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Over de staatssteuncontrole bij

gemeenten

*iln
Mr. A.M.K. Kühler

jur¡st en
plaatsvervangend
directeur bû het
Kenniscentrum
Europa decentraal
te Den Haag.
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De (naleving van) Europese staatssteunregelgeving komt

steeds meer rn de aandacht van (de)centrale overheden en

ondernemrngen. Zowei subsrdlërende overheden als onder
nemrngen dre potentieelbenadeeld worden door vermeende,
onterecht of onrechtmatrg verleende staatssteun
andere ondernemingen

-

- vaak aan

stellen zlch regelmattg de vraag

wat de mogeli;kheden zijn om op te treden tegen onrechtgnn'x$Ìv;!tting
Staatsteunrecht is n¡et langer alleen
voer voor juristen. Zowel marktpartijen
als publieke entiteiten worden zich

matige oI onluisle toepassing van staalssLeunregelgevrng
Of beter nog, hoe dit te voorkomen.l

steeds meer bewust van het belang van
een gedegen staatssteuncontrole en het

aantal procedures dat wordt gevoerd
over al dan niet vermeende onrechtmatig verleende staatssteun neemt nog
steeds toe. Ook voor medewerkers van
de Planning & Control (P&C) -afdelingen
binnen gemeenten is het van belang
enige kennis van staatssteun te hebben
en is een aantal instrumenten beschikbaar om de staatssteuntoets naar
behoren te kunnen (laten) uitvoeren.
Het in brede zin herkennen en opbouwen van kennis over staatssteun binnen
steunverlenende instanties en het
inzetten van het juiste instrumentarium
zijn daarom ook van essentieel belang.
Celukkig zal blijken dat een aantal (actuele) ontwikkelingen op bijvoorbeeld
het gebied van accountantscontrole en
terugvordering van staatssteun de reeds
ingezette tendens van professionalisering van staatssteunkennis en -kunde

binnen gemeenten hierbij ook kan gaan
ondersteunen.

n

Door Ann-Marie Kühler

de focus op gemeenteìijke overheden zal in dit artikel concreter
worden ingegaan op de vraag hoe de controle op naleving en de correcte
toepassing van de staatssteunregels momenteel is vormgegeven binnen
gemeenten. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten hierbìj hebben en welke instrumenten vanuit de optiek
van fiuridische) planning en control een belangrijke rol spelen bij de controle op
staatssteun. Ook komt aan de orde weÌke onderscheidende rìsico's het gebruik van
deze instrumenten met zich meebrengen of juist beogen te bestrijden,

In het kort zullen de revue passeren: een onderzoek naar vermeende staatssteun
door de Europese Commissre, een nattonale gerechtelijke- of klachtenprocedure
tegen een steunverlenende autoriteit door een concurrent die zich benadeeld voelt,
mogelijke terugvorderingsverzoeken staatssteun of schadevergoedingsverzoeken
als gevolg hiervan en de rol van voldoende kennisopbouw over staatssteun binnen
betrokken organisaties ter voorkoming van het mogelijk verlenen van onrechtmatige staatssteun alsmede de rol van de accountantscontrole hietbij.

Niet{-correcte} ¡raleving staats$tet¡nreEels; wat dan?
Om te beginnen is het goed zich te realiseren dan niet alleen het verlenen van subsi-

dies door gemeenten onrechtmatige staatssteun kan meebrengen. Ook bijvoorbeeld
garantstellingen, leningen, kortingen op leges of belastingmaatregelen van gemeen-

