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    Ondanks het feit dat China er dankzij grote inspanning in geslaagd is om in de 

laatste 30 jaar een geheel nieuw rechtssysteem op te bouwen, wordt China 

geconfronteerd met grote uitdagingen bij het waarborgen van rechtsnaleving van haar 

burgers en bedrijven. Empirisch werk van hoge kwaliteit is nodig om de 

nalevingsproblematiek in China te begrijpen en zo ideeën te ontwikkelen om deze 

uitdagingen het hoofd te bieden. Bestudering van naleving in Chinese context biedt 

bovendien een zeer goede mogelijkheid om een niet-Westerse casus toe te voegen aan 

de overheersend Westerse literatuur over naleving. In dit onderzoek wordt China's 

uitdaging op het gebied van naleving bestudeerd en tegelijkertijd van de mogelijkheid 

gebruik gemaakt om tot verdere theoretische ontwikkeling over naleving te komen. 

Het eerste doel van dit onderzoek is zodoende om een gedegen bestudering te bieden 

van naleving in China op basis van bestaande literatuur op het gebied van 

nalevingsonderzoek. Het tweede doel is om een bijdrage te leveren aan 

nalevingstheorie door een unieke empirische studie te bieden vanuit China's unieke 

context. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe etnografische methodologie 

die het mogelijk maakt een inzicht te krijgen in de dynamische nalevingsprocessen 

binnen kleine bedrijfsorganisaties waar veel verschillende juridische regels en 

veranderingen tijdens de bedrijfsvoeringscyclus zijn. Deze nieuwe benadering van 

onderzoek is ontwikkeld om de beperkingen van bestaande onderzoeksmethoden te 

overstijgen, in het bijzonder in de Chinese context. Desalniettemin heeft het ook 

meerdere bredere contextuele implicaties. 

 De gebruikte benadering zorgt voor een endogeen begrip van wat naleving voor 

de betrokken actoren betekent, een exogene onderzoeking van de factoren die 

nalevingsgedrag beïnvloeden, alsook voor een procesmatig dynamisch begrip van hoe 

naleving tot stand komt, verandert en varieert, en uiteindelijk wat deze veranderingen 

en variaties kan verklaren. In plaats van te zoeken naar stappen (of processen) die van 

juridische normen leiden tot uiteindelijke naleving of zelfs institutionalisering van 

juridische normen, zoals gedaan wordt in de conventionele procesbenadering, wordt 

met deze dynamische benadering gepoogd te begrijpen hoe naleving verandert 
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gedurende de bedrijfsvoeringscyclus, van het opstarten van een bedrijf tot en met de 

dagelijkse bedrijfsvoering. Naleving wordt niet op één enkel moment of statisch 

geanalyseerd, maar in plaats daarvan wordt de ontwikkeling van naleving 

geanalyseerd en gepoogd naleving in dynamische zin te begrijpen.  

Bovendien wordt bij de meeste bestaande nalevingsonderzoeken wordt op één 

specifieke wet gefocust en wordt geprobeerd naleving te begrijpen door te kijken hoe 

een gereguleerde actor zich gedraagt naar aanleiding van die specifieke wet. 

Gereguleerde actoren worden vervolgens gekarakteriseerd op basis van hun handelen 

met betrekking tot die enkele wet. Echter, in de realiteit van het dagelijks leven 

moeten gereguleerde actoren rekening houden met meerdere wetten. Vanuit dit 

perspectief gaat het erom hoe gereguleerde actoren reageren op een combinatie van 

verschillende en veelal uiteenlopende juridische regels die bedoeld zijn om hun 

gedrag te beïnvloeden. Op basis van dergelijk begrip wordt met dit onderzoek 

geprobeerd een holistisch perspectief op naleving te bieden dat nauwer aansluit bij de 

beleving van de gereguleerde actoren.  

 Bij dit onderzoek zijn de eerdergenoemde onderzoeksdoelen in één soort 

bedrijfsmatige omgeving onderzocht: het restaurant. Er is bestudeerd hoe er bij 

restaurants gereageerd wordt op relevante juridische regels en regelgeving (inclusief 

voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, milieubescherming, brandveiligheid, 

bedrijfsregistratie en belasting). Op basis hiervan zijn hier de volgende drie 

hoofdonderzoeksvragen beantwoord:  

1. Hoe reageren de geselecteerde restaurants op verschillende relevante 

regelgeving en wat voor variatie is er in hun reactie op verschillende 

regelgeving op verschillende momenten in hun bedrijfsvoeringscyclus? 

