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REPLIEK van A.P. Bos op Verweerschrift Liander d.d. 15-12-2017 
Zaaknummer 113858 
 
 
 

Amsterdam, 14 februari 2017 
 
 
 
Geachte leden van de Geschillencommissie Energie, 
 
Op 15 december 2017 ontving u van Liander NV zijn verweer in het onderhavige geschil. De omvang 
van dit verweer noopt me ertoe ook schriftelijk te reageren, aangezien de tijd voor een mondelinge 
weerlegging daarvan tijdens de zitting beperkt zal zijn. Ik verzoek u deze repliek in uw overwegingen 
te betrekken. 
 
Samengevat is mijn repliek als volgt. De kopjes verwijzen naar de uitgebreidere argumentatie 
verderop. 
 
A. De kern van mijn klacht staat recht overeind 

- Zoals aangegeven wil ik van de vaste lasten voor gas af, want ik gebruik geen gas meer. De 
kraan zit al een half jaar dicht. En belangrijk: de meter en aansluiting zitten me in het geheel 
niet in de weg. Van mij mogen ze blijven hangen c.q. liggen. 

- Die vaste lasten komen voort uit de zg. Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) die ooit 
via mijn energieleverancier tussen mij en Liander is gesloten. 

- Het leek me (en lijkt mij nog steeds) heel simpel: beëindiging van die ATO leidt dus ook tot 
beëindiging van de verplichting tot het betalen van de vaste lasten (via mijn 
energieleverancier).  

- Dat die ATO kan worden beëindigd staat ook in punt 6 van de ATO (Bijlage 7 van mijn klacht): 
“De kleinverbruiker kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen en beëindigen. In de 
Algemene Voorwaarden staat hoe kan worden opgezegd.”  

- Kijk je dan in de Algemene Voorwaarden, dan is het enige artikel dat over opzegging gaat 
artikel 3.6. 

- Wel, ik heb de stappen in artikel 3.6 gevolgd en op 24 augustus 2017 de ATO opgezegd. Ik 
heb aan alle eisen voldaan die in dat artikel aan mij worden gesteld. 

- En toch betaal ik nu nog steeds vaste lasten. En wel omdat Liander zijn deel van artikel 3.6 
niet nakomt. En dat is de kern van mijn klacht. 

- Die kern van mijn klacht staat nog recht overeind. Mijn opzegging van de ATO op grond van 
artikel 3.6 wordt door Liander ook niet bestreden in zijn verweer.  

- De grondslag voor het betalen van netwerk- en meterkosten is de facto al vervallen, omdat 
Liander al een half jaar de tijd heeft gehad de noodzakelijke handelingen te verrichten, 
terwijl ze daar volgens artikel 3.6 tien dagen gelegenheid toe moet krijgen.  

 
B. Liander wil graag demontage en verwijdering bij permanent niet-gebruik, maar heeft daarvoor 
geen grondslag buiten haar eigen beleid (paragraaf 6).  

- Het uitgangspunt van Liander dat de gasaansluiting verwijderd zou moeten worden bij 
permanent niet-gebruik is specifiek beleid van Liander, dat geen verdere grondslag vindt in 
wet- en regelgeving of de Algemene Voorwaarden behorend bij de ATO. Dat blijkt ook uit het 
verweer van Liander zelf. Het blijkt ook uit het feit dat andere netbeheerders een geheel 
ander beleid voeren. Deze praktijk is dus iets waar Liander voor kiest, niet iets waartoe zij 
door hogere machten toe gedwongen wordt. 
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C. Liander construeert een grondslag om mij te laten betalen voor demontage en verwijdering. 
- Via een curieuze redenering (paragraaf 8, met name 8.3 en 8.4) probeert Liander mijn 

opzegging van de ATO te koppelen aan artikel 5.3 van de AV, als grondslag voor een 
betalingsverplichting mijnerzijds. Liander dicht mij daarin telekinetische gaven toe, door mijn 
‘keuze om op een andere manier in mijn energiebehoefte te voorzien’ als oorzaak te 
identificeren voor het verwijderen van de gasaansluiting.  