'I

De auteur is Maarten Aalbers, Pauline A'Campo, Bart van den Biggelaar en lVlanon Dijkman zeer
erkentelük voor hun waardevolle suggesties bü de totstandkoming van dìt artikel.
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ten etc, kunnen een f,nanciële steunmaatregel betreffen die
op staatssteunproofness zal moeten worden getoetst. Op de
website van Kenniscentrum Europa decentraal staat welke
staatssteunverlenende instrumenten zich zoal kunnen voordoen (zie: europadecentraal.nl).
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In grote ìijnen kan zich een aanlal scenario's voordoen wanneer bijvoorbeeld een onderneming zrch jegens een subsrdiërende, gemeentelijke overheid op het standpunt stelt dat
de overherd - dan vaak aan directe concurrenten van de
ondernerning - onrechtmatig flnanciële steun heeft verleend
(zie: europadecentraal.nl, voor achtergrondinformatre over
wanneer sprake kan zijn van onrechtmatig verleende staatssteun en over welke rislco's kunnen kleven aan niet naleving
van de staatssteunregels):
. Betrokken onderneming, doorgaans een concurrent, dient
een klacht in dat deze zich benadeeld voelt. In dat geval
kan deze bijvoorbeeld een gerechtehjke procedure voor de
nationale rechter starten om drens gelijk te halen. ook kan
deze ondernemlng eenvoudig, door middel van een elektronisch klachtenformulie¡, een officiële klacht indienen bij de
Europese Commissie. Tot slot kan een onderneming ook bij
een gemeentehjke bezwaarschriftencommissie of ombuds- of
klachtenmeldpunt terecht.
. De Europese Commissre kan op basrs van eigen onderzoek
naar onrechtmatige staatssteun, op basis van artikel 108
Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU) of
naar aanleiding van ingedÌende klachten concluderen dat er
mogelijk sprake is van onrechtmatig verleende staatssteun,
die zal moeten worden teruggevorderd.
. In het kader van de accountantscontrole, waa¡voor sinds
2004 een (nog) actrevere (toezrchthoudende) rol bij gemeenteraden is belegd, en dre voor gemeenten verphcht rs, kan
worden geconstateerd dat de staatssteunfunctie of staatssteuntoets niet afdoende belegd is binnen de gemeentelijke
organrsatie en dit kan impact hebben op het rechtmatigheidsoordeel van de accountant aangaande de jaarrekening.
. Een actueel thema: de gemeente die blljkt onrechlmatige
staatssteun te hebben verleend zal de verleende steun
dienen terug te vorderen bij de betreffende onderneming.
Het daadwerkelijke terugvorderlngsproces betreft een proces waarbij ook de nationale rechter aan bod komt. Soms
komen in gerechtelijke procedures eveneens verzoeken tot
schadevergoeding aan de orde (zowel aan de kant van de
steunverlenende overheid als aan de kant van de steunontvangende onderneming), die de rechter dan vervolgens zal
moelen toetsen.
Ten tijde van totstandkoming van dit artikel heeft de Eerste Kamer nét (op 20 februari) het wetsvoorstel voor de Wet
Terugvordering Staatssteun (TVS) aangenomen (zie: europadecentraal.nl). Dit wetsvoorstel beoogt onder meer een separate, nationaaìrechtelijke grondsìag te scheppen voor overhe-
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Foto: Lisa S. I Shutterstock.com

den om een daadwerkelijke terugvorderingsactie te kunnen
opstarten. Dit instrument kan zowel voor de overheid die de
(onrechtmatig) verleende steun moet kunnen terugvorderen
bij ondernemrngen (op basis van een terugvorderingsbeslult
van de Europese Commissre) van belang zijn, als bijvoorbeeld
voor de rijksoverheid wanneer deze zou worden geconfrontee¡d met een lngebrekestellingsprocedure van de Europese
Commissie jegens lidstaat Nederland vanwege een Nederlandse decentrale ove¡heid die onterecht steun zou hebben
verleend en deze niet terugvordert. Voorheen werden over
terugvordenng van staatssteun en gevolgen van ingebrekestellìngsprocedures ook discussies gevoerd onder de Wet
nalevering Europees recht publieke entlteiten (wet Nerpe; zie:
europadecentraal.nl), maar toch is besloten tot indiening van
een separaat wetsvoorstel voor de terugvordering van staatssteun.
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De aandacht voor procedures

waarin een beroep wordt
gedaan op vermeende schending van staatssteunregelgeving
neemt zrenderogen toe (Metselaar, 2016). Deze toename heeft
ongetwijfeld niet alleen te maken met verbeterde economische omstandlgheden, waardoor het oude credo'Don't bjte
the hand that feeds you' - en waardoor ondernemingen in
economisch lastigere tljden zich wel tweemaal achter de
oren zouden krabben alvorens een procedure te starten tegen
mogelijke toekomstige (overheids)financrers - mrnder vaak
opgang doet. Het heeft ook te maken met een algehele professionahsering van staatssteunkennis, waardoor zowel marktals ove¡heidspartijen bewuster omgaan met de doelmatige
toepassing en verplichte naleving van staatssteunregels. Ook
de Europese Commissie, waar immers de oorsprong van de
Europese staatssteunregels ligt, stuurt in toenemende mate
op doelmatiqere en betere naleving van de regels.

