In de nieuwsbrief van ValleiEnergie (december 2018) legt Hans Muijderman uit dat veel betalen voor
de afsluiting van het gas niet nodig is. Hieronder een mogelijke opzegtekst en een herhaling van het
bericht.
De tekst van een opzegging zou als volgt kunnen luiden.
"Hierbij zeg ik de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor aardgas op zoals verwoord in
mijn opzeggingsbrief d.d. xx-xx-xxxx en te effectueren op xx-xx-xxxx. Dit is de datum waarop
mijn energiecontract voor gas bij Xxxxx is beëindigd.
Derhalve ga ik er vanuit dat de ATO op xx-xx-xxxx ontbonden zal zijn; een en ander in
overeenstemming met de minimale opzegtermijn in de Algemene Voorwaarden van u als
netbeheerder.
De opzegging geschiedt met inachtneming van artikel 3.6. van de Algemene Voorwaarden voor
aansluiting en transport elektriciteit, de Algemene voorwaarden van (Netbeheerder) voor
Kleinverbruikers en voorts het bepaalde in de Gaswet, artikel 52b. lid 7.
Indien (Netbeheerder) naar aanleiding van deze opzegging het noodzakelijk acht in mijn
woning werkzaamheden aan de installatie te verrichten, zal ik (Netbeheerder) toegang tot mijn
woning verschaffen en alle medewerking verlenen, ZONDER dat ik overigens ergens opdracht
voor geef."
Het betreft de woonhuisaansluiting voor levering van gas op xxxxxxx.

Geen aardgastoestellen meer en dan veel betalen voor afsluiting?
Hans Muijderman vertelt hoe het ook kan: “ Kostenloos van het aardgas af"
“Je gaat / wilt van aardgas af omdat je geen aardgastoestellen meer in huis hebt, zoals in mijn geval.
Het is dan goed om je te realiseren dat je twee contracten hebt:
1. je leveringscontract voor energie bij je energieleverancier en
2. een Aansluitings- en Transportovereenkomst (ATO) met de netbeheerder (Stedin, Liander, etc.).
De netbeheerder regelt je aansluiting tot in de meterkast en administreert deze. De aanmelding van
je energiecontract door de energieleverancier bij de netbeheerder maakt de registratie rond. In je
contract met de energieleverancier machtig je deze om de administratieve zaken zoals vastrecht te
regelen.
De netbeheerder stelt zich op het standpunt dat als je blijvend geen gas meer afneemt, dat dan je
aardgasmeter afgesloten moet worden van het net en verwijderd. Dit kost € 605,00. Dit bedrag vind
ik zelf onredelijk hoog. Hoewel de netbeheerders structureel vasthouden aan de
afsluiting/verwijdering van de meter en verwijdering van de leiding tussen straat en meter, hoef je
dit echter niet te betalen. Voorwaarde daarvoor is dat je geen afsluiting/verwijdering aanvraagt,
want dit betekent dat je instemt met betaling van de kosten die de netbeheerder factureert.
Stappen
Je moet daarvoor wel enkele stappen doen en hier ook consequent aan vasthouden:

1. Leveringscontract voor gas opzeggen
2. de ATO opzeggen, daarbij nadrukkelijk aangeven dat de installatie mag blijven zitten en dat je geen
opdracht geeft tot afsluiting en de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn. Het is aan de
netbeheerder om te bepalen welke initiatieven vervolgens worden genomen.
Ik waarschuw er overigens voor dat, in meerdere gevallen, Liander (mijn netbeheerder) van alles uit
de kast trekt om je over te halen in te stemmen met afsluiting, zelfs met de deurwaarder. Niet
instemmen! Er zijn personen die een succesvolle strategie hebben ontwikkeld om de kosten van de
netbeheerder te omzeilen. Kijk hiervoor op: www.tweakers.net / forum.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1709785/last
In verschillende, goed gedocumenteerde topics wordt hier aandacht aan besteedt.
De Geschillencommissie Energie (GE) heeft in een bindend advies Liander in het ongelijk gesteld: er
hoeft niet betaald te worden. Je moet deze gang naar de GE echter wel willen maken als de
netbeheerder zich zo opstelt dat een klacht onvermijdelijk is.”