- Een keuze van mij ‘om op een andere wijze in mijn energiebehoefte te voorzien’ is op zich 
natuurlijk niet als handelen dan wel als omstandigheid die mij is toe te rekenen te 
kwalificeren, zoals bedoeld in artikel 5.3 AV.  

- Mijn enige relevante handelen is opzegging ATO op grond van artikel 3.6, en die opzegging 
wordt niet betwist door Liander. 
 

- De Tarievencode Gas (TCG) formuleert geen verplichting voor mij. In mijn oorspronkelijke 
klacht formuleer ik een veel meer voor de hand liggende interpretatie van artikel 2.5.1.12 
van de TCG. En laat ik zien dat op grond van artikel 1.1.1. van de TCG deze Tarievencode 
alleen algemeen verbindend is voor de netbeheerders. 

 
D. Het door Liander gesuggereerde automatisme in juridische zin tussen opzegging ATO en 
verschuldigdheid van kosten (paragraaf 9) bestaat niet.  

- Liander rekent tot de noodzakelijke handelingen van artikel 3.6 ook demontage en 
verwijdering indien voorzien wordt dat de gasaansluiting voor langere tijd (‘permanent’) niet 
meer gebruikt zal worden. Dit volgt echter niet dwingend (‘automatisch’) uit de Algemene 
Voorwaarden, maar is Liander-specifiek beleid (zie punt B). Andere netbeheerders vinden 
verzegelen afdoende als ‘noodzakelijke handeling’. Er is dus geen ‘automatisme’ tussen 
opzegging en verwijdering. 
 

G. Kosten van demontage en verwijdering zijn wezenlijke beperking van de 
opzeggingsbevoegdheid 

- Het te betalen bedrag blijft een wezenlijke beperking van de opzeggingsbevoegdheid (BW 6). 
Daar doet de Tarievencode Gas (als lagere regelgeving) niets aan af.  
 

 K. Redelijkheid en billijkheid 
- Moreel gesproken sta ik op het standpunt dat Liander onnodig kosten introduceert met de 

eis van demontage en verwijdering. In een opiniebijdrage in Trouw heb ik dat standpunt 
verder uitgewerkt. Ik verwerp dan ook het impliciete verwijt dat ik anderen voor kosten wil 
laten opdraaien die ik zelf zou maken. 

 
L. Conclusie 

- Ik handhaaf dus mijn klacht dat Liander de AV niet nakomt door mijn opzegging van de ATO 
op grond van artikel 3.6 AV niet te effectueren. 

- Aanvullend daarop verzoek ik de Geschillencommissie uit te spreken dat de ATO door die 
opzegging inmiddels als definitief ontbonden mag worden beschouwd, aangezien Liander 
meer dan voldoende gelegenheid heeft gehad de noodzakelijke handelingen te verrichten. 
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Nadere uitwerking 
 
A. De kern van mijn klacht staat recht overeind 

1. De kern van mijn klacht (A) was en is dat Liander NV de 'Algemene voorwaarden voor 
aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleingebruikers (versie 2013)' (AV) en 
speciaal artikel 3.6 daarvan niet nakomt, door mijn opzegging d.d. 24 augustus 2017 van de 
Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor wat betreft gas niet te effectueren.  

2. Ik heb die ATO voor wat betreft gas opgezegd, omdat ik van de netwerk- en meterkosten af 
wil die voortvloeien uit deze ATO. De fysieke gasaansluiting zit mij echter in het geheel niet in 
de weg. 

