EUROPESE
COMMISSIE

Straatsburg, 13.11.2018
COM(2018) 880 final
ANNEXES 1 to 6

BIJLAGEN
bij de
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE
EUROPESE RAAD, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ VAN DE
REGIO'S EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
Voorbereidingen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie op 30 maart 2019: een noodplan

NL

NL

BIJLAGE 1

WETGEVINGSVOORSTELLEN
TER VOORBEREIDING VAN DE BREXIT
(Stand van zaken op 13 november 2018)

Beleidsterrein

Voorgestelde wetswijzigingen

Stand van zaken

AGRI-TRADE
Tariefcontingenten

Voorstel COM(2018) 312 final, Nog geen mandaat verleend door het
goedgekeurd op 22.5.2018.
Parlement of de Raad
De verordening zou het mogelijk
maken tariefcontingenten te verdelen
tussen de EU-27 en het Verenigd
Koninkrijk bij gebrek aan een akkoord
met
de
leden
van
de
Wereldhandelsorganisatie
(WTO)
over bepaalde tariefcontingenten. Het
voorstel gaat vergezeld van een
voorstel voor een besluit van de Raad
houdende
machtiging
van
de
Commissie om in het kader van de
WTO te onderhandelen over nieuwe
tariefcontingenten op grond van
artikel XXVIII van de Algemene
Overeenkomst inzake Tarieven en
Handel (GATT).

FISMA
Bankwezen –
verhuizing
Bankautoriteit

Voorstel COM(2017) 734 final,
goedgekeurd op 29.11.2017.
Het voorstel bevestigt de verhuizing
van de zetel van de Europese
Bankautoriteit van Londen naar Parijs.

Vastgesteld op 9 november 2018

Voorstel COM(2018) 397 final,
goedgekeurd op 4.6.2018. Dankzij dit
voorstel zouden fabrikanten met door
de typegoedkeuringsinstantie van het
Verenigd
Koninkrijk
afgegeven
typegoedkeuringen
goedkeuringen
voor dezelfde types kunnen aanvragen
bij de goedkeuringsinstanties van de
EU-27.

De Raad heeft in oktober 2018 een
mandaat verleend voor het begin van de
trialogen.
Verwacht wordt dat het Parlement in zijn
plenaire vergadering op 12-15 november
2018 een mandaat verleent voor het begin
van de trialogen.

GROW
Interne markt:
typegoedkeuring
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MOVE
Trans-Europese
netwerken

Zeevervoer
– inspecties van
schepen

SANTE
Geneesmiddelen
– verhuizing
Geneesmiddelenbureau

Voorstel COM(2018) 568 final, Nog geen mandaat verleend door het
goedgekeurd op 1.8.2018. Het voorstel Parlement of de Raad
betreft een nieuwe zeeverbinding tussen
Ierland en het continentale deel van de
corridor Noordzee – Middellandse Zee.
Voorstel COM(2018) 567 final, Nog geen mandaat verleend door het
goedgekeurd op 1.8.2018.
Parlement of de Raad
Het voorstel heeft betrekking op de
overdracht van het statuut van
indienende lidstaat van het Verenigd
Koninkrijk naar een EU-27-lidstaat met
het oog op de periodieke beoordelingen
van erkende organisaties die worden
uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 391/2009.
Voorstel COM(2017) 735 final, Vastgesteld op vrijdag 9 november 2018
goedgekeurd op 29.11.2017. Het
voorstel bevestigt de verhuizing van de
zetel
van
het
Europees
Geneesmiddelenbureau van Londen naar
Amsterdam.