2. Welke factoren beïnvloeden de variatie in nalevingsgedrag die gevonden is in 

vraag 1? 

3. Welke nieuwe inzichten bieden die antwoorden op de voorgaande twee vragen 

voor algemeen nalevingsonderzoek in China en elders in de wereld, in 

praktisch, methodologisch en theoretisch opzicht? 

Om deze vragen te beantwoorden, is in dit onderzoek naleving beschouwd als een 

interactie tussen juridische normen, organisatorisch en individueel gedrag. Er wordt 

gesproken van naleving als het gedrag overeenstemt met de wetgeving. De eerste 

vraag is gericht op gedrag en op de beschrijving van het gedrag in de restaurants in 

reactie op juridische normen. De tweede vraag is gericht op het verklaren van deze 

gedragingen: Waarom is er variatie in de reacties op juridische normen in deze 

restaurants en welke factoren beïnvloeden totstandkoming en verandering van 

naleving? 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een diepgaande kwalitatieve 

methodologie bestaande uit een combinatie van participant-observatie, diepgaande 

semigestructureerde interviews en documentatie verzameling. Participant-observatie 

was hierbij de belangrijkste methode van dataverzameling. De onderzoekster kreeg 

toestemming om als serveerster in twee “kernrestaurants” te werken en verrichtte zo 

participant-observatie gedurende een periode van zes weken per restaurant. Op deze 

manier ontwikkelde ze een levendig begrip van de wezenlijke context van 
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nalevingsgedrag in deze restaurants en bouwde ze een vertrouwensrelatie op met de 

geïnterviewden.  

Om nalevingsgedrag te beschrijven en de complexiteit ervan zoveel mogelijk 

weer te geven werd de steekproeftechniek van diverse casussen gebruikt om die 

gevallen te selecteren die de grootste verscheidenheid op de belangrijkste dimensies 

zouden weergeven. Bij de pilot studie werden twee dimensies – de mate en kosten van 

consumptie – gebruikt om zeer diverse casussen te identificeren. Echter, toen de 

onderzoekster eenmaal meer kennis over restaurants ontwikkeld had, bleken meer 

genuanceerde dimensies, zoals de heersende ideologie binnen de restaurants, de 

houding ten opzichte van de wetgever en duidelijk nalevingsgedrag, relevanter om de 

verscheidenheid weer te geven. Verder koos de onderzoekster voor de meest 

verscheiden restaurants waar de meest diepgaande studie uitgevoerd kon worden, 

zodat een allesomvattend antwoord op de onderzoeksvragen gevonden kon worden. 

Naast de twee kernrestaurants werden ook onderzoeksgegevens van vier andere 

restaurants ingewonnen, die minder diepgaand onderzocht werden, maar die 

desondanks aanvullende informatie en dimensies toevoegden aan dit onderzoek. 

De kern van dit proefschrift wordt gepresenteerd in twee delen, m.u.v. de 

introductie en de conclusie, resp. hoofdstuk één en negen: Deel A gaat over 

nalevingsgedrag. Hierin wordt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag behandeld. 

In hoofdstuk twee wordt de beschrijvende analyse van nalevingsgedrag, zoals 

deze verderop gebruikt wordt, beschreven aan de hand van een literatuuroverzicht van 

bestaande benaderingen om naleving te bestuderen. Hoofdstuk drie en vier gaan in op 

de twee contrasterende restaurant casussen en illustreren hoe naleving in dit 

onderzoek bestudeerd werd door nalevingsgedrag en de veranderingen erin te 

beschrijven vanaf de opstartfase tot en met later, in de dagelijkse praktijk. 