3. Liander bestrijdt in zijn verweer niet dat ik op grond van artikel 3.6 AV de ATO kan opzeggen; 
4. Liander bestrijdt in zijn verweer evenmin dat de netwerk- en meterkosten voortvloeien uit 

de ATO, en niet uit de fysieke aanwezigheid van een gasaansluiting. 
5. Liander bestrijdt in zijn verweer ook niet dat ik me aan alle vereisten heb gehouden die aan 

mij worden gesteld in artikel 3.6 AV.  
6. Liander bestrijdt in zijn verweer ook niet dat ze geen enkele poging heeft gedaan om de 

‘noodzakelijke handelingen’ te verrichten die horen bij een opzegging van de ATO. Niet 
binnen de in het artikel genoemde tien dagen, niet binnen een maand, en ook niet binnen 
drie maanden. De nu hiervoor door Liander aangevoerde reden (punt 11.10 verweer) snijdt 
geen hout, omdat de onderhavige procedure pas startte op 28 oktober 2017. Voor die tijd 
had Liander meer dan twee maanden gelegenheid om initiatief te nemen, wat ze op geen 
enkele manier heeft gedaan. 

7. De kern van mijn klacht (A) staat dus nog recht overeind.  
 

8. Liander maakt in zijn verweer sowieso opvallend weinig woorden vuil aan artikel 3.6. In punt 
8.2 staat slechts droog: “Artikel 3.6 regelt hoe de ATO kan worden opgezegd.” Nota bene: 
artikel 3.6 regelt niet alleen hoe, maar vooral ook dát de contractant kan opzeggen. De 
opzeggingsbevoegdheid is in dit artikel geregeld. 

9. Liander stelt in zijn verweer (punt 11.3) dat artikel 3.6 AV niet los kan worden gezien van de 
rest van de Algemene Voorwaarden alsmede de Tarievencode Gas (TCG). Dat is in zijn 
algemeenheid natuurlijk juist. Het probleem is alleen dat Liander er niet in slaagt om zonder 
een reeks van eenzijdig aangevoerde externe hulpargumenten (die niet in de AV of de TCG 
staan) te onderbouwen dat opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6 niet voldoende is 
om van de vaste lasten af te komen. Hier ga ik in het navolgende dieper op in. 

 
B. Liander wil graag demontage en verwijdering bij permanent niet-gebruik, maar heeft daarvoor 
geen grondslag buiten haar eigen beleid.  

10. Uit het verweer van Liander blijkt dat het bedrijf van mening is dat als ik de gasaansluiting 
‘permanent’ (dat is in de definitie van Liander zelf: langer dan 12 maanden) niet meer nodig 
heb, deze gedemonteerd en verwijderd zou moeten worden.  

11. Uit paragraaf 6 van zijn verweer blijkt dat dit specifiek beleid van Liander is; het bedrijf wordt 
hiertoe niet gedwongen vanwege een wettelijke of fysieke noodzakelijkheid. Noch de ATO, 
noch de AV, noch de TCG noch overige wet- en regelgeving kennen de figuur van ‘permanent 
niet meer gebruiken’. Dat is een figuur uit de koker van Liander zelf.  

12. Liander geeft zelf in punt 6.4 van zijn verweer aan dat elke netbeheerder haar beleid ten 
aanzien van het demonteren en verwijderen vaststelt. In paragraaf 7.6 geeft Liander ook zelf 
aan dat andere netbeheerders hieromtrent een ander beleid hanteren. En inderdaad voeren 
Stedin en Enexis op dit punt een volstrekt ander beleid, waarbij permanent of niet geen rol 
speelt, en de aansluiting ook voor onbepaalde tijd kan blijven zitten (zie bijlagen 1 en 2). 
Hieruit blijkt eens te meer dat de opvatting van Liander dat ‘de aansluiting verwijderd moet 
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worden als deze permanent niet meer gebruikt wordt’ een eigen beleidskeuze is, en geen 
juridische of fysieke noodzakelijkheid of automatisme.  

