:  EHBO’ers moeten zichzelf beschermen. Buiten de gevaarlijke zone brengen. Doordrenkte kleding onmiddellijk  

Uittrekken en lichaam grondig reinigen. 
Bij inhalatie:  Overbrengen naar de frisse lucht. Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. Indien noodzakelijk, zuurstof 

toedienen door gekwalificeerd personeel. Onmiddellijk een arts waarschuwen. 
Bij huidcontact:  Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Verontreinigde kleding en schoenen 

onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. Onmiddellijk een arts waarschuwen. 
Bij oogcontact:  Onbeschadigd oog beschermen. Spoel de ogen minstens 15 minuten lang uit met grote hoeveelheden water. 

Houd de oogleden uit elkaar en weg van de oogballen tijdens het uitspoelen. Onmiddellijk een arts 
waarschuwen. 

Bij inslikken:  Voorzichtig reinigen of mond met water spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts 
waarschuwen.  

  
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Geen gegevens beschikbaar. 
 
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

 Schade aan de gezondheid kan pas met vertraging merkbaar worden. Medisch toezicht gedurende minimaal 48 uur. 

Zie Paragraaf 11 voor meer gedetailleerde informatie wat betreft gezondheidseffecten en symptomen.  
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5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
 5.1 Geschikte blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Waternevel, Schuim, Kooldioxide (CO2), Bluspoeder 
Ongeschikte blusmiddelen 
Droog natriumcarbonaat, Sterke waterstraal. 
 
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Bijzondere gevaren door corrosieve en toxische verbranding- en ontledingsproducten.  
Bij brand kunnen vrijkomen: stikstofoxiden (NOx)  
Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.  
Bij brand bevordert product de verbranding. 
 
5.3 Advies voor brandweerlieden 
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding.  
Geen onbeschermde delen van het lichaam.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. Het product zelf brandt niet. 
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. 
 

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 
 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

Beschermende kleding dragen. Niet beschermde personen op afstand houden. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. 
Omstanders op afstand en bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Zorg voor voldoende luchtverversing. 

 
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Afvoer in het milieu moet worden voorkomen. Niet naar het 
oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom dat product in riolering komt. Verontreinigd bluswater gescheiden 
opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. 
 
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Met veel water verdunnen. Chemische neutralisatiemiddelen gebruiken.  
Neutraliseren met de volgende producten: Kalk  
Nooit neutraliseren met de volgende producten/stoffen: Soda-as  
Opnemen in inert absorberend materiaal. Niet met zaagmeel of andere brandbare stoffen opnemen.  In goed afsluitbare vaten 
naar afvalverwijdering afvoeren.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen in de vorm van geheel afsluitend chemicaliënpak en een persluchtmasker. 
 
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. 

 

7. HANTERING EN OPSLAG 
 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Advies voor veilige hantering:  
Plaatselijke afzuiging is vereist. Alleen zuurbestendige uitrustingen gebruiken. Op de werkplek alleen een beperkte hoeveelheid 
in voorraad houden. Altijd een EHBO-koffer bij de hand houden, samen met de juiste instructies. Draag geschikte handschoenen 
en beschermende kleding.  

 
Advies voor bescherming tegen brand en explosie:  
Verwijderd houden van brandbare stoffen. Het product zelf brandt niet.  

 
Hygiënische maatregelen:  
Afzonderlijke ruimten voor wassen, douchen en verkleden zijn vereist. Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats 
komen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Bij 
verwerking, niet eten en drinken. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. 

 
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden:  
Bewaren in originele container. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Vaten/verpakking niet open laten 
staan. Productresten op/aan de houders vermijden. Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.  

 
Advies voor gemengde opslag:  
Niet samen met brandbare stoffen opslaan. 
 
7.3 Specifiek eindgebruik 

Geen bijkomende gegevens beschikbaar  
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 
 8.1 Controleparameters 
 Blootstellinglimiet met betrekking tot beroep 

Bestanddelen Basis / Waarde 
Waarde / Wijze van 

blootstelling 
Overschrijdingsfactor Opmerkingen 

Salpeterzuur 
MAC (NL) 

STEL 
1,3 mg/m3 

0,5 ppm 
  

Salpeterzuur 
EU ELV 
STEL 

2,6 mg/m3 

1 ppm 
 indicatief 

Salpeterzuur 
NL OEL 
TGG 15 

1,3 mg/m3 15 minuten  

STEL - Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode  
TGG 15 - TGG 15 min. (tijdgewogen gemiddelde over 15 minuten) 

 
DNEL/PNEC waarden 

Bestanddeel 
Eindgebruik / 

botsing 
Tijdsduur van de 

blootstelling 
Waarde Blootstellingroute 

Opmerking
en 

Salpeterzuur 
Werknemers / 

Lange termijn – 
plaatselijke effecten 

 1,3 mg/m3 Inademing  

Salpeterzuur 
Werknemers / 

Acute – plaatselijke 
effecten 

 2,6 mg/m3 Inademing  

Salpeterzuur 
Consumenten / 
Lange termijn – 

plaatselijke effecten 
 0,65 mg/m3 Inademing  

Salpeterzuur 
Consumenten / 

Acute – plaatselijke 
effecten 

 1,3 mg/m3 Inademing  

 
 PNEC waarden niet beschikbaar 
 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 
Beheersing van beroepsmatige blootstelling  
De persoonlijke veiligheidsuitrusting moet aan de geldige EN-normen voldoen: ademhalingsbescherming EN 136, 140, 149,; 
veiligheidsbril / oogbescherming EN 166; veiligheidskleding EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; veiligheidshandschoenen EN 374, 
511; veiligheidsschoenen EN-ISO 20345.  
Dampen of spuitnevel niet inademen.  

