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1 Inleiding  
 

1. Met dit besluit geeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) uitvoering aan artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet). 

Op grond daarvan stelt de Raad na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met 

representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt de maximumtarieven vast 

voor het meten van elektriciteit, als bedoeld in artikel 30a van de E-wet, bij afnemers als 

bedoeld in artikel 95a, eerste lid van de E-wet.  

 

2. Artikel 40a van de E-wet bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden 

gesteld met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de tarieven voor het meten van 

elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid van de E-wet en de wijze van 

berekening van deze tarieven. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) 

heeft op basis daarvan in de ministeriële regeling meettarieven elektriciteit 2009 (hierna: de 

MR meettarieven elektriciteit 2009) nadere regels gesteld ten aanzien van de vaststelling van 

de meettarieven elektriciteit voor 20091.  

 

3. De Raad stelt dit besluit vast voor het jaar 2009. Dit besluit is van toepassing op 

kleinverbruikmeters2 elektriciteit die in beheer zijn bij regionale netbeheerders elektriciteit.  

 

 

                                                           
1 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2008,  

nr. WJZ 8157360, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten voor 2009 

(Stcrt. nr. 579 van 12 november 2008).  

2 Meters bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid van de E-wet (afnemers met een aansluiting met 

een doorlaatwaarde tot en met 3*80 A).  
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2 Leeswijzer 
 

Opbouw van het besluit 

4. Dit besluit bestaat uit een aantal hoofdstukken. In hoofdstuk 4 beschrijft de Raad welk 

beoordelingskader hij hanteert voor dit besluit. Dit kader is van belang om de uiteindelijke 

keuzes van de Raad bij de totstandkoming van dit besluit te motiveren. Het kader wordt 

onder meer bepaald door de wettelijke basis (hoofdstuk 3) en de doelstellingen van de 

Minister. In hoofdstuk 5 wordt onderbouwd welke methode de Raad heeft gehanteerd voor 

het vaststellen van de meettarieven elektriciteit voor 2009 en tot welk vastgestelde meettarief 

dit leidt. Daarbij zijn tevens de door partijen ingebrachte zienswijzen (bijlage II) op een 

ontwerp van dit besluit betrokken. Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de procedure die de Raad 

gevolgd heeft bij de totstandkoming van dit besluit. Hoofdstuk 7 behelst het dictum van het 

besluit. In bijlage I is de berekening van het meettarief elektriciteit voor 2009 weergegeven.  
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3 Wettelijke basis van dit besluit 
 

5. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de bepalingen die gezamenlijk de wettelijke basis vormen 

voor dit besluit.  

 

6. Artikel 30a van de E-wet luidt: 

 

“Het tarief voor de meting van elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid heeft 

betrekking op: 

a. het gebruik van de ter beschikking gestelde meter; 

b. de vaststelling van de van het net afgenomen en verbruikte elektriciteit; 

c. de vaststelling van de op het net ingevoede elektriciteit; 

d. het meedelen van de gegevens aan de desbetreffende afnemer en aan de netbeheerder op 

wiens net de afnemer is aangesloten.” 

 

7. Artikel 40a van de E-wet luidt: 

 

“De tarieven voor de meting van elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid als 

bedoeld in artikel 30a, worden vastgesteld door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit 

na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op 

de elektriciteitsmarkt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking 

tot procedure tot vaststelling van de tarieven voor meting van elektriciteit bij afnemers als bedoeld 

in artikel 95a, eerste lid en de wijze van berekening van deze tarieven.” 

 

8. Artikel 1 van de MR meettarieven elektriciteit 2009 luidt: 

 

“-1. De tarieven welke netbeheerders voor het jaar 2009 in rekening brengen voor de meting van 

elektriciteit als bedoeld in artikel 30a van de Elektriciteitswet 1998 voor afnemers als bedoeld in 

artikel 95a, eerste lid, van de wet worden berekend op basis van de tarieven zoals die voor die 

afnemers golden voor het jaar 2008, gecorrigeerd tot 2009 met inflatie.  

-2. De inflatie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als de relatieve wijziging van de 

consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, 

gepubliceerd in augustus van het jaar 2008, en van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van 

het jaar 2007, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek.”  
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9. Artikel 94 E-wet luidt: 

 

“Een meter die eigendom is van een producent of een leverancier en die voor het tijdstip van 

inwerkingtreding van artikel 10 is geplaatst bij een afnemer, wordt vanaf dat tijdstip beheerd door 

de netbeheerder die het transport van elektriciteit voor deze afnemer uitvoert.”3 

 

10. Ten slotte is van belang dat thans in de Eerste Kamer een wetsvoorstel in behandeling is, 

waarin wordt voorgesteld aan artikel 16 E-wet het volgende lid toe te voegen4: 

 

 “o. zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de bij een afnemer 

als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, geïnstalleerde meetinrichting;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Het betreffende artikel 10 van de Elektriciteitswet 1998 is, bij Koninklijk Besluit, in werking getreden op 1 

augustus 1998 (Stb. nr. 428 van 2 juli 1998).  