13. Er is dus geen andere grondslag voor de bewering dat ‘de aansluiting verwijderd moet 
worden als deze permanent niet meer gebruikt wordt’, dan de eigen voorkeuren van Liander. 
Waar Liander schrijft dat ‘Als de gasaansluiting permanent niet meer nodig is, deze 
verwijderd moet worden’, of woorden van gelijke strekking, moet dus gelezen worden: “Als 
de gasaansluiting permanent niet meer nodig is, wil Liander graag dat deze verwijderd 
wordt.” 

14. Die keuze is op zich nog prima, zolang Liander dan ook de kosten van die beleidskeuze 
draagt, maar in het verweer van Liander speelt de vermeende ‘noodzakelijkheid’ van dit 
uitgangspunt een belangrijke rol om vervolgens een automatische koppeling te leggen met 
een betalingsverplichting van mij. Daarvoor heeft het overigens wel een tamelijk kwestieuze 
redenering nodig (zie hieronder bij punt C). 

15. Met de figuur van ‘permanent niet gebruiken’ of ‘permanent niet meer nodig hebben’ 
schrijft Liander mij overigens een intentie toe. Los van de vraag of die intentie er ook is of 
niet kwalificeert een intentie op zichzelf niet als rechtsgeldige handeling. Dus zelfs als ik die 
intentie heb, kan Liander aan die intentie geen rechten ontlenen.  

16. Ik ontzeg Liander zijn eigen beleidsvrijheid niet, maar de mogelijkheden om dat beleid te 
effectueren worden natuurlijk wel beperkt door enerzijds bestaande privaatrechtelijke 
overeenkomsten zoals de ATO, en anderzijds door wet- en regelgeving. Als dit beleid niet is 
verankerd in de ATO of de AV, vloeien uit dat beleid niet automatisch additionele 
verplichtingen mijnerzijds voort die niet al expliciet volgen uit de AV, de ATO of de geldende 
wet- en regelgeving. 

 
C. Liander construeert een grondslag om mij te laten betalen voor demontage en verwijdering. 

17. In paragraaf 8 van zijn verweer probeert Liander op grond van drie argumenten te 
onderbouwen waarom er een grondslag is om mij te verplichten de kosten van die 
demontage en verwijdering te betalen, namelijk de AV, de TCG en de Gaswet c.q. ‘het 
wettelijke systeem’. Alle drie deze argumenten falen echter, zoals ik hieronder verder 
onderbouw. 

 
Algemene Voorwaarden 

18. Op diverse plekken probeert Liander een relatie te leggen tussen mijn opzegging op grond 
van artikel 3.6 en artikel 5.3 in de AV (o.a. in punten 8.3-8.4 en 11.4 van het verweer). Om 
deze relatie te leggen moet Liander echter eenzijdig een drietal hulpargumenten uit de hoge 
hoed toveren, die ieder voor zich geen basis vinden in de ATO, de AV of de geldende 
regelgeving.  

a. De eenzijdige introductie door Liander van de categorie ‘permanent niet meer nodig 
zijn van de aansluiting’ (punt 6.1 verweer). Die categorie bestaat helemaal niet in de 
AV of de wet- en regelgeving 

b. De eenzijdige vertaling door Liander van mijn opzegging op basis van artikel 3.6 naar 
de vaststelling dat ik de gasaansluiting ‘permanent’ niet meer nodig heb (punt 6.1 en 
punt 8.4 verweer); 

c. Het eenzijdig door Liander gehanteerde beleid dat als de gasaansluiting ‘permanent’ 
niet meer nodig is deze gasaansluiting verwijderd ‘moet’ worden (paragraaf 6 
verweer); Dit is Liander-specifiek beleid, en geen noodzakelijkheid voortkomend uit 
de AV dan wel wet- en regelgeving (zie vorige punt B). 