 
Technische maatregelen  
Gebruiken met voldoende afzuigventilatie. Zuurbestendige vloer. Sprinkler voor noodgevallen  

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Bescherming van de ademhalingswegen:  
Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.  

 
Bescherming van de handen:  
Handschoenenmateriaal: Viton (R)  
doorbraaktijd: > 60 min  
Handschoendikte: 0,7 mm  
Vitoject® 890  

 
Handschoenen voor gebruik goed controleren.  
In geval van slijtage vervangen.  
Opmerkingen:Aanvullende opmerking: De specificaties zijn gebaseerd op informatie en t handschoenen, of zij zijn afgeleid uit 
gelijksoortige stoffen. In verband met wisselende omstandigheden (temperatuur, belasting) kan de gebruiksduur van de 
chemisch beschermende handschoen aanmerkelijk korter zijn dan de permeatietijd zoals vastgesteld overeenkomstig EN 374. 
De werkelijke gebruiksomstandigheden zijn vaak afwijkend van de standaard zoals gebruikt in EN 374. Daarom is de 
aanbeveling van de producent van de handschoenen om een maximum van 50% van de aanbevolen permeatietijd aan te 
houden bij gebruik. Volg de instructies van de handschoenleverancier nauwkeurig omdat er verscheidene types handschoen in 
omloop zijn. Handschoenen die voldoen aan EN 374 zijn o.m. te verkrijgen bij KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de  

 
Bescherming van de ogen:  
Veiligheidsstofbril  

 
Huid- en lichaamsbescherming:  
Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.  
Dragen indien van toepassing:  

  Volledig pak voor bescherming tegen chemicaliën 



 Pagina 5 van 7    10.002873 

 Herzieningsdatum 01-02-2018  Versie 1.2   

Dit veiligheidsinformatieblad(VIB) is met de grootste zorg samengesteld op basis van de meest recente kennis en informatie. De aansprakelijkheid voor het gebruik van dit VIB ligt echter bij de werkgever. De samensteller 
aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade van welke aard dan ook door het gebruik van dit blad. 

 
 

Beheersing van milieublootstelling  
  Verwerken in overeenstemming met lokale milieuwetgeving en goede industriële gebruiken. 
 
9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN  
 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Voorkomen 
Vorm:     Vloeibaar 
Kleur:    Kleurloos 
Geur:     Zwak 
Veranderingen in fysische toestand 
Smeltpunt:    -31°C 
Kookpunt:    122°C bij 1.013 hPa 
Vlampunt:   Niet van toepassing 
Ontvlammingstemperatuur:  Niet van toepassing 
Ontstekingstemperartuur  Niet van toepassing 
Zelfontbrandingstemperatuur Niet zelfontvlambaar 
Onderste explosiegrens  Niet van toepassing 
Bovenste explosiegrens  Niet van toepassing 

Dampspanning   50 hPa bij 50°C 

Mol. massa:    63.01 g/mol 
Densiteit:    1,400 – 1,480 g/ml bij 20°C 

Bulk soortelijk gewicht  Niet van toepassing 
pH waarde:    pH < 1 
Oplosbaarheid in water:   Volledig mengbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-  Geen gegevens beschikbaar 
octanol/water   
 
9.2 Andere gegevens 
Geen bijkomende gegevens beschikbaar. 

 
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
 10.1 Reactiviteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 
10.2 Chemische stabiliteit 
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd. Bij brand of intense hitte kunnen de verpakkingen krachtig scheuren. 
 
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Bij reactie met metalen komt waterstof vrij. Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend. 
 
10.4 Te vermijden omstandigheden 
Verwijderd houden van warmte. Verwijderd houden van brandbare stoffen.  Verwijderd houden van reductiemiddelen.  
Beschermen tegen vocht. 
 
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Tast als oxidatiemiddel organische stoffen aan zoals hout, papier, vetten. Corrosief bij aanraking met metalen.  
Bij reactie met metalen komt waterstof vrij. Reacties met organische stoffen. Ontvlambare materialen  
Onverenigbaar met basen. 

 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Stikstofoxiden (NOx) 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
 11.1 Informatie over toxicologische effecten 

a) Acute toxiciteit; 
Acute orale toxiciteit 
De toxiciteit wordt bepaald door de corrosiviteit van het product. 
 
