
• vonnis In naam van d 

RECHTBANK ROTTERDAM 

zaaknummer: 8944452 CV EXPL 20-47355 

uitspraak: 4 juni 2021 

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, 

in de zaak van 

de besloten veiu,ootscbap met beperkte aansprakelijkheid tedin etbeheer B.V. 
g vestigd te Rotterdam, 
eiseres, 
gemachtigde: Inkassier gerechtsdeurwaarders. 

gedaagde. 
in persoon pro ed rend. 

Partijen worden hierna aangeduid als Stedi11 erll 

1. Yerloop van de procedure 
H v roop ·an de pro edure blijkt uit: 
1. het xpl ot van da!!\'aarding an 18 december 0 0, met productie ; 

de on lu ie van antwoord; 
3 d aan\'Ullende on lu ie van antwoord. met producties· 

oning 

..i het onni an deze rechtbank van 1 f< bruarî _021 waarbij een mondelinge behandeling 
is g lat; 
de akte houdende ermindering van ei met producties; 

6. de aantekening äat de mondelinge b handeling op 4 maart 2021 is gehouden. 

2. Omschrijving van het o-eschil 
2.1. De feiten 
Als enerzijds gesteld e.n anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd 
weersproken, staat tussen partijen het volgende vast. 

2.1 Stedin is netbeh erder en behe rt in die hoedanigheid het openbare gas- en 
elektriciteitsnet in onder meer Zuid-Holland en Utrecht. Stedin is verantwoordelijk voor het 
transport van onder meer gas over dit netwerk en het aansluiten daarop van afnemers. Op 
grond van de Gaswet is het Stedin niet toegestaan op te treden als Ie erancier an gas. 

2.2 Eneco heeft per e-mail van 23 december 2019 bericht dat de overeenkomst 
tot levering van gas op verzoek van woröt beëindigd per 28 december 2019. Voo1ts 
verzoekt Eneco =--1 contact op te nemen met de netbeheerder oor het verzegelen of 
weghalen van de gasmeter. 
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2.3 Stedin heeft per brieven an 14 januari 2020, 20 februari 2020 en 5 maart 2020 
__ _,. 1verzocht een nieuwe overeenkomst tot levering van .!Es af te sluiten dan wel opdracht 
te verstrekken tot afsluiting van de gasmeter op kosten van Een monteur van Stedin 
beeft in dê brie enbus van de woning een kaarrje ac.l1tergelaten met hetzelfde verzoek nadat 
niemand thuis bleek te zijn. De gemachtigde van Stedin heeft - er bi-ieven van 
30 oktober 2020 en 11 december 2020 verzocht een nieuwe energièTeverancier te zoeken of 
medewerking aan het afsluiten van de gasmeter op kosten van t - ~e verlenen en de 
gefixeerde kosten van€ 75 - te oldoen. 

2.4 Per 12 februari Q_l heeft' __ •een o ereenkomst met een energieleverancier. Op 
dezelfde datum heeft - een bedrag an€ 196,09 oldaan . 

. 5 De ,·orderino, de ondslag e11 her verweer 
_,6 tedin vord nna \enuindering van eis bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad• 
re v roord len aan h ar re betalen een bedrag van ï-,- aan gefixeerde schade ·ergoeding, 
t venn erd ren m \\ettelijke r nte berekend \ anaf de dag der dag aarding tot aan de 

ag der aloehel , ol ning.. met Yeroordeling rnn. in de pro esko ten, aaronder 
nako-1 n. 

2. 7 Tegen de achtergrond an de vaststaande feiten heeft tedin aan haar enninderde 
eis het volgende ten grondslag gelegd. - heeft op het level'ingsadres in de periode 
tussen 28 december 2020 en 12 februari 2021 de be chikking gehad over de door tedin ter 
beschikking gestelde gasaansluiting zonder dat sprake was an een o ereenkomst met een 
energi I veranci r. Door geen nieU\ o reenkom t te sluiten dan w I tedin de 
gel gen heid te geven de 2asmeter af te luit n hand lde◄-- in rijd met de ,vee dan wel 

aan luit- n tran p rto~·ereenkom t an tedin. · ,blijf daardoor in de gel genheid 

0 a af te nemen van t din zonder dat hij daar recht op heeft en waardoor tedin in strijd 
meî haar,, ene! ijke taken al ga-1 erancier fungee1t. Op basis van het Tarieven blad 2020 
wordt de chade gefixeerd op een b drag · an 75,- voor mi gelopen netbeheerkosten, 
energieverbruik en buitengerechtelijke incassokosten. 

2.8 betwi t de ordering en voert daartoe het volgende aan. Er bestaat geen 
wettelijke verplichting voor Stedin de gasaansluiting te verwijderen. Voor zover deze in de 
algemene voorwaarden staat. geldt dat de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn nu deze 
niet tijdig ter hand gesteld zjjn. Er is geen opdracht gegeven voor het verwijderen van de 
gasaansluiting nu Stedin daar ten onrechte een hoge vergoeding van honderden euro's voor 
in rekening brengt. Daarnaast is er in de periode van 28 december _020 en 12 februari 2021 
geen gas afgenomen. De door tedin en haar gemachtigde verstuurde brieven met het 
·erzoek een nieuw contract af te sluiten of een afspraak voor afsluiting te maken waren 

beledigend en bedreigend en daarom is er doort ,niet op gereageerd. Als Stedin een 
normale aankondiging van de voorgenomen werkzaamheden had gestuurd, waaitoe zij 
verplicht i volgens de Aansluit- en Transpo1tcode Gas dan was hier direct medewerking 
toe verleend. 