19. Naast deze drie tussenstappen die ieder voor zich geen basis vinden in de ATO, de AV of de 
geldende regelgeving, komt Liander in 8.3 en 8.4 met een curieuze redenering, die er bij 
letterlijke lezing op neerkomt dat ik telekinetische gaven heb.  
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a. Liander stelt namelijk in 8.4 met zoveel woorden dat demontage en verwijdering 
‘evident’ een gevolg zijn van mijn keuze om voortaan op een andere wijze in mijn 
energiebehoefte te voorzien.  

b. Laat die redenering even tot u doordringen. Bij letterlijke lezing betekent die 
namelijk, dat zodra ik kies om geen gas meer te gebruiken –poef!– mijn 
gasaansluiting is gedemonteerd en verwijderd. Dat is telekinese van het zuiverste 
water! 

c. Maar ook bij een wat minder letterlijke lezing is de redenering in 8.3 en 8.4 curieus. 
Een keuze van mij ‘om op een andere wijze in mijn energiebehoefte te voorzien’ is op 
zich natuurlijk niet als handelen dan wel als omstandigheid die mij is toe te rekenen 
te kwalificeren, zoals bedoeld in artikel 5.3 AV. En dat is eenvoudig aan te tonen: als 
ik niet had opgezegd op grond van artikel 3.6 en netjes vastrecht zou blijven betalen 
had Liander nooit geconcludeerd dat de gasaansluiting gedemonteerd en verwijderd 
moest worden, ook al gebruik ik nooit meer gas. Met andere woorden: mijn keuze 
om op een andere wijze in mijn energiebehoefte te voorzien, heeft op zichzelf 
helemaal niet demontage en verwijdering van de gasaansluiting tot gevolg.  

d. Mijn enige relevante handelen bestaat uit de opzegging van de ATO op grond van 
artikel 3.6. En terecht argumenteert Liander niet dat het enkele feit van opzegging 
ATO op grond van artikel 3.6 al geldt als handelen of omstandigheid die mij zijn toe 
te rekenen, waardoor demontage en verwijdering dienen plaats te vinden.  

20. Kortom, Liander hanteert in 8.3-8.4 een zeer gekunstelde en curieuze redenering om op 
grond van de AV te onderbouwen dat de kosten voor de door Liander gewenste demontage 
en verwijdering van de gasaansluiting in deze situatie voor rekening van mij komen. En heeft 
daar bovendien drie hulpargumenten voor nodig die ieder voor zich geen basis vinden in de 
ATO, de AV of de geldende regelgeving. 

21. Voor zover de hierboven aangegeven gekunstelde en curieuze redenering van Liander al een 
daadwerkelijke grondslag in de AV en de geldende wet- en regelgeving vindt (wat ik bestrijd), 
doe ik bij deze een beroep op artikel 5 van “Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten” waarin staat: “In het 
geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde aan de consument voorgestelde 
bedingen schriftelijk zijn opgesteld, moeten deze bedingen steeds duidelijk en begrijpelijk 
zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de 
consument gunstigste interpretatie. Deze uitleggingsregel is niet van toepassing in het kader 
van de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedures.”  

 
Tarievencode Gas verplicht mij tot niets, en verplicht Liander niet tot in rekening brengen.  

22. In mijn oorspronkelijke klacht (punt 31-43) heb ik al omstandig uitgelegd waarom de 
Tarievencode Gas en speciaal artikel 2.5.1.12 geen verplichtingen voor mij als afnemer 
impliceren.  

23. Uit artikel 1.1.1 van de TCG wordt klip en klaar dat de TCG uitsluitend het gedrag reguleert 
van ‘netbeheerders jegens netgebruikers’.  

24. Verder is –zoals betoogd– volstrekt duidelijk dat de TCG geen betalingsverplichtingen 
introduceert, maar uitsluitend beschrijft hoe netbeheerders tot hun tarieven moeten komen.  