ENER
Energie-efficiëntie – Voorstel COM(2018) 744 final,
goedgekeurd op 13.11.2018. Het
doelstellingen
voorstel strekt tot wijziging van Richtlijn
2012/27/EU
betreffende
energieefficiëntie (COM(2016) 761) en van het
voorstel voor een verordening inzake de
governance
van
de
energie-unie
(COM(2016) 759 final/2).
HOME
Voorstel COM(2018) 745 final,
Visa
goedgekeurd op 13.11.2018. Het
voorstel betreft een wijziging van
Verordening (EG) nr. 539/2001 tot
vaststelling van de lijst van derde landen
waarvan
de
onderdanen
bij
overschrijding van de buitengrenzen in
het bezit moeten zijn van een visum en
de lijst van derde landen waarvan de
onderdanen van die plicht zijn
vrijgesteld.
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BIJLAGE 2
LIJST VAN GEPLANDE VOORBEREIDENDE MAATREGELEN
(andere dan de in bijlage 1 genoemde wetgevingsvoorstellen)
Beleidsterrein

Soort handeling

Maatregel van de Commissie

AGRI
Tariefcontingenten

Uitvoeringshandeling

Uitvoeringsverordening van de Commissie ter
verdeling van in de WTO-lijst van de Unie
opgenomen tariefcontingenten

Tariefcontingenten

Uitvoeringshandeling

Tariefcontingenten

Uitvoeringshandeling

Programma van speciaal op
een afgelegen en insulair
karakter afgestemde
maatregelen (POSEI)

Uitvoeringshandeling

Uitvoeringsverordening van de Commissie tot
wijziging van de hoeveelheden voor elk
tariefcontingent dat wordt toegewezen op basis van
“wie het eerst komt, het eerst maalt”
Uitvoeringshandeling van de Commissie tot
wijziging van de hoeveelheden voor elk onder de
betrokken licenties vallend tariefcontingent en tot
instelling van overgangsbepalingen
Uitvoeringsverordening van de Commissie tot
wijziging van de bijlagen II tot en met VI bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 180/2014 om
rekening te houden met de handelsstromen tussen
de ultraperifere gebieden van de EU en het
Verenigd Koninkrijk

CLIMA
Gefluoreerde
broeikasgassen

Uitvoeringshandeling

Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging
van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2014
met het oog op het opsplitsen (EU-27/VK) van de
rapportage van de verkoop van gefluoreerde
broeikasgassen
Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat
betreft de markering van Britse emissierechten

Emissiehandelssysteem

Gedelegeerde handeling

Emissiehandelssysteem –
luchtvaart

Autonome handeling van
de Commissie

Verordening van de Commissie tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 748/2009 ter hertoewijzing
van de rol van administrerende lidstaat, waar deze
rol momenteel wordt bekleed door het Verenigd
Koninkrijk

Betalingsbalansstatistieken

Gedelegeerde handeling

Toerismestatistieken

Gedelegeerde handeling

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot
wijziging van Verordening 184/2005 met het oog
op de bijwerking van de samenstelling van
geaggregeerde gegevens voor de EU
Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot
wijziging van Verordening 692/2011 met
betrekking tot de rapportage en presentatie van
toerismestatistieken

STATISTIEK
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GROW
Gemeenschappelijk
handelsbeleid

Besluit van de Raad

Galileo

Uitvoeringshandeling

Voorstel van de Commissie voor een besluit van de
Raad tot vaststelling van het namens de Europese
Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te
nemen standpunt over de toetreding van het
Verenigd Koninkrijk tot de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten
Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging
van Besluit 2016/413 met het oog op de
verplaatsing van de grondstations die zich
momenteel op de Falklandeilanden en Ascension
bevinden

ONDERZOEK
Europese
onderzoeksinfrastructuurconsortia

Uitvoeringshandeling

Uitvoeringsbesluiten van de Commissie tot
wijziging van de besluiten tot oprichting van de
consortia voor een Europese
onderzoeksinfrastructuur (ERIC’s) met het oog op
de verplaatsing van de hoofdzetel, momenteel in het
Verenigd Koninkrijk

Geneesmiddelen voor
menselijk gebruik

Uitvoeringshandelingen

Uitvoeringsbesluiten van de Commissie tot
actualisering van vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen, indien taken
die momenteel worden uitgeoefend in het Verenigd
Koninkrijk, moeten worden uitgeoefend in de EU