TPC
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Ook het onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde
State Aid scoreboard, waaruit onder meer blijkt dat overheden

weer vaker kennlsgevingen doen van (voorgenomen en toegelaten) steun, toont dat de kennis over correcte toepassing
van staatssteunregels en procedures nog steeds toeneemt
(zie; europadecentraal.nl).
Vanuit het oogpunt van juridische control en kwaliteitszorg
is het vergroten van de staatsteunkennis binnen overheden
een speerpunt. Zowel juridische, kostbare en administratief
belastende, tijdrovende procedures als het achteraf moeten
herstellen van eerder veroorzaakte juridische, procedurele
gebreken, met alle belastende gevolgen van dien, kunnen
hierdoor worden voorkomen.

ling van het vermogen, of de baten en lasten, alsmede of de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, of de
jaarrekenrng is opgesteld in overeenstemming met de bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te stelien regels
en of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.
Het verslag van bevindingen van de accountant bevat rn
ieder geval bevindingen over de vraag of de inrichting van

het f,nanciële beheer en van de f,nanciële organisatie een
getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en
over onrechtmatigheden in de jaarrekentng,
De accountant zendt de accountantsverklaring en het verslag
van bevindingen aan de raad en een afschrift daarvan aan het
college.

l\ecountantscontrole als instrun'¡ent voor financiee!
toezielnt
sinds 2004 hebben gemeenten te maken met een verscherpte rol van de gemeenteraad bij de verplichte controle
van de accountant op de jaarrekening van de gemeente en
het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring (in de
praktijk ook wel controleverklaring genoemd). In de artlkelen
2I2 e.v. van de Gemeentewet wordt onder meer bepaald dat
de raad bij verordening de uitgangspunten voor het f,nanciële
beleid, het f,nanciële beheer en de inrichting van de financiële organisatie vaststelt. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) heeft - laatstelijk aangepast in 2016- een
Model Financiële Verordening uitgegeven die als handreiking
kan dienen hierbij (zie: vng.nl).
A1

ln grote lijnen geldt hrervoor het volgende: deze verordening
waarborgt dat de rechtmatigheid van het f,nanciêle beheer en
van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
De raad wijst ook een of meer accountants aan, belast met de
controle van de jaarrekening van de gemeente en het daarbij
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De VNG stelt overigens
ook verschillende informatie beschikbaar ter ondersteuning
van raadsleden bijvoorbeeld via de Handleiding Versterking
Opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole
(zie:vng.nl).

accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde
controle aan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelDe

Wil een college van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad dus met een goedkeurende (rechtmatigheids)
controle van de accountant te maken krijgen, dan is het van
belang na te gaan weÌke omstandigheden hierop van invloed
kunnen zijn. De naleving van Europese regelgeving op het
gebied van staatssteun - en overigens ook op het gebied
van Europese aanbestedingsregelgeving - maakt hiervan
expliciet onderdeel uit (Damsma, 2017, p. 228). Een gegeven
waarvan nog niet altijd alle betrokkenen op de hoogte blijken.