4 Kamerstukken I, 2007-2008, 31374, nr. A. 
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4 Beoordelingskader van de Raad 
 

11. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad welk beoordelingskader hij hanteert voor het vaststellen 

van de meettarieven elektriciteit voor 2009. Het wettelijk kader en de doelstellingen van de 

Minister zijn voor de Raad leidend geweest bij het opstellen van dit kader. De Raad geeft 

hierna van deze doelstellingen een samenvatting. Ook geeft hij aan hoe hij de hierna 

weergegeven passages uit de toelichting van de Minister bij de MR meettarieven elektriciteit 

2009 interpreteert.  

 

4.1 Doelstellingen  
 

12. Met het reguleren van de meettarieven van de regionale netbeheerders elektriciteit voor 

kleinverbruikers beoogt de Minister, blijkens de toelichting op de MR meettarieven 

elektriciteit 2009, de volgende doelstellingen te bereiken.  

 

13. In de toelichting op de MR meettarieven elektriciteit 2009 wordt voor een toelichting op de 

aanleiding en het doel van de MR meettarieven elektriciteit 2009 verwezen naar de 

toelichting op de MR meettarieven elektriciteit van 20085. In deze toelichting is aangegeven 

dat de aanleiding voor de regulering van meettarieven voor elektriciteit samenhangt met: “de 

gebrekkige werking van de (vrije) metermarkt.” In dat kader wordt verwezen naar het advies van 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) van 19 mei 2004 (advies 

Metermarkt) en de marktmonitor van de NMa van oktober 2006 (hierna: de marktmonitor) 

over de ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt, waarin de NMa heeft 

vastgesteld dat de tarieven sinds het vrijgeven van de metermarkt in 2000 onevenredig zijn 

gestegen. Doel van tariefregulering is volgens de toelichting van de MR meettarieven 

elektriciteit 2008 om de consument te beschermen tegen onredelijke tariefstellingen. Verder 

merkt de toelichting op: “Op basis van deze regeling kunnen de tariefstijgingen van de afgelopen 

tijd voor de meting van elektriciteit een halt toe worden geroepen.”  

 

14. In de toelichting van de MR meettarieven elektriciteit 20096 wordt gesteld dat de 

overwegingen die ten grondslag lagen aan de MR meettarieven 2008 dezelfde zijn als die ten 

grondslag liggen aan de MR meettarieven elektriciteit 2009. Expliciet vermeldt de toelichting 

                                                           
5 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 juli 2007, nr. WJZ 7085967 (Scrt. nr. 141 van 25 juli 

2007). 

6 Zie de toelichting bij de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2008,  

nr. WJZ 8157360, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten voor 2009 

(Scrt. nr. 579 van 12 november 2008).  
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van de MR meettarieven elektriciteit 2009 bovendien: “Verder berust ook de berekening van de 

tarieven voor meting voor het jaar 2009 op dezelfde berekeningswijze als die in 2008 werd 

voorgeschreven. Dit betekent dat de tarieven zoals die door de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit voor het jaar 2008 zijn vastgesteld op grond van de Regeling meettarieven 

elektriciteit 2008, uitsluitend voor inflatie voor het jaar 2009 dienen te worden gecorrigeerd om de 

meettarieven voor het jaar 2009 te berekenen.” 

 

15. In de MR meettarieven elektriciteit 2009 is bepaald dat de vaststelling van meettarieven zich 

beperkt tot het vaststellen van meettarieven voor elektriciteit7. De Minister geeft in dat 

verband in de toelichting van de MR meettarieven elektriciteit 2009 aan: “Voor de gasmarkt 

worden, net als voor 2008, nog geen meettarieven vastgesteld. Anders dan bij elektriciteit bestaan 

ten tijde van de totstandkoming van deze regeling in de Gaswet nog geen bepalingen omtrent het 

beheer van in het verleden geplaatste gasmeters. Het eerder aangehaalde Wijziging van 

Elektriciteitsnet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en 

gasmarkt8 zal hier verandering in gaan brengen. Daarom is ervoor gekozen om op dit moment 

nog te wachten met het stellen van regels voor de meettarieven voor gas [...]”.  