 Hoofdstuk drie beschrijft restaurant Mingguan, een gezondheidsgericht, 

idealistisch ingestoken restaurant: In dit restaurant werd geprobeerd gezond en 

milieuvriendelijk voedsel aan te bieden. De baas was hoog opgeleid, idealistisch en 

moreel bezorgd over voedselveiligheid. Bij Mingguan probeerde men om de wetten 

waar ze mee in aanraking kwamen, na te leven, maar desondanks bleek het 

nalevingsgedrag er complex. Soms was er sprake van volledig nalevingsgedrag, soms 

ging men zelfs verder dan pure naleving, en soms was er sprake van creatieve 

naleving of van gedeeltelijke of gepoogde, sceptische, frauduleuze, conflicterende, 

nep- of van geen naleving. Ongeacht de complexiteit, was er qua nalevingsgedrag bij 

Mingguan gemiddeld sprake van een algemene inzet tot naleving.  

Bij pogingen om het nalevingsgedrag bij Mingguan te classificeren, bleek 

geen van de bestaande classificaties toereikend. Aan de ene kant worden binnen 

classificaties zoals Valerie Braithwaite's motiveringshoudingen en Kagen et al.'s 

managementstijlen de meeste positieve classificaties van inzet en overgave getoond, 

de ware gelover en de gecommitteerde “nalever”. Toch sloten deze classificaties niet 

aan bij het waargenomen nalevingsgedrag bij dit restaurant, waarbij het veel meer om 

een mix bleek te gaan, inclusief negatieve naleving. En deze negatieve naleving was 

strijdig met de voorspellingen die volgden uit classificaties zoals de 

motiveringshoudingen en managementstijlen.  
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Hoofdstuk vier beschrijft restaurant Naguan, een restaurant dat erop gericht 

was smaakvol en betaalbaar te zijn, maar welke tegelijkertijd ook op 

winstoptimalisatie gericht was. De baas was ervaringsgeschoold, pragmatisch en 

bekommerde zich zelden om moraliteit. Bij Naguan was naleving gemiddeld gericht 

op winstoptimalisatie en dat leidde in sommige gevallen tot symbolische, nep- en/of 

frauduleuze naleving, in andere gevallen tot gedwongen naleving en soms tot 

niet-naleving. Toch werden sommige juridische regels op sommige momenten wel 

nageleefd. 

Bij dit restaurant bleek sprake van een complexe combinatie van 

motiveringshoudingen, zoals het spelen van spelletjes, overgave, onverschilligheid en 

zelfs weerstand. De verschillende motiveringshoudingen deden zich zelfs ten opzichte 

van één enkele wettelijke vereiste en hetzelfde soort nalevingsgedrag voor, zoals 

bijvoorbeeld met betrekking tot de Voedsel- en Warenautoriteit. Qua managementstijl 

was er sprake van een combinatie van de stijlen van treuzelaar en strateeg, welke 

gedacht worden zich op verschillende niveaus te bevinden qua 

managementtoewijding aan regelgeving. Een treuzelaar leeft de regels alleen maar na 

om de kostbare consequenties van handhavingsacties te vermijden, terwijl een 

strateeg de regels strategisch en proactief naleeft. In theorie zou de strateeg meer 

toewijding moeten hebben en een positievere houding ten opzichte van de juridische 

eisen moeten hebben dan de treuzelaar. Daarom vraagt de combinatie tussen 

treuzelaar en strateeg, zoals bij dit onderzoek naar voren kwam, om verdere 

bestudering.  

Hoofdstuk vijf is een korte conclusie van deel A, waarbij naast de bredere 

implicaties van de variaties in nalevingsgedrag zoals gevonden bij deze restaurants, 

ook de implicaties van de nieuwe, gebruikte onderzoeksbenadering geschetst worden. 

In deze analyse wordt naast de informatie van de twee kernrestaurants ook informatie 

geïncludeerd over naleving bij drie andere restaurants. De in dit hoofdstuk geschetste 

implicaties betreffen die van pluralisme in naleving, nalevingsprocessen, 

karakterisering van het nalevingsonderwerp en verschillende onderzoeksimplicaties. 

“Pluralisme in naleving” betreft de complexiteit, veelvormigheid en veranderlijkheid 

van naleving in de bestudeerde restaurants. Dit concept betreft naleving bestaande uit 

de vele regels en de vele concrete gedragingen ten opzichte van elke juridisch norm 

en de verschillende momenten gedurende het proces waarmee op juridische normen 

wordt gereageerd. Nalevingsgedrag bij één en hetzelfde restaurant bleek te kunnen 

wisselen bij verschillende juridische normen en concrete gedragingen konden zelfs bij 

dezelfde juridische norm nog na verloop van tijd veranderen. Bovendien werd een 

juridische norm vanuit het perspectief van verschillende actoren verschillend 

begrepen.  