Aeeountantscontrole en de relatie met staatssteunregelgevinE
Al sinds 2004 wordt er in dit proces van f,nanciële verantwoording (in combinatte met de verplichte accountantscontrole) een explicrete link gelegd met de (naieving van)
Europese staatssteunregels.

in de handreiking voor een collegebesluit inzake
subsìdieverstrekking en steunverlening uit 2004 - toen nog
op basis van artikel 28 van de VNG Handreiking voor de f,nan.
ciële verordeningen en controleverordeningen, artikel 21 e.v
Gemeentewet - een leidraad geboden aan gemeenten om in
hun interne financiële bedrijfsvoering een aantal stappen te
doorlopen om het staatssteunbeleid dusdanig vorm te geven,
dat bij een uiteindelijke accountantscontrole de staatssteunfunctie intern ln ieder geval afdoende belegd zou blijken.
Daarnaast werd in deze handreiking een model collegebesluit
aan de hand gedaan ter ondersteuning van deze zelfde doelstelling.
Zo werd al

handreiking voor een collegebesluit inzake subsidieverstrekking en steunverlening betreft een handreiking van
het ministerie van BZK, het IPQ de VNG en Europa decentraal.
Zie voor een afschrift van de handreiking de website van
Kenniscentrum Europa decentraal (europadecentraal,nl).
Deze handreiking is weliswaar opgesteid in2OO4 en sindsdien
niet meer geactualiseerd, maar bevat nog steeds bruikbare
informatie voor gemeenten en provincies voor onder meer de
inrichting van een college/ Gedeputeerde Staten-besluit ten
behoeve van interne toets op staatssteunregelgeving.
De

De VNG-handreiking voor de f,nanciële verordeningen en

controleverordeningen, artikel 21 e.v. Gemeentewet is inmiddels vervangen door de Model Financiële Verordening van de
VNG (zie:vng.nl).
Fotor Africa Stud¡o

I

Shutterstock.com
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goed beeld over alle gemeentelijke ñnanciële

verantwoordinop rijks-

gen over 2016 en rechtmatigheidsbeoo¡deÌingen

overheid.nl).

Natuurlijk speelt in de praktijk eveneens de vraag hoe het
met de staatssteunkennis van de controlerende accountant
gesteld is/moet zijn, wil deze zich een behoorlijk oordeel kunnen vormen van de voldoende waarborging van de naleving
van de staatssteunregels door de gecontroleerde gemeente. In

Fotor Camelot Fotografie

I

Shutterstock.com

Inmiddels wordt in die Model Financiële Verordening van de
laatstelijk gewijziqd in 2016 in verband met een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), in de
artikeÌen 13 lid 4 sub g en 24 sub h een expliciete link gelegd
met staatssteunregelgeving, Met name artikel 24 sub h van
deze modelverordening - die in de gemeentelijke praktijk
voor het overgrote deel wordt overgenomen bij vaststeliing
van de eigen gemeentelijke raadsverordening - is in het
VNG,

kader van de staatssteunregelgeving van beÌang.
Dit artikel verplicht het college van B&W zorg te dragen voor
het vaststellen van een beleid inzake de toekenning van
staatssteun, In de toelichting bij dit artikel uit de verordening
staat aangegeven dat het voor de hand ligt dat het college
een organisatiebesluit en een treasurystatuut vaststelt in dit
kader. (Een deel van) de informatie, de stappenplannen en het
modelcollegebesluit uit de voornoemde handreiking collegebesluit kunnen hierbij nog steeds van dienst zijn. Daarnaast
zijn inmiddels ook meerdere praktijkvoorbeelden van dergelijke gemeentelijke organisatiebesluiten en treasurystatuten
beschikbaar en bijvoorbeeld op te vragen via de VNG of het
Kenniscentrum Europa decentraal.

medewerkers d ienen
de i nterne staatssteu nfu nctie
P&C-

afdoende op orde te hebben
Voor fiuridisch) P&C-medewerkers is van wezenlijk belang
dat - ten behoeve van het uiteindelijke (positieve) rechtmatigheidsoordeel van de accountant en diens rapport van
bevindingen - de interne staatssteunfunctie dus afdoende op
orde is. Het voorzien in een intern organisatiebesluit staatssteun en een treasurystatuut is hierbij een eerste voorwaarde.
Het voorzien in voldoende staatssteunkennis en -kunde binnen de eigen organisatie is hiervan vervolgens een logische
afgeleide.

de Kadernota Rechtmatigheid 2017 van de Commissie Besluit
Begroting en Verantwoordinq (BBV) vinden zowel accountants als decentrale overheden aanwijzingen ten behoeve van
de rechtmatigheidscontrole op de staatssteunregels (zie: commissiebbvnl, Kadernota Rechtmatigheid, p. 26 ).