3. Beoordeling van het geschil 
3. l - he ft per 12 februari 2021 weer een overeenkotnst tot levering van gas zodat 
Stedin haar vordering heeft erminderd. Zij vordeti niet langer dat de door Stedin te 
verrichten werkzaamheden met betr kking tot het afsluiten van de gasaansluiting moet 
gedogen eu dat< wmdt veroordeeld in de kosten daarvai1 begroot op€ 131, 72. 
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De volgem principiële vraag of Stedin de kosten van het verwijderen van de 
gasaansluiting mag doorberekenen aan de afnemer boeft - buiten dat hier geen sprake is van 

erwijderen maar afsluiten van de gasaansluiting waarvan de kosten aanzienlijk lager liggen 
en welke redelijk worden geacht1 - dan ook niet meer te worden beant.1,1oord. Ook niet voor 
het gevaJt de huidige overeenkomst opzegt nu netbeheerders per 1 maart 2021 geen 
kosten meer in rekening brengen bij de desbetreffende afnemer voor het verwijderen van de 
gasaansluiting dan wel het afsluiten daarvan. 
Stedin handhaaft wel haar ordering t n aanzien van de gefixeerde schadevergoeding. Deze 
vordering ligt dan ook ter beoordeling voor. Ook al is de gehele vordering (inclusief de 
kosten van de da!!Vaarding en één salarispunt) voldaan door , nu er door hem onder 
protest is betaald. 

3._ it artikel La an de Gaswet en de daarop gebaseerde bepalingen in de 
Tarievencode Gas, olgt dat de afüemer gehouden is aan de netbeheerder een vergoeding te 
betalen ter dekking van de kosten van de netbeheerder het gasnet in stand te houden door dit 
te beheren en te onderhouden. Deze verplichting geldt zolang er een mogelijkheid tot 
afname is. ast staar dat er o er de periode an 28 december 2019 tot 12 februari 2021 geen 
levering o ereenkom t oor gas be tood. Eveneens taat vast dat•=-,niet heeft 
ge.reageerd op de brie\· n van tedin en haar gemachtigde met het erzoek een 
Ie eringsovereenkornst af te sluiten of medewerking te er lenen aan het af: luiten van het 
gas. Dat deze brieven bedreigend of beledigend van aard zijn is overigens niet gebleken. 
Stedin heeft 1- in rechte moeten betrekken om zijn standpunt te ernemen. is 
11amelijl< van ~1g dat bij de kosten van bet verwijderen van de ga meter ook toen niet 
hoefde te b talen en h ft daarom ge n opdracht v r terlcr aan Stedin. Omdat hij ga loos 
"\\enst te zijn., a hij ook niet voornemens een nieuwe overeenkomst af te stuiten. 
H t had echter op zijn weg gel gen redin op de hoogt te bren°en an zijn standpunt zodat 
in ieder ge al het misver tand o er ven ijd ren dan wel afsluiten opgehelderd kon, orden. 
Het in rekeniJ1g brengen van een gefi_ eerde chadev rgo ding is immers geen dwangmiddel 

een keuze te laten maken tot afsluiten of een nieuwe leverancier zoeken - zoals door 
hem is aangevoerd - maar een gevolg van een jaar lang onwetendheid bij Stedin waarom er 
geen keuze gemaakt ,:verd door, . Onder deze omstandigheden i~_ de gefixeerde 
schadevergoeding van 75 - aan Stedin ver chuldigd. Of daadwerkelijk gas verbruikt is of 
J1 iet is u iet relevru1t nu het om een gefi.: eerd bedrag gaat en waarvan de hoogte niet 
onredelijk geacht wordt2• 

3.3 De gevorderde wettelijke rente zal als onweersproken en op de wet gegrond 
eveneens worden toegewezen op de, ijze zoals in de beslissing is vermeld. 

3.4 Zoals hiervoor weergegeven heeft tedini_, in rechte moeten betrekken omdat 
geen reactie op brjeven volgde zodat zij terecht eerst haar vordering uit handen heeft 
gegeven en buitengerechtelijke incassokosten gemaaJ...1: en later tot dagvaarden is 
overgegaan. Nu de buitengerechtelijke incassokosten at verdisconteerd zijn in de gefi eerde 
schadevergoeding wordt hiervoor geen apa11 bedrag toegewezen. 

3.5 wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld tot 
aan deze uitspraaJ a~n de zijde van Stedi.n bepaald op€ 85,09 aan dagvaardingskosten, 
€ 124,- aan vast recht en€ l 08,- aan salaris voor de gemachtigde_ (3 punten), 

1 ECLT:NL:RBROT:2020:11348 
2 ECLI: L:RBROT:_020:5784 
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3 .6 Op het totaal erschuldigde dient te betaling van€ 196,09 in mindering te worden 
gebracht. 