De nalevingsprocessen zoals beschreven naar aanleiding van de bestudering 

van de twee kernrestaurants, tonen duidelijk twee soorten processen: verhelderende 

processen (oftewel leerprocessen) en tegenstrijdigheidsprocessen. Deze twee 

processen tonen enkele gelijkenissen met de andere processen zoals beschreven door 

eerdere schrijvers die de processuele benadering gebruiken. Er zijn echter ook grote 

verschillen. Gedurende het verhelderings- of leerproces probeert de gereguleerde 
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helder te krijgen wat voor naleving er wordt verwacht en probeert hij/zij met de 

regelgever te verifiëren wat de naleving exact inhoudt. Dit proces is niet aandachtig 

bestudeerd in voorgaande studies naar het nalevingsproces. Gedurende het 

tegenstrijdigheidsproces contrasteert de gereguleerde actor de eigen waarden en 

belangen met de juridische normen. Dit is dus iets anders dan het 

onderhandelingsproces wat voorheen besproken is door andere auteurs die de 

nalevingsprocesbenadering beschreven, omdat die benadering focust op de 

onderhandeling tussen de gereguleerde actor en de handhavende partij.  

Verder worden in dit hoofdstuk conclusies getrokken over de karakterisering 

van de gereguleerde actoren. Bij de eerdere classificaties van gereguleerde actoren 

waar deze studie op voortbouwt, zoals de motiveringshoudingen en 

managementstijlen, wordt aangenomen dat de gereguleerde actoren dezelfde houding 

hebben ten aanzien van verschillende juridische normen en gezaghebbende instanties 

en zo worden zij deels op basis hiervan geclassificeerd. Uit dit onderzoek blijkt echter 

dat er binnen een restaurants verschillende houdingen kunnen bestaan ten aanzien van 

verschillende juridische normen en handhavingsinstanties en dat die verschillen 

meegewogen dienen te worden bij de classificatie van gereguleerde actoren. 

In Deel B wordt antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag naar hoe de 

nalevingsgedragingen verklaard kunnen worden. De verklaring wordt opgesplitst in 

drie niveaus: regelgevings-, organisationeel en individueel niveau. Per hoofdstuk 

wordt één niveau beschreven en in elk hoofdstuk worden factoren op elk niveau 

beschreven.  

 In hoofdstuk zes worden factoren op regelgevingsniveau besproken en wordt 

bekeken hoe een wet ontvangen wordt in een restaurant na een interactie tussen de 

regelgever en de zogenaamde “regelgevingsontvangers”, in dit geval de restaurant 

eigenaar of de hoogste manager. Om precies te zijn, wordt de nadruk gelegd op de 

manier waarop binnen een restaurant uitgebreide juridische kennisvorming plaatsvindt. 

Uitgebreide juridische kennis bestaat uit twee soorten kennis: kennis van de juridische 

leer en juridisch praktische kennis. Deze twee soorten kennis kunnen verschillen en 

kunnen tegenstrijdig worden wanneer het gaat om duidelijkheid voor de gereguleerde 

actor over wat “de wet” is. Kennis van de juridische leer en praktisch juridische 

kennis beïnvloeden elkaar en vormen zo samen de uitgebreide juridische kennis op 

basis waarvan gereguleerde actoren “de wet kennen”.  

Bij de restaurants bleek er sprake van zeer beperkte kennis van de juridische 

leer en overvloedige praktisch juridische kennis. De uitgebreide juridische kennis 

bleek af te wijken van de oorspronkelijke geschreven wet waarmee de restaurants 

gereguleerd dienden te worden. Als gevolg daarvan leidde de uitgebreide juridische 

kennis tot een andere richting van naleving dan de richting waar de oorspronkelijke 

geschreven wet op aanstuurde. De nalevingsgedragingen binnen restaurants volgden 

de daar aanwezige uitgebreide juridische kennis. Variaties in nalevingsgedragingen 

bij de restaurants weerspiegelden de variaties van hun uitgebreide juridische kennis. 