Vvetsvoorstel Terugvordering Staatssteun
Tot slot is van belang te wijzen op de actuele ontwikkelingen
rondom de mogelijke totstandkoming van een wettelijk kader
om terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun
te faciliteren, Een aantal jaar geleden concentreerde de
discussie over terugvordering zich nog met name op de vraag
hoe lidstaat Nederland, op het moment dat deze bijvoorbeeld
door Brussel werd aangesproken op door decentrale overheden in Nederland onrechtmatig verleende staatssteun aan
ondernemingen, de eventuele door Brussel op te leggen boete
kon terugverhalen op de decentrale overheid in kwestie,
Hiervoor is inmiddels de eerder aangehaalde Wet Naleving
Europees recht publieke entiteiten (Nerpe) in het leven geroepen. Overigens zijn er nog geen voorbeelden van gevallen in
Nederland waarin onrechtmatig verleende staatssteun door
een Nederlandse decentrale overheid ook daadwerkelijk door
de rrjksoverheid is verhaald via deze wet Nerpe.

Maar daarnaast wordt al jaren een pogrng gedaan een werkwettelijk kader te scheppen waarin, mocht er inderdaad blijken onrechtmatig steun via bijvoorbeeld subsidie te
zijn verieend door een overheid, er een op zichzelf staande
nationaalrechtelijke grondslag wordt geschapen - los van
mogelijkheden op basis van bijvoorbeeld de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) of het Burgerlijke Wetboek (BW) - om
dit te effectief kunnen terugvorderen via de steunverlenende,
alsmede bij de ontvangende partij(en). Volgens de Memorie
van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel Terugvordering
Staatssteun is de Nederlandse overheid slechts twee keer
eerder overgegaan tot daadwerkelijke terugvordering (zie:
officielebekendmakingen,nl, p. 8 en J.0 van de MvT).

baar,

Na diverse eerdere wetsvoorstellen en verschillende aanpassingen is op moment van schrijven van dit artikel het

wetsvoorstel Terugvordering Staatssteun (TVS) zoals eerder
gezegd pas geleden aangenomen in de Eerste Kamer. Zie voor
een actuele stand van zaken van de parlementaire behandeling ook de website van de Tweede Kamer (via tweedekamer.
n1)

Overigens stelt Damsma in dit kader dat staatssteun valt
onder zogenaamde niet-f,nanciële rechtmatigheidsfouten, die
uitsluitend moeten worden vermeld in het rapport van bevindingen, maar welke geen directe impact hebben op het al dan
niet onthouden van een goedkeurende verklaring (Damsma,
2017 , p. 233; zte ook het onderzoek van Ernst & Young voor een

Onder meer de VNG heeft al gesteid dat het huidige wetsvoorstel vatbaar zouzijn voor een aantal verbeteringen (zie: off,-

cielebekendmakingen.nl). Met name in de uitvoeringspraktijk
voorziet de VNG momenteel een aantal problemen. Denk
bijvoorbeeld aan schorsende werking, def,nitie-kwesties (wie

I

TPC
is exact begunstigde en wie verstrekker van de onrechtmatig

__)

verleendesubsidiebijvoorbeeldofhoegaatdeterugvordering

en
werken als meerdere overheden steun hebben verstrekt?)
ondet meet
VNG
pleit
de
Daarom
renteþerekening)kwesties.
voor aanpassing van het wetsvoorstel, en in het verlengde

daarvanzullenwellichtookaanpassingenvanhetBurgerlijk

(Awb) nodig
Wetboek (BW) en de Algemene Wet Bestuursrecht

blijken.