 

16. De MR meettarieven elektriciteit 2009 heeft enkel betrekking op de wijze van de berekening 

van de meettarieven elektriciteit voor het jaar 2009. In de toelichting op de regeling is 

aangegeven dat hiervoor is gekozen omdat er, evenals in 2008, sprake is van een 

overgangsperiode naar de invoering van het leveranciersmodel en de omkering van de 

meetketen9. Nu daaruit voortvloeit dat de meettarieven vanaf 2010 deels op andere diensten 

betrekking zullen hebben, acht de Minister een meerjarige tariefstructuur voor meettarieven 

vooralsnog niet opportuun. Voorts wijst de Minister erop dat de grootschalige investeringen 

die gepaard gaan met de introductie van de slimme meter ervoor zorgen dat een stabiele 

situatie ten aanzien van de kostenstructuur van de meter voorlopig ontbreekt, waardoor 

vooralsnog geen goed meerjarig tarief kan worden vastgesteld.  

 

17. Uit de toelichting op de MR meettarieven elektriciteit 2009 blijkt voorts dat de tarieven die 

op grond van artikel 40a en de MR meettarieven elektriciteit 2009 door de Raad zullen 

worden vastgesteld, gelden voor meters die ter beschikking zijn gesteld door de netbeheerder 

en meters die op grond van artikel 94 van de E-wet onder beheer van netbeheerders zijn 

                                                           
7 Zie paragraaf 2.2 van de toelichting bij de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 

2008, nr. WJZ 8157360, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van elektriciteitsnetten 

voor 2009 (Scrt. nr. 579 van 12 november 2008).  

8 Hierbij wordt gedoeld op het wetsvoorstel dat voorziet in invoering van het leveranciersmodel en de 

omkering van de meetketen in 2010 (Kamerstukken II, 2007/08, 31374, nr. 2). 

9 De invoering van het leveranciersmodel en de omkering van de meetketen wordt voorzien in het in de 

vorige voetnoot genoemde wetsvoorstel.  
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gekomen10. Onder “meters die ter beschikking zijn gesteld door de netbeheerder” wordt, 

blijkens de toelichting op de MR meettarieven elektriciteit 200911, verstaan: meters die, op 

grond van artikel 16, eerste lid, onderdeel e van de E-wet op verzoek door de netbeheerder ter 

beschikking zijn gesteld. Daarnaast vloeit uit artikel 94 van de E-wet voort dat meters die 

vóór 1 augustus 1998 eigendom waren van een leverancier of producent vanaf 1 augustus 

1998 worden beheerd door de desbetreffende netbeheerder.  

 

4.2 Interpretatie en beoordeling door de Raad 
 

18. Op grond van het wettelijk kader en de doelstellingen van de Minister, onder andere blijkend 

uit de toelichting op de MR meettarieven elektriciteit 2008 en 2009, komt de Raad tot de 

volgende invulling van zijn bevoegdheid om meettarieven voor 2009 vast te stellen voor 

kleinverbruikmeters elektriciteit die in beheer zijn bij regionale netbeheerders elektriciteit. 

 

Doelgroep en reikwijdte tariefregulering  

19. De Raad is gelet op het vorenstaande van mening dat het de bedoeling is dat hij 

meettarieven vaststelt voor alle kleinverbruikmeters: 

die geplaatst zijn vóór 1 augustus 1998 (artikel 94 van de E-wet);  

die sinds 1 augustus 1998 ter beschikking zijn gesteld door de netbeheerder; 

Deze meters worden in dit verband aangeduid als meters die in beheer zijn bij de 

netbeheerder. Of het beheer in de praktijk aan een meetbedrijf is uitbesteed, doet in dit 

verband niet ter zake en kan er niet toe leiden dat meters die voldoen aan de hierboven 

genoemde criteria aan het gereguleerde regime onttrokken worden. Dit betekent dat ook 

meters die voldoen aan bovengenoemde criteria, maar die namens de netbeheerder worden 

beheerd door een vennootschap die met de netbeheerder is verbonden in een groep als 

bedoeld in artikel 2:24b BW, of door een onderneming die in opdracht van de netbeheerder 

het beheer verricht, onder het gereguleerde regime vallen. Kleinverbruikers die geen meter 

hebben die voldoet aan één van de hierboven geschetste eisen, worden naar het oordeel van 

de Raad niet geraakt door het gereguleerde tarief.  