3.7 De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de 
proce kostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van 
oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten. 

4. Beslissina 
De kantonrechter: 

veroordeelt' om aan Stedin tegen kwijting te betalen € 75 - venneerderd met de 
wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW vanaf de dag der dagvaarding tot 12 februari 202 l; 

veroordee)ti in de proceskosten tot aan deze uitspraak aan de zijde van Stedin 
vastgesteld op € 209 09 aan verschotten en€ l 08,- aan salaris oor de gemachtigd en indien 

niet bi.nnen eertien dag_en na de datum \ an dit vonnis 1ijv illig aan het vonnis heeft 
oldaan € 18,- aan nasalaris· 

verklaart dit onni uitvoerbaar bij oorraad. 

Dit vonui is gewezen door mr. l.K. Rapmun_d en uitges roken t~ openbare tere~htzjttin:7. 
745 

N 2021 
d 



Retouradres: postbus 49, 3000 AA Rotterdam 

BELANGRIJK 

Datum 

Dossiernummer 

Onderwerp 

28 mei 2021 

276305 

Energieaansluiting(en) zonder contract 

Beste meneer. mevrouw. 

Stedln Netbeheer B.V. 

Blaak 8 

3011 TA Rotterdam 

088 896 39 63 

www.sledin.ne1 

KvK Rotterdam 24289101 

VOOR DE NIEUWE 
ENERGIEGENERATI E 

Behandeld door Transportdata 

Telefoon 010 890 97 12 

E-mall 

Kenmerk 

EAN code 

Meternummer 

Stedin is de netbeheerder in uw regio. Over ons net vervoeren we elektriciteit en gas om te kunnen wonen, 
werken en !even. Via ons net hebben wij tussen 29 december 2019 en 12 fe.bruari 2021 energie vervoerd naar 

Dit is eerder niet in rekening gebracht, omdat u volgens onze gegevens geen 
contrac1 had met een energieleverancier. Deze kosten brengen we alsnog in rekening. Binnenkort krijg1 u van ons 
een factuur. Die stemmen we graag vooraf met u af. Hieronder leest u er meer over. 

De aatrslUit- ell trähsportkosten trr---cn, ge--rmemde p~rlode zijn€ 145;04 
In deze periode was uw elektriciteits- en/of gasmeter aangesloten op ons net. Normaal gesproken verrekenen we 
de kosten voor het gebruik van deze aansluiting(en) via de factuur van uw energieleverancier. Maar uit onze 
gegevens blijkt dat er voor uw adres in die periode geen contract was met een energieleverancier. Daarom 
brengen we de aansluit- en transportkosten in rekening. Op de kostenspecificatie in de bijlage ziet u hoe wij deze 
kosten berekenen. U heeft in de genoemde periode geen energie verbruikt. Daarom vindt u de kosten voor 
energieverbruik niet terug op de kostenspecificatie. In de tabel hieronder ziet u dat het verbruik nul was. 

Begindatum Meterstand begin Einddatum Meterstand eind Verbruik 

Gas 29-12-2019 14392 12-02-2021 14392 0 M3 

Had u destijds geen actieve aansluiting(en)? 
Of bent u niet verantwoordelijk voor de aansluiting(en) tijdens de hele periode? Laat hel ons binnen 14 dagen 
weten via www.stedin.net/geencontract. Kies daar voor Bezwaar maken'. Met uw informatie controleren we de 
factuur. Als het nodig is, passen we deze aan. 

Kloppen de gegevens? Dan hoeft u niets te doen 
Horen wij binnen 14 dagen niets van u? Dan gaan wij ervan uit dat u hel eens bent met de kosten. Vervolgens 
ontvangt u rond die tijd de definitieve factuur van ons. 

Neem gerust contact met ons op 
Voor vragen over deze brief kunt u uiteraard bij ons terecht. Bezoek www.stedin.ne1/geencontract voor meer 
informatie. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag? Bel ons dan gerust op werkdagen via 010 890 97 12. 

Met vriendelijke groet, 



Specificatie 

VOOR DE NIEUWE 
ENERGIE GENERATIE 

Hieronder ziet u uit welke kostenposten het te betalen bedrag bestaat. Op www.stedin.net/geencontract leggen 
we u uit wat iedere kostenpost betekent. 

Omschrijving Bedrag BTW% Bedrag Bedrag 
excl. BTW BTW incl. BTW 

Gas Periodieke Aansluitvergoeding 31,77 21,00 € 6,67 € 38,44 

Gas Vastrecht 20,17 21,00 € 4,24 € 24,41 

Gas Meterhuur 19,84 21,00 € 4,17 € 24,01 

Gas Transport 2019 0,23 21,00 € 0,05 € 0,28 

Gas Transport 2020 42,85 21,00 € 8,99 € 51,84 

Gas Transport 2021 5,01 21,00 € 1,05 € 6,06 

!Factuurbedrag excl. BTW € 119,87 

IBTW op factuur 21,00 € 25,17 

!Totaal E 145,041 

u 