25. Artikel 2.5.1.12 is daar geen uitzondering op. 
26. Bovendien is het specifieke artikel 2.5.1.12 van de TCG ook duidelijk zo geformuleerd dat er 

alleen een verplichting voor de netbeheerders uit voortvloeit, geen verplichting voor mij als 
‘voormalige aangeslotene’. Dat blijkt uit het feit: 

a. dat er in 2.5.1.12 de ‘voormalige’ aangeslotene slechts als meewerkend voorwerp 
wordt opgevoerd, en niet als onderwerp van de zin met een eigen verplichting; 

b. dat er in 2.5.1.12 over ‘eventuele’ kosten wordt gesproken,  
c. dat artikel 2.5.1.12 bovendien in het midden laat om welke werkzaamheden het 

gaat.  
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27. Tot slot, in tegenstelling tot wat Liander in zijn verweer zowel in punt 8.11, als in punt 
11.11.1 beweert is Liander op grond van dit artikel 2.5.1.12 niet verplicht om kosten in 
rekening te brengen; het kan dat ook (non-discriminatoir) niet doen voor alle aangeslotenen. 
Dit is mij ook bevestigd door de ACM via ConsuWijzer (zie Bijlage 3). Artikel 2.5.1.12 geeft 
slechts aan hoe netbeheerders kosten in rekening moeten brengen, als ze dat doen. 

 
Gaswet en ‘wettelijk systeem’ als grondslag 

28. Liander argumenteert op basis van de Gaswet en het ‘wettelijk systeem’ (punt 8.12-8.18) dat 
ik zou moeten betalen voor demontage en verwijdering. Hier wordt primair betoogd dat 
degene die de kosten veroorzaakt die ook moet dragen. Uit de tekst blijkt dat waarschijnlijk 
gedoeld wordt op het zg. ‘kostenveroorzakingsbeginsel’.  

29. Dat kostenveroorzakingsbeginsel is een mooi principe, maar ik veroorzaak die kosten in dit 
geval echter niet. Die kosten veroorzaakt Liander. Ik zegde slechts mijn ATO op op grond van 
artikel 3.6. Liander verbindt daar vervolgens allerlei acties aan op grond van eigen 
beleidskeuzes, die niet eens gedeeld worden door zijn collega-netbeheerders. 

 
D. Het door Liander gesuggereerde automatisme in juridische zin tussen opzegging ATO en 
verschuldigdheid van kosten (paragraaf 9) bestaat niet.  

30. Liander probeert in paragraaf 9 te argumenteren waarom er een soort juridisch 
‘automatisme’ zou bestaan tussen de beëindiging van de ATO, de fysieke handeling van 
verwijdering van de aansluiting, en de verschuldigdheid van kosten.  

31. De grondslag voor beëindiging van de ATO, artikel 3.6 van de AV, spreekt slechts over 
‘noodzakelijke handelingen’ en rept niet over verschuldigdheid van kosten mijnerzijds. Het 
gesuggereerde automatisme is dus zeker niet hier te vinden. 

32. Het is volstrekt duidelijk dat Liander tot die noodzakelijke handelingen ook demontage en 
verwijdering rekent indien voorzien wordt dat de gasaansluiting voor langere tijd 
(‘permanent’) niet meer gebruikt zal worden. Dit volgt echter niet dwingend (‘automatisch’) 
uit de Algemene Voorwaarden, maar is Liander-specifiek beleid (zie punt B). Andere 
netbeheerders vinden verzegelen afdoende als ‘noodzakelijke handeling’. 

33. Ook artikel 2.5.1.12 van de TCG laat in het midden of het bij beëindiging van de ATO om 
fysiek afschakelen, dan wel om verwijdering van de aansluiting gaat. Ook hier is dus geen 
automatisme te vinden tussen opzegging ATO enerzijds en demontage en verwijdering 
anderzijds. 

34. Punt 9.4 van het verweer van Liander is dus onwaar. Beëindiging van de ATO brengt niet 
automatisch met zich mee dat de aansluiting moet worden verwijderd, en brengt ook niet 
automatisch met zich mee dat dat de daarmee gemoeide kosten voor rekening komen van 
de afnemer.  