Diergeneesmiddelen

Uitvoeringshandelingen

Uitvoeringsbesluiten van de Commissie tot
actualisering van vergunningen voor het in de
handel brengen van diergeneesmiddelen, indien
taken die momenteel worden uitgeoefend in het
Verenigd Koninkrijk, moeten worden uitgeoefend
in de EU

Genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s)

Uitvoeringshandelingen

Uitvoeringsbesluiten van de Commissie tot
wijziging van de vergunningen voor het in de
handel brengen van genetisch gemodificeerde
levensmiddelen en diervoeders, indien de
vergunninghouder momenteel gevestigd is in het
Verenigd Koninkrijk

Biociden

Gedelegeerde handeling

Gewasbeschermingsmiddelen

Uitvoeringshandeling

Gedelegeerde verordening van de Commissie
houdende wijziging van Verordening 1062/2014 tot
hertoewijzing van de rol van beoordelende
bevoegde autoriteit, indien deze rol momenteel
wordt bekleed door het Verenigd Koninkrijk
Uitvoeringsverordening van de Commissie
houdende wijziging van Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 686/2012 van de Commissie met het oog
op de hertoewijzing van de rol van beoordelende
bevoegde autoriteit, indien deze rol momenteel
wordt bekleed door het Verenigd Koninkrijk

SANTE
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Toevoegingsmiddelen in
diervoeding

Uitvoeringshandelingen

Uitvoeringsverordeningen van de Commissie tot
wijziging van de vergunningen voor het in de
handel brengen van toevoegingsmiddelen in
diervoeding, indien de vergunninghouder
momenteel gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk
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BIJLAGE 3
LIJST VAN KENNISGEVINGEN VAN DE COMMISSIE AAN
BELANGHEBBENDEN

‘Nota’s over de brexit-voorbereidingen’, gepubliceerd door de diensten van de Commissie,
per onderwerp1
(stand van zaken op 13 november 2018)
Onderwerp
GOEDEREN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Industrieproducten
Geneesmiddelen voor menselijk gebruik, diergeneesmiddelen
Geneesmiddelen – V&A
Gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen – V&A
Biociden
Biociden – V&A
Motorvoertuigen
Landbouw- en bosbouwvoertuigen, twee- of driewielige voertuigen en vierwielers, niet voor de
weg bestemde mobiele machines
Industriële chemische stoffen (REACH) (gepubliceerd door ECHA)
Detergentia
Meststoffen
Pyrotechnische artikelen
Explosieven voor civiel gebruik
Milieukeur
Afval

LEVENSMIDDELEN, DIERVOEDERS, PLANTEN, VETERINAIRE PRODUCTEN

17 Levensmiddelen en biologische productie
18 Diervoeding
19 Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)
20 Natuurlijk mineraalwater
21 Teeltmateriaal
22 Dierfokkerij/zoötechniek
23 Diergezondheid
24 Plantgezondheid
DOUANE EN INDIRECTE BELASTINGEN, INVOER- EN UITVOERVERGUNNINGEN
25 Btw, accijnzen, douanerechten
26 Oorsprongsregels
27 Btw
28 Invoer- en uitvoervergunningen
29 Exemplaar van bedreigde soort (CITES)
30 Invoer van hout
31 Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane
FINANCIËLE DIENSTEN

32
1

Wettelijke controles

De nota’s worden gepubliceerd op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness/preparedness-notices_nl
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33
34
35
36
37
38
39

Ratingbureaus
Beheer van activa
Diensten voor transactieverwerking
Beleggingsdiensten
Bankdiensten
(Her)verzekering
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

CIVIEL RECHT, VENNOOTSCHAPSRECHT, CONSUMENTENBESCHERMING,
GEGEVENSBESCHERMING

40
41
42
43

Bescherming persoonsgegevens
Vennootschapsrecht
Internationaal privaatrecht
Consumentenbescherming en passagiersrechten