Acute dermale toxiciteit 
Geen gegevens beschikbaar  
De toxiciteit wordt bepaald door de corrosiviteit van het product. 
 
Acute toxiciteit bij inademing 
Acute toxiciteitsschattingen  
Waarde: 4,08 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Methode: Calculatiemethode 
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b) Huidcorrosie/-irritatie 
Het product is geclassificeert volgens bijlage VI van Richtlijn 1272/2008 / EEG. 
 
c) Ernstig oogletsel/oogirritatie 
Deze informatie is niet beschikbaar. 

 
d) Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 
Deze informatie is niet beschikbaar. 
 
e) Mutageniteit in geslachtscellen 

  Opmerking: Niet geclassificeerd vanwege gegevens die wel is waar overtuigend lijken, maar onvoldoende voor classificatie. 

 

  f) Carcinogeniteit 
Deze informatie is niet beschikbaar. 

 
g) Giftigheid voor de voortplanting 
Deze informatie is niet beschikbaar. 

 
h)  Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling 

 Opmerking: Niet geclassificeerd vanwege gegevens die wel is waar overtuigend lijken, maar onvoldoende voor classificatie. 
 

i) Gevaar bij inademing 

Deze informatie is niet beschikbaar. 

 
11.2 Verdere informatie 
Risico op ernstig letsel aan de longen (bij inademing).  
Vergiftigingsverschijnselen kunnen pas enkele uren later optreden. 

 
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
  12.1 Toxiciteit 

Toxiciteit voor vissen:  
Geen gegevens beschikbaar  
 
Toxiciteit voor waterplanten:  
Geen gegevens beschikbaar  
 
Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren:  
Geen gegevens beschikbaar 
 
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Biologische afbreekbaarheid:  
Niet van toepassing De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op 
anorganische stoffen.  
 
12.3 Bioaccumulatie 
Geen informatie beschikbaar. 
 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
Geen informatie beschikbaar. 
 
12.5 Resultaten van PBT and vPvB beoordeling 
Niet van toepassing. 
  
12.6 Andere schadelijke effecten 
Neutralisatie vermindert ecotoxische effecten. 
 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Product: Chemicaliën moeten met inachtneming van de desbetreffende nationale voorschriften afgevoerd worden. 
Verpakking:  Verpakkingen van producten moeten met inachtneming van de geldende landspecifieke voorschriften 

           afgevoerd worden of aan verpakkingsterugnamesystemen overgelaten worden. 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
Wegtransport (ADR/RID) 
14.1 UN nummer     UN 2031 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste 65%,   
modelreglementen van de VN  maar ten hoogste 70% zuur 
14.3 Klasse   8 (5.1) 
14.4 Verpakkingsgroep     II 
14.5 Milieugevaarlijk     Nee 



 Pagina 7 van 7    10.002873 

 Herzieningsdatum 01-02-2018  Versie 1.2   

Dit veiligheidsinformatieblad(VIB) is met de grootste zorg samengesteld op basis van de meest recente kennis en informatie. De aansprakelijkheid voor het gebruik van dit VIB ligt echter bij de werkgever. De samensteller 
aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade van welke aard dan ook door het gebruik van dit blad. 

 
 

14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  ja 
Tunnelrestrictiecode     (E) 
 
Luchttransport (IATA) 
14.1 UN nummer     UN 2031 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste 65%,   
modelreglementen van de VN  maar ten hoogste 70% zuur 
14.3 Klasse   8 (5.1) 
14.4 Verpakkingsgroep     II 
14.5 Milieugevaarlijk     - 
14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  ja  

 
Zeetransport (IMDG) 
14.1 UN nummer     UN 2031 
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de  SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste 65%,   
modelreglementen van de VN  maar ten hoogste 70% zuur 
14.3 Klasse   8 (5.1) 
14.4 Verpakkingsgroep     II 
14.5 Milieugevaarlijk     - 

14.6 Bijzondere voorwaarden voor de gebruiker  ja 

 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 

Niet relevant 

 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

Voor dit product is er geen chemische veiligheidsanalyse uitgevoerd. 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 
Voor dit product is er geen chemische veiligheidsanalyse uitgevoerd.  

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

  Nadere informatie 

  Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient  

  uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Van HEES B.V., zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt  

  uit hantering van of contact met bovenstaand product. Zie de achterzijde van de factuur voor verdere verkoopsvoorwaarden. 

  
Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3. 
H272   Kan brand bevorderen; oxiderend. 
H331   Giftig bij inademing 
H314   Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
EUH071  Bijtend voor de luchtwegen. 

 
Afkortingen en acroniemen 
RID:   Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  

(Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor) 
ADR:   Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(Europese Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) 
IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA:  International Air Transport Association 
CAS:  Chemical Abstracts Service 
LD50:  Lethal dose, 50 percent 
PBT:  Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB:  very Persistent and very Bioaccumulative 
DNEL:  Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC:  Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
 
Deze versie vervangt eerdere versies in verband met: 
- paragraaf 2 tekst toegevoegd 

 
 