 

20. De Raad merkt in aanvulling hierop op dat ingeval in 2009 de voorgestelde wijziging van 

artikel 16 in werking treedt12, alle meters van rechtswege in beheer bij de netbeheerder 

                                                           
10 Zie paragraaf 2.2 van de toelichting bij de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 

oktober 2008, nr. WJZ 8157360, houdende regels voor de meettarieven van netbeheerders van 

elektriciteitsnetten voor 2009 (Scrt. nr. 579 van 12 november 2008).  

11 Daarin wordt verwezen naar de toelichting op de MR meettarieven elektriciteit 2008: Regeling van de 

Minister van Economische Zaken van 14 juli 2007, nr. WJZ 7085967 (Scrt. nr. 141 van 25 juli 2007). 

12 Kamerstukken I, 2007-2008, 31 374, nr. A. 
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komen. Vanaf het moment van inwerkingtreding zullen dan ook die meters die thans nog 

niet in beheer zijn bij de netbeheerder onder de reikwijdte van de MR meettarieven 

elektriciteit 2009 en dit besluit komen te vallen.  

 

Periode van regulering 

21. Nu de MR meettarieven elektriciteit 2009 zich beperkt tot het stellen van regels voor de wijze 

van berekening van de meettarieven elektriciteit voor het jaar 2009, heeft onderhavig besluit 

enkel betrekking op de meettarieven die netbeheerders in 2009 aan kleinverbruikers 

elektriciteit in rekening mogen brengen.  

 

Totstandkoming meettarieven elektriciteit 2009 

22. Artikel 1 van de MR meettarieven elektriciteit 2009 bepaalt dat de vast te stellen meettarieven 

“worden berekend op basis van de tarieven zoals die voor die afnemers golden voor het jaar 2008, 

gecorrigeerd tot 2009 met inflatie.” Daarbij komt deze correctie voor inflatie als volgt tot stand: 

“De inflatie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend als de relatieve wijziging van de 

consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, 

gepubliceerd in augustus van het jaar 2008, en van deze prijsindex, gepubliceerd in augustus van 

het jaar 2007, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek.”  

 

23. Op grond van deze passage en het voorgaande is de Raad van oordeel dat het meettarief 

voor elektriciteit voor 2009, voor de doelgroep als beschreven bij randnummer Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden., is gebaseerd op het meettarief, zoals dat is vastgesteld voor 

het jaar 200813, gecorrigeerd voor inflatie. 

 

                                                           
13 Vastgesteld bij besluit van de Raad met kenmerk 102462-92 van 20 december 2007. 
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5 Methode vaststellen tarieven 
 

24. De Raad stelt de meettarieven elektriciteit 2009, die voor alle netbeheerders gelijk zijn, vast 

door de voor 2008 vastgestelde meettarieven elektriciteit te corrigeren voor inflatie op de 

wijze zoals dat is voorgeschreven in de MR meettarieven elektriciteit 2009. In bijlage I is de 

bijbehorende berekening weergegeven. 
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6 Procedure  
 

25. Als onderdeel van de voorbereidingsprocedure heeft de Raad voor een periode van twee 

weken een ontwerpbesluit ter inzage gelegd (ontwerpbesluit met kenmerk: 102897_3/38). 

Daartoe heeft de Raad dit ontwerpbesluit op donderdag 20 november 2008 toegezonden aan 

netbeheerders en representatieve organisaties. Op dinsdag 2 december 2008 heeft ten 

kantore van de Raad een bijeenkomst plaatsgevonden met netbeheerders en representatieve 

organisaties14. Tijdens deze bijeenkomst hebben partijen een mondelinge reactie kunnen 

geven op het ontwerpbesluit. Tot en met donderdag 4 december 2008 konden partijen een 

schriftelijke zienswijze indienen bij de Raad. De Raad heeft echter geen schriftelijke 

zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit. In Bijlage II van dit besluit gaat de Raad kort in 

op de mondelinge reacties die door partijen zijn gegeven tijdens de bijeenkomst van 2 

december 2008. Deze reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

 

                                                           
14 In artikel 40a van de E-wet is bepaald dat vaststelling van de meettarieven plaatsvindt na overleg met de 

gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. 
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Bijlage I: formules en onderliggende data berekeningen 
   meettarief elektriciteit 2009 
 

28. Om te komen tot het(gewogen gemiddelde) maximum meettarief voor 2009, is het 

vastgestelde meettarief voor 2008 gecorrigeerd voor inflatie (cpi). In formulevorm: 

 

(1)
100

2008
1

1

cpi
TT tt  

 

waarbij 

 tT   Het meettarief voor kleinverbruikers in het jaar 2009  

1tT  Het meettarief voor kleinverbruikers in het jaar 200815 

2008cpi  De consumentenprijsindex van augustus 200816 

 