35. Het is dus ook niet zo dat de opdracht tot verwijdering ‘feitelijk’ besloten ligt in de 
beëindiging van de ATO, zoals Liander in 9.2 en voetnoot 14 beweert. 

 
E. Liander trekt de uitspraak van de Geschillencommissie van 7 augustus 2017 wel degelijk uit zijn 
verband 

36. Liander hecht veel waarde aan de recente uitspraak van de geschillencommissie d.d. 7 
augustus 2017. Zie paragraaf 10 van zijn verweer. 

37. Zoals aangegeven in mijn klacht (punt 44-46) betrof dit geschil niet de vraag óf er een 
opdracht moest worden gegeven via mijnaansluiting.nl, maar of de opdracht tot verzegelen 
niet voldoende was. 

38. In dit geschil was opzegging van de ATO conform artikel 3.6 geheel niet aan de orde. En dat is 
wel de kern van mijn klacht. 

39. Ook mijn subsidiaire argumenten omtrent de wezenlijke beperking van de 
opzeggingsbevoegdheid waren geen onderwerp van het betreffende geschil. 
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40. De door Liander in 10.1 aangehaalde conclusie komt derhalve voort uit een beperkte 
overweging van de geschillencommissie, rondom de vraag of verzegeling niet voldoende zou 
zijn. De verderstrekkende betekenis die Liander aan die conclusie verbindt is niet terug te 
voeren op het feitelijke geschil, en daarom trekt Liander deze conclusie mijns inziens wel 
degelijk uit zijn verband.  

41. Het betrof in dit geschil overigens ook een huurder, dus als we Liander strikt volgen zou deze 
casus ook niet van toepassing zijn op die van mij, omdat een tweetal andere uitspraken die ik 
aanhaal op deze grond door Liander in zijn verweer als niet-relevant terzijde worden 
geschoven. 

 
F. De uitspraak van de GE van 12 december 2017 is niet relevant, omdat klager opdracht had 
gegeven tot wegneming aansluiting  

42. De recent door Liander aan het dossier toegevoegde uitspraak van uw commissie d.d. 12-12-
2017 (dossiernummer 114121) is niet relevant voor deze zaak, aangezien de klager in dat 
geval zelf verzocht had om wegneming van de aansluiting. Ik bestrijd niet dat je bij 
opdrachtverlening ook moet betalen. 

 
G. Kosten van demontage en verwijdering zijn wezenlijke beperking van de 
opzeggingsbevoegdheid 

43. In mijn klacht heb ik de uitspraak van de Geschillencommissie Energie & Water van 2006 
aangehaald, waarin uw commissie oordeelde dat door de vereiste 'niet onaanzienlijke' 
vergoeding voor het weghalen van de gasaansluiting de opzeggingsbevoegdheid van de 
consument op een wezenlijke manier werd beperkt.  

44. Ik ben het met Liander eens dat de ATO niet kwalificeert als een Overeenkomst tot Opdracht 
(11.11.5 en 11.11.6), en dat daarom boek 7 van het BW niet aan de orde is.  

45. Echter, ik heb niet voor niks in mijn klacht (bij punt 8) aan de orde gesteld, dat in Algemene 
Voorwaarden (boek 6 BW) net zo goed de opzeggingsbevoegdheid van de consument niet op 
een wezenlijke manier mag worden beperkt. De achterliggende redenering van de 
Geschillencommissie op 10 februari 2006 geldt mijns inziens ook in dit geval, indien de 
commissie met Liander zou oordelen dat opzegging van de ATO op grond van artikel 3.6 
automatisch ook zou betekenen dat ik een aanzienlijk bedrag zou moeten betalen voor 
demontage en verwijdering van de gasaansluiting.  