Voornaderinzichtindeverhoudingtussenterugvorderingop

de Memorie
basis van de Wet Nerpe en de Wet TVS kan ook
(off,cielebekendmakindienen
TVS
van Toelichting bij de Wet
gen.nl, p. I0,Ig,22,23 en32van de MvTbij de Wet TVS)'

Wanneer het wetsvoorstel na parlementaire behandeling
zullen
en def,nitieve aanname in werking zaI gaan treden'
gevallen
voorliggende
in
gemeenten
P&C-medewerkers bii
met de
van terúgvordering geheid te maken gaan krijgen
uitvoering
complexere)
gevallen
ook
(wellichlin sommige
de mogevan deze wet. Momenteel wordt al geanticipeerd op
handleidingen
VNG
de
lijkheid dat het rijk en bijvoorbeeld
gemeenten te
en rekentools kunnen gaan ontwikkelen om
waarmee
ondersteunen bij concrete terugvorderingskwestles
goede
voorbereidinq
Een
worden
zij geconfronteerd zouden
-kennis en
¡irrnen de organisatie om de staatssteunfunctie'
te hebben is
orde
op
P&C-cyclus
de koppeling daarvan aan de
2018)'
(zie
Khatib,
ook:
dan een eerste prioriteit

Conelusle

alleen
Staatsteunrecht betreft een terrein dat niet langer
bijvoorbeeld
bij
voer voor juristen is Ook P&C-medewerkers
gemeenten zuilen steeds vaker met dit vakgebied te maken
krijgen,

Foto: Xav¡er P¡ronet I Shutterstock.com

staatssteun(toets)protocol, gedegen dossieropbouw waarln
afdoende aandacht aan staatssteunanalyses wordtbesteed'
anticipatie op de accountantscontrole over staatssteun en
tot
oog voor handhavingsmechanismen (van terugvordering
procedures)'
gerechtelijke
tot
klachtenprocedures
In de praktijk zien we dat de kennis en kunde over staatssteun en over de mogelijke gevolgen van onrechtmatig
steeds
verleende steun voor steunverlenende instantles nog
en
organisaties
diverse
er
zijn
Bovendien
is.
groeiende
informatiebronnen die - ook P&C medewerkers - kunnen
ondersteunen. Met behulp van het diverse instrumentarium
van
een doorzettende tendens van professionalisering
en

bij

de toepasde staatssteunfunctie en kennisvergroting rondom
nog
gemeenten
ook
dus
kunnen
sing van staatssteunregels
gaat
staatssteuncontrole'
om
het
als
verder'in control'komen
Litefatuur

þlet terrein van

st.satsteunrecht is niet langer
alleen voer voor jr,rristen

.

Kadernota RechtmaCommissie BBV, via http://www commissiebbv nl/'

.

tigheid, p.26, geraadpleegd op 28 februari 2ol8'
toepassing van aanDamsma, R. (2O17)'Het accountantstoezicht op de
Aanbestebestedingsregels- een nuttig controle-ìnstrum ent" TÜdschrift
c\¡ngsrecht. nr' 6, december 20l7)'
een adequate
Khat¡b, A.A. (2o18)'De wet terugvordering staatssteunr
Gemeentestem'
staatssteun?"
van
terugvorder¡ng
de
voor
grondslag

.
potenNiet alleen vanwege (vermijding of voorkoming van)
lopen
kunnen
gemeenten
tiële risico's die steunverlenende
accountantsverkiaringen'
op bijvoorbeeld niet- goedkeurende
procedures van terugvordering en schadevergoeding' maar
bijvoorbeeld
ook vanuit het oogmerk van effectief toezicht op
over
kunde
en
kennis
subsidieverlening is de opbouw van
organisatie
gemeentelijke
staatssteun binnen de gehele
van essentieel belang, wil de organisatie 'in control'kunblijven. Actualiteiten rondom (verscherping) van de
nen

accountantscontroie en het wetsvoorstel Terugvordering
professtaatssteun versterken bovendien deze beweging van
sionalisering.
Het is daarom zaak om binnen de (gemeentelijke) organisatie de staatssteunkennis en staatssteunfunctie - ook
gekoppeld aan de P&C cyclus - goed op orde te hebben en
potentiële
de beschikbare instrumenten ter bestrijding van
effectief
voor
instrumenten
risico's goed in te zetten. Goede
(kenniszijn:
toezicht kunnen in dit kader bijvoorbeeld
borging over) interne procedures en het vaststellen van een
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Europese staatssteu nregels voor
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