29. Dit leidt tot het volgende meettarief voor 2009:  

 

 tT   EUR 24,47 (1 + 0,032)  EUR 25,25, excl. BTW 

                                                           
15 Dit meettarief bedraagt EUR 24,47 excl. BTW.  

16 De CPI voor augustus 2008 is vastgesteld op 3.2% (bron: CBS, http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-062-pb.htm). 
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Bijlage II: zienswijzen op ontwerpbesluit en reactie van de 
   Raad 
 

30. Op dinsdag 2 december 2008 heeft de Raad, teneinde invulling te geven aan het bepaalde in 

artikel 40a van de E-wet17, een bijeenkomst georganiseerd voor netbeheerders en 

representatieve organisaties. Tijdens deze bijeenkomst zijn deze partijen in de gelegenheid 

gesteld een mondelinge reactie op het ontwerpbesluit te geven. Deze reacties worden 

hieronder besproken. De reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerpbesluit. 

 

31. Tijdens deze bewuste bijeenkomst waren de volgende partijen, alle netbeheerders, aanwezig: 

Cogas Infra & Beheer B.V. (hierna: Cogas); 

Delta Netwerkbedrijf B.V. (hierna: DNWB); 

Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent); 

Liander N.V. (hierna: Liander); 

N.V. Rendo (hierna: Rendo); 

Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: Westland). 

 

Samenvatting mondelinge reacties ontwerpbesluit 

32. Tijdens de bijeenkomst werd door Liander opgemerkt dat zij het eens is met de inhoud van 

het ontwerpbesluit en dat het ontwerpbesluit naar haar mening op een juiste wijze invulling 

geeft aan het bepaalde in de MR meettarieven elektriciteit 2009. Wel geeft Liander aan dat 

inkorting van de inzagetermijn tot twee weken een uitzondering zou moeten zijn, maar in dit 

geval, gezien de aard en inhoud van het ontwerpbesluit niet op bezwaren stuit. Rendo sluit 

zich aan bij dit standpunt.  

 

33. Rendo mist in het ontwerpbesluit een praktische invulling van de situatie waarin, ergens in 

2009, de meters van rechtswege onder het beheer van netbeheerders zullen komen te 

vallen18. Ook merkt Rendo op dat er sprake is van onvolledig indexeren van het (gemiddelde) 

meettarief van 2005, ten tijde van de vaststelling van het besluit meettarieven elektriciteit 

200819.  

                                                           
17 In artikel 40a van de E-wet is bepaald dat vaststelling van de meettarieven plaatsvindt na overleg met de 

gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. 

18 Dit gebeurt op het moment dat een voorgestelde wijziging van artikel 16 van de E-wet in werking treedt 

(Kamerstukken I, 2007-2008, 31 374, nr. A). Op dat moment zullen meters die thans nog niet in beheer zijn 

bij de netbeheerder onder de reikwijdte van de MR meettarieven elektriciteit 2009 komen te vallen.  
19 Besluit met kenmerk: 102462/92. 
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Reactie van de Raad 

34. De Raad ziet in de ingebrachte opmerkingen geen aanleiding om het ontwerpbesluit te 

wijzigen. Het feit dat naar verwachting ergens in 2009 meters, die nu nog niet in beheer zijn 

bij de netbeheerder, van rechtswege onder beheer van de netbeheerder komen en daarmee 

onder de reikwijdte van de MR meettarieven elektriciteit 2009 komen te vallen, is voor de 

Raad geen aanleiding om onderhavig besluit anders vast te stellen. Deze ontwikkeling heeft 

namelijk geen invloed op de hoogte van het gereguleerde meettarief van 2009.  

 

35. Naar aanleiding van de opmerking van Rendo over onvolledige indexatie van het 

(gemiddelde) meettarief van 2005, merkt de Raad het volgende op. Daargelaten of de stelling 

van Rendo juist is, kan dit niet tot een aanpassing van het onderhavige besluit leiden. De MR 

meettarieven elektriciteit 2009 laat aan de Raad geen ruimte om bij de vaststelling van de 

meettarieven elektriciteit 2009 rekening te houden met een mogelijk onvolledige indexatie 

van het gemiddelde meettarief van 2005 bij de vaststelling van de meettarieven voor 2008.   

 

Conclusie van de Raad 

36. Gelet op het voorgaande ziet de Raad in de ingebrachte opmerkingen geen aanleiding om het 

besluit aan te passen. 

 