INTELLECTUELE EIGENDOM

44
45
46
47

Merken en modellen
Plantenrassen
Auteursrecht
Aanvullend beschermingscertificaat

BEROEPSKWALIFICATIES

48
49
50
51

Beroepskwalificaties
Kwalificaties van personeel van slachthuizen
Kwalificaties van vervoerders van dieren
Kwalificaties van zeevarenden

VERVOER

52
53
54
55
56
57
58

Luchtvervoer (toegang)
Luchtvaartveiligheid
Beveiliging van de luchtvaart en de zeevaart
Wegvervoer
Zeevervoer (toegang en veiligheid)
Spoorvervoer
Binnenvaart

DIGITAAL BELEID

59
60
61
62
63
64
65

.eu-domeinnamen
Elektronische handel (diensten informatiemaatschappij)
Telecommunicatie
Audiovisuele mediadiensten
eIDAS/vertrouwensdiensten
Beveiliging van netwerken
Geoblocking

ENERGIE

66
67
68

Euratom
Elektriciteits- en gasmarkt
Garanties van oorsprong

OVERIGE

69
70
71
72
73
74
75
76

Stoffen van menselijke oorsprong
Klinische proeven
Overheidsopdrachten
Milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)
Scheepsrecycling
Europees burgerinitiatief
Visserij
Europese ondernemingsraden
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77
78

Industriële beveiliging (EUCI)
Reizen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

BIJLAGE 4
NOODMAATREGELEN VAN DE COMMISSIE

MAATREGELEN


De Commissie is van mening dat perioden van legaal verblijf van burgers van
het Verenigd Koninkrijk in een EU-27-lidstaat vóór de datum van terugtrekking
moeten worden beschouwd als perioden van legaal verblijf in een lidstaat van de
Europese Unie, overeenkomstig Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.



De Commissie ondersteunt de lidstaten bij het coördineren van hun optreden op
de gebieden waarop zij bevoegd zijn, om te zorgen voor een coherente
benadering van de bescherming van de rechten van de burgers. Gezien de
omvang van de administratieve problemen waarmee nationale en lokale
autoriteiten zullen worden geconfronteerd, en om administratieve vertragingen
te voorkomen, wordt aanbevolen dat de lidstaten accepteren dat aanvragen voor
verblijfsvergunningen vóór de datum van de terugtrekking van het Verenigd
Koninkrijk worden ingediend.



Ten aanzien van geclearde derivaten lijkt het erop dat er in een no-dealscenario
risico’s voor de financiële stabiliteit kunnen ontstaan als gevolg van een
ongeordende sluiting van posities van EU-clearingleden in de centrale
tegenpartijen in het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk is er ook sprake van risico’s
in verband met bepaalde diensten die aan marktdeelnemers uit de Unie worden
verleend door Britse centrale effectenbewaarinstellingen en die op korte termijn
niet kunnen worden vervangen. Op deze gebieden bieden de bestaande systemen
van gelijkwaardigheid passende instrumenten die snel kunnen worden ingezet.
De resterende tijd tot 30 maart 2019 moet hiervoor worden gebruikt. Indien de
Commissie moet optreden, zal zij dit alleen doen voor zover dit noodzakelijk is
om risico’s voor de financiële stabiliteit aan te pakken die voortvloeien uit een
terugtrekking zonder akkoord, en wel onder strikte voorwaarden en voor een
beperkte duur. Wanneer geen akkoord wordt bereikt, zal de Commissie
tijdelijke en voorwaardelijke gelijkwaardigheidsbesluiten vaststellen om ervoor
te zorgen dat centrale clearing- en bewaardiensten niet worden verstoord.