Wanneer de uitgebreide juridische kennis veranderde, veranderde ook het 

nalevingsgedrag. 
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In hoofdstuk zeven worden de organisationele invloeden op nalevingsgedrag 

besproken en wordt specifiek de nadruk gelegd op de manier waarop juridische 

normen worden versterkt of verzwakt door andere normen binnen de organisatie. In 

de analyse werden de restaurants niet als een enkele eenheid gezien, maar juist als 

bestaand uit mensen op verschillende niveaus, inclusief de werknemers en de 

werkgever of eigenaar. Om precies de werknemers te bereiken waar sommige 

juridische normen op gericht zijn, moet de wet binnen het restaurant gecommuniceerd 

worden. Die communicatie wordt tegelijkertijd beïnvloed (hetzij met een versterkende, 

hetzij met een verzwakkende werking) door de organisationele normen die het 

werknemersgedrag sturen.  

Drie vormen van organisationele normen werden geanalyseerd: 

managementnormen, injunctieve normen en descriptieve normen. Verschillende 

organisationele normen werden geïdentificeerd die relevant waren voor juridische 

normen en naleving bij elk restaurant. Verder werd de interactie tussen die 

organisationele normen en juridische normen geanalyseerd, alsook de manier waarop 

organisationele normen nalevingsgedrag beïnvloeden. Sommige organisationele 

normen activeren en bevorderen bepaald wettelijk vereist gedrag. Tegelijkertijd zijn 

sommige organisationele normen tegenstrijdig met juridische normen doordat ze 

bijvoorbeeld de redelijkheid van juridische normen verminderen of de lage kans dat 

wettelijke vereisten bereikt worden rationaliseren, of doordat ze het gevoel van 

verantwoordelijkheid verminderen om het doel van juridische norm te bereiken, of 

doordat ze de handhaving van juridische normen tegenwerken, of een door de wet 

vereiste gedraging overmatig benadrukken terwijl andere gedragingen die dezelfde 

wet breken genegeerd worden.  

Organisationele en juridische normen interacteren en ze vormen het gedrag 

van werknemers en beïnvloeden naleving tijdens het proces van socialisatie en 

specifiek tijdens het managementproces. Kortom, organisationele socialisatie en 

managementprocessen worden besproken en er wordt gekeken hoe deze twee de 

vorming van verschillende organisationele normen beïnvloeden. Bovendien wordt 

gekeken hoe organisationele socialisatie en managementprocessen het functioneren 

van juridische normen en uiteindelijk naleving beïnvloeden. Verschillende belangrijke 

aspecten worden besproken, waaronder de voorkeuren van de eigenaren, hun 

persoonlijke overtuigingen en normen, de organisatiestructuur, de capaciteit tot 

controle van interne naleving, de grootte van de organisatie, en de eigenschappen van 

werknemers en klanten.  

In hoofdstuk acht wordt aandacht geschonken aan wat nalevingsgedrag op 

individueel niveau vormt. Dit wordt gedaan aan de hand van subjectieve verklaringen 

van de gereguleerde actoren voor hun nalevingsgedrag. Ook wordt dit gedaan aan de 

hand van de volgende belangrijke individuele nalevingsvariabelen uit de bestaande 

literatuur, waaronder meervoudige subjectieve afschrikking, persoonlijke normen, 

descriptieve normen, de ervaren verplichting om de wet na te leven, praktische 

beperkingen en herkenning van juridische eisen. In tegenstelling tot de complexe 

classificatie van naleving zoals besproken in de voorgaande hoofdstukken, is om 
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analyse te op dit niveau mogelijk te maken, hier gekozen voor een dichotome 

codering van nalevingsgedragingen in naleving en schending.  

Meervoudige subjectieve afschrikking bleek de meest genoemde reden in de 

subjectieve verklaring voor zowel nalevings- en schendingsgedragingen. Persoonlijke 

normen bleek de tweede belangrijke reden genoemd door de ondervraagden. 

Operationeel voordeel en herkenning van juridische eisen waren de daaropvolgende 

meest gangbare redenen als verklaring voor nalevingsgedrag, terwijl praktische 

beperkingen, descriptieve normen, gebrek aan aansprakelijkheid en herkenning van 

juridische eisen vervolgens de meest gangbare redenen waren voor regelschending. 

