BINDEND ADVIES
van de Geschillencommissie Energie

in het geschil tussen:
[naam van de consument], wonende te [woonplaats]
(verder te noemen: de consument)
en
[naam van de netbeheerder], gevestigd te [vestigingsplaats]
(verder te noemen: de ondernemer).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Energie
(verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.
De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.
Het geschil is ter zitting behandeld op 9 augustus 2017 te Utrecht.
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
De consument is ter zitting verschenen; de ondernemer is eveneens ter zitting verschenen,
vertegenwoordigd door [naam van de vertegenwoordiger van de ondernemer].
Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het aanhouden van een gasaansluiting.
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.
Standpunt van de consument
De consument stelt in hoofdzaak dat hij geen gas wenst te gebruiken. De enige manier om van
gasverbruik af te zien blijkt te zijn, dat de aansluiting wordt weggehaald. De kosten daarvan blijken
door de consument betaald te moeten worden.
De consument acht het afdoppen of verzegelen van de meter voldoende; de ondernemer eist echter
voor een definitieve afsluiting een andere technische oplossing, waarvoor de consument dient te
betalen.
De consument wil in de gelegenheid gesteld worden zijn gasverbruik te beëindigen zonder het volledig
weghalen van de aansluiting.
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Standpunt van de ondernemer
De ondernemer stelt in hoofdzaak dat er wettelijk gezien geen mogelijkheid bestaat om een niet
beleverde gasaansluiting te handhaven of tijdelijk onbruikbaar te maken. Alleen volledig –of zo
volledig mogelijk als technisch gaat- verwijderen van de aansluiting is veilig genoeg. Dat gebeurt
overigens inderdaad op kosten van de aangeslotene, gelet op de regelingen ter zake (Tarievencode
Gas).
De ondernemer concludeert tot afwijzing.
Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
Er is –op dit moment- juridisch en praktisch gezien geen voorziening mogelijk zoals door de
consument verzocht. Als een gasaansluiting gedurende lange tijd buiten bedrijf is, dient deze vanwege
veiligheidsredenen te worden verwijderd. Als de consument geen gas wenst te gebruiken dan zal hij
volledige wegneming van de aansluiting moeten vragen en daarvoor de kosten betalen.
De klacht is ongegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.
Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit
[naam van de voorzitter], voorzitter,
[namen van de commissieleden], leden, op 9 augustus 2017.
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