 Ten aanzien van verkeersrechten zal de Commissie maatregelen voorstellen
om ervoor te zorgen dat het voor luchtvaartmaatschappijen uit het Verenigd
Koninkrijk toegestaan is over het grondgebied van de Europese Unie te vliegen,
er technische stops te maken (bijv. tanken zonder dat passagiers in- of
uitstappen) en in de Europese Unie te landen en naar het Verenigd Koninkrijk
terug te vliegen. Hierbij zal de voorwaarde gelden dat het Verenigd Koninkrijk
gelijkwaardige maatregelen toepast voor luchtvaartmaatschappijen uit de
Europese Unie.
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 Wat de veiligheid van de luchtvaart betreft, zal het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de luchtvaart (EASA) pas certificaten voor bepaalde
luchtvaartproducten (typecertificaten) en bedrijven (goedkeuringen van
organisaties) kunnen afgeven wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land
is geworden. De Commissie zal maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen
dat dergelijke certificaten gedurende een beperkte periode geldig blijven.
Aan deze maatregelen zal de voorwaarde worden verbonden dat het Verenigd
Koninkrijk soortgelijke maatregelen toepast. De Commissie zal tevens
maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat onderdelen en
uitrustingsstukken die vóór de datum van terugtrekking in de EU op de markt
zijn gebracht op basis van een certificaat dat is afgegeven door rechtspersonen
en natuurlijke personen die gecertificeerd zijn door de Britse Civil Aviation
Authority, onder bepaalde omstandigheden nog mogen worden gebruikt. De
Commissie heeft het EASA verzocht te beginnen met de verwerking van
bepaalde aanvragen van Britse entiteiten ter voorbereiding van de terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk.


De Commissie zal actie ondernemen om ervoor te zorgen dat passagiers en hun
handbagage die vanuit het Verenigd Koninkrijk vliegen en overstappen in
luchthavens in de EU-27, vrijgesteld blijven van een tweede veiligheidscontrole
door het zogeheten ʻone stop securityʼ-systeem toe te passen.



De Commissie roept de lidstaten op het nodige te doen om in geval van een nodealscenario het douanewetboek van de Unie en de voorschriften betreffende
indirecte belastingen vanaf 30 maart 2019 te kunnen toepassen op alle invoer
uit en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. De douaneautoriteiten mogen
toestemming geven voor het gebruik van faciliteringsmaatregelen
overeenkomstig het douanewetboek van de Unie, wanneer de marktdeelnemers
daarom verzoeken, op voorwaarde dat alle vereisten vervuld zijn. Zorgen voor
een gelijk speelveld en een vlot handelsverkeer zal bijzonder moeilijk zijn op de
gebieden waar het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk het drukst is.
De Commissie werkt met de lidstaten samen om oplossingen te vinden waarbij
het huidige regelgevingskader volledig in acht wordt genomen.



Op basis van de veterinaire wetgeving van de EU zal de Commissie, indien dat
gerechtvaardigd is en aan alle toepasselijke voorwaarden is voldaan, snel het
Verenigd Koninkrijk opnemen in de lijst van landen die levende dieren en
dierlijke producten mogen uitvoeren naar de Europese Unie.



De Commissie zal de referentiewaarden van Britse ondernemingen wijzigen als
basis voor de toewijzing van hun jaarquota 2019 voor gefluoreerde
broeikasgassen. Daarbij zal zij uitgaan van hun activiteiten in de EU-27 en de
quota op basis van hun binnenlandse activiteiten uitsluiten.
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BIJLAGE 5
MINIMALE TIJDSCHEMA’S VOOR DE VASTSTELLING VAN
RECHTSHANDELINGEN VAN HET TWEEDE NIVEAU
Uitvoeringshandelingen
Normale procedure: ongeveer één maand
Stap 1: Indiening van een
Stap 2: vaststelling door de Stap 3: Bekendmaking in het
ontwerp van rechtshandeling
Commissie
Publicatieblad en inwerkingtreding,
bij het bevoegde comité en
uiterlijk op 30 maart 2019
stemming. Het ontwerp mag
niet later dan 14 dagen vóór de
stemming worden ingediend
(alleen in uiterst dringende
gevallen: 5 dagen)
Urgentieprocedure (indien voorzien in het basisbesluit): absoluut minimum – 2 dagen
Stap 1: Goedkeuring door de
Commissie (zonder
voorafgaande raadpleging en
stemming in het bevoegde
comité)