“Gebrek aan aansprakelijkheid” was een nieuwe factor die naar voren kwam in dit 

onderzoek en deze houdt in dat actoren zichzelf niet verantwoordelijk achten voor 

nalevingsgedrag. 

Een variable association analysis liet zien dat descriptieve normen, 

persoonlijke normen en meervoudige subjectieve afschrikking het sterkst geassocieerd 

waren met nalevingsgedrag. De ervaren verplichting om de wet te volgen bleek 

overweldigend negatief en bleek verder niet vanzelfsprekend geassocieerd met 

nalevingsgedrag. Praktische beperkingen waren zoals voorspeld negatief geassocieerd 

met nalevingsgedrag. De herkenning van juridische eisen van individuen (qua of men 

wist dat iets de wet was) was overweldigend negatief en toonde geen associatie met 

nalevingsgedragingen.  

Tot slot worden in hoofdstuk 9 een aantal algemene implicaties besproken. In 

dit hoofdstuk wordt de laatste onderzoeksvraag beantwoord. Een geïntegreerd model 

ter bestudering van naleving wordt voorgesteld. Ten eerste is in dit model het kennen 

van de juridische normen geen noodzakelijke vereiste voor naleving. Ten tweede 

wordt juridische kennis in een bredere zin beschouwd. Dit wordt volledige juridische 

kennis genoemd welke bestaat uit kennis van de juridische leer en praktische 

juridische kennis en welke het resultaat is van de interactie tussen deze twee soorten 

kennis. Ten derde worden nalevingsgedragingen in plaats van juridische normen als 

beginpunt genomen voor onderzoek naar nalevingsgedrag. Onderzoekers zouden 

moeten opmerken dat nalevingsgedragingen reacties zijn op “de wet” die de 

gereguleerde actoren subjectief waarnemen of op hun uitgebreide juridische kennis 

(welke kan afwijken van de wettelijke grondbeginselen of kennis van de juridische 

leer). Als gevolg hiervan zijn het weten van wat de “waargenomen wetten” zijn en 

hoe deze tot stand komen, cruciaal om nalevingsgedrag te begrijpen en voorspellen. 

Ten vierde, is het belangrijk om te weten hoe organisationele normen overgedragen 

worden en juridische normen tegenwerken, indien de gereguleerde actoren 

organisaties betreffen. Nalevingsgedragingen van mensen binnen een organisatie 

worden gevormd door een combinatie van juridische normen en organisationele 

normen aan de hand van organisationele socialisatie en managementprocessen. Ten 

vijfde zijn de processen op deze drie niveaus onderling samenhangend. Processen op 

het regelgevingsniveau en het organisationele niveau beïnvloeden en worden 

beïnvloed door variabelen op het individuele niveau. Alle variabelen die functioneren 

op, of worden geproduceerd door, regelgevings- en organisatieprocessen, vallen 

samen op het individuele niveau om het uiteindelijke nalevingsgedrag te produceren. 
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Bijvoorbeeld de meervoudige subjectieve afschrikking en descriptieve normen die op 

het individuele niveau spelen, zijn direct verbonden met “wat de wet is” in de 

beleving van de gereguleerde actoren en zijn cruciaal voor het resultaat van de 

regelgevings- en organisatieprocessen. Persoonlijke normen onderstrepen het totale 

proces van uitgebreide kennisvorming op het regelgevingsniveau en deze blijven 

conflicteren met de uiteindelijke uitgebreide juridische kennis als ze afwijken van wat 

op basis van eerdere uitgebreide juridische kennis betamelijk gezien wordt.  

Naast het geïntegreerde model om naleving te bestuderen, worden ook de 

implicaties besproken voor andere aspecten van de bestudering van naleving, zoals 

implicaties voor naleving tijdens de verschillende momenten in de 

bedrijfsvoeringcyclus (opstartfase versus reguliere bedrijfsvoering), voor 

nalevingspluralisme, voor de procesbenadering in het nalevingsonderzoek, voor 

uitgebreide juridische kennisvorming, en voor differentiatie tussen de werkzaamheid 

van handhaving en juridische normen. Verder worden methodologische implicaties 

besproken. Tot slot worden ook enkele nieuwe inzichten besproken met betrekking tot 

hoe China’s uitdaging op het gebied van naleving aangepakt kan worden.  

 

 

 