Stap 2: Bekendmaking in
het Publicatieblad en
inwerkingtreding, uiterlijk
op 30 maart 2019

Stap 3: Intrekking na een negatieve
stemming in het comité achteraf

Gedelegeerde handelingen
Normale procedure: ongeveer 3 maanden
Stap 1: Raadpleging van
deskundigen van de
lidstaten over het ontwerp
van handeling (2 tot 3
weken, kan worden verkort
in naar behoren
gemotiveerde gevallen)

Stap 2:
Goedkeuring
door de
Commissie

Stap 3: Toetsing
Stap 4: Bekendmaking in het
door Europees
Publicatieblad en
Parlement en Raad inwerkingtreding, uiterlijk op 30
(normaliter 2
maart 2019
maanden, in de
praktijk veel korter
bij vroegtijdige
verklaring van
geen bezwaar,
maar kan ook
worden verlengd)
Urgentieprocedure (indien voorzien in het basisbesluit): absoluut minimum – 3 dagen
Stap 1: Raadpleging van
deskundigen van de
lidstaten over het ontwerp
van handeling

Stap 2:
Goedkeuring
door de
Commissie

Stap 3:
Bekendmaking in
het Publicatieblad
en
inwerkingtreding,
uiterlijk op 30
maart 2019

Stap 4: Parlement en Raad
kunnen achteraf bezwaar maken
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Regelgevingsprocedure met toetsing
Normale procedure: ongeveer 4 maanden
Stap 1: Indiening van
een ontwerp van
rechtshandeling bij
het comité en
stemming. Het
ontwerp mag niet later
dan 14 dagen vóór de
stemming worden
ingediend (alleen in
uiterst dringende
gevallen: 5 dagen)

Stap 2: Toetsing
door Europees
Parlement en Raad
(3 maanden, in de
praktijk veel korter
bij vroegtijdige
verklaring van geen
bezwaar)

Stap 3: Goedkeuring
door de Commissie

Stap 4: Bekendmaking in
het Publicatieblad en
inwerkingtreding, uiterlijk
op 30 maart 2019

Urgentieprocedure (indien voorzien in het basisbesluit): absoluut minimum – 3 dagen
Stap 1: Indiening van
een ontwerphandeling
bij het comité en
stemming

Stap 2: Goedkeuring
door de Commissie

Stap 3: Bekendmaking in
het Publicatieblad en
inwerkingtreding,
uiterlijk op 30 maart
2019

Stap 4: Parlement en
Raad kunnen achteraf
bezwaar maken
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BIJLAGE 6
LIJST VAN SEMINARS VOOR SECTORALE VOORBEREIDING IN DE EU-27LIDSTATEN

Datum

Onderwerp


Financiële diensten



Luchtvervoer



Andere vervoerswijzen (weg, spoor, zeevaart, binnenvaart)



Burgers, coördinatie van de sociale zekerheid en grenscontroles

27 november



Beroepskwalificaties, intellectuele eigendom, civiel recht,
vennootschapsrecht, consumentenbescherming, bescherming van
persoonsgegevens

29 november
tot 6 december
(exacte datum
nog te
bevestigen)



Vergadering van coördinatoren brexit-voorbereiding



Sanitaire en fytosanitaire vereisten




Douane en invoer/uitvoervergunningen
Indirecte en directe belastingen



Visserij, klimaat, milieu



Industriële goederen (met inbegrip van farmaceutische producten),
klinische proeven, stoffen van menselijke oorsprong



Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, internationale
overeenkomsten



EU-begroting, andere aspecten (digitalisering en
telecommunicatie, overheidsopdrachten, consulaire
bescherming, energie, enz.)

15 november
22 november

6 december

12 december

20 december
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