46. Het BW geldt overigens voor huurders én niet-huurders. Dat de Geschillencommissie in 2006 
over een casus oordeelde met een huurder doet aan de achterliggende redenering niks af. 

47. Liander argumenteert in 11.11.1 dat het oordeel van de Geschillencommissie uit 2006 stamt 
uit een tijd voordat artikel 2.5.1.12 in de TCG was opgenomen. Ik breng daar tegenin dat het 
BW hogere wetgeving is dan de TCG, dus dat dit feit niks afdoet aan het oorspronkelijke 
oordeel. Zie verder overigens punt C.22-27 voor mijn argument dat 2.5.1.12 geen 
verschuldigdheid van kosten introduceert bij de afnemer, en ook geen verplichting inhoudt 
voor de netbeheerder om kosten in rekening te brengen. 

 
H. Liander stuurt wel degelijk aan op separate opdracht 

48. Liander beweert in 11.6 dat zij geen aparte opdracht nodig heeft om de kosten voor 
demontage en verwijdering in rekening te brengen. Ik bestrijd dat. Als ik enkel mijn ATO 
opzeg op grond van artikel 3.6 is er geen grond voor Liander om de kosten voor de door 
Liander gewenste demontage en verwijdering in rekening te brengen. Liander vindt die 
grondslag alleen in een uiterst dubieuze redenering rondom ‘permanent niet meer 
gebruiken’ (zie punt C). 

49. Liander geeft in 11.7 aan dat ze de werkzaamheden graag afstemt met haar afnemers. Dat is 
natuurlijk loffelijk. Mijn probleem is alleen dat ik via ‘mijnaansluiting.nl’ niet alleen een 
‘aanvraag’ doe, en een ‘wensweek’ aangeef, maar evident een aparte opdracht geef, met 
bijbehorende betalingsverplichting. 
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50. Door als enige route mijnaansluiting.nl aan te bieden stuurt Liander dus wel degelijk aan op 
een separate opdracht, daarmee de facto een aanvullende voorwaarde stellend op wat is 
afgesproken in de ATO en de AV. 

 
I. De Algemene Voorwaarden zijn actueel genoeg. 

51. In punt 11.18 van zijn verweer lijkt Liander te suggereren dat de Algemene Voorwaarden nog 
niet zouden zijn ingesteld op afnemers die definitief van hun gas af willen. Ik wijs erop dat de 
AV in 2013 nog herzien zijn. Toen waren er ook al genoeg voorbeelden (zie bv. het 
aangehaalde geschil dat dateert van 2005/2006) van mensen die definitief van hun gas af 
wilden. Er is dus geen enkele goede reden om te veronderstellen dat artikel 3.6 van de AV 
niet ook een situatie als de onderhavige betreft. 

 
J. Korte reactie op de samenvatting van Liander in verweer (punt 12): 

52. Liander: “Als een aansluiting permanent niet meer nodig is, bijvoorbeeld in de situatie als een 
afnemer er voor kiest om voortaan op andere wijze in zijn energiebehoefte te voorzien, dan is 
het demonteren en verwijderen van de aansluiting de enige oplossing c.q. is Liander 
gerechtigd om tot demontage en verwijdering over te gaan.” 

53. BB: Zoals onder punt B aangegeven is het specifiek beleid van Liander om te vinden dat 
‘demonteren en verwijderen van de aansluiting de enige oplossing’ is. Ik bestrijd niet dat 
Liander gerechtigd is om tot demontage en verwijdering over te gaan. Ik bestrijd wel dat 
demontage en verwijdering noodzakelijk voortkomen uit de ATO, de AV of de wet- en 
regelgeving.  
 

54. Liander: “Op grond van het huidige juridisch kader (de ATO, de Algemene Voorwaarden, de 
TCG, de wet en het wettelijke systeem, daaronder begrepen de redelijkheid en billijkheid) is 
een afnemer in die situatie de kosten - die aan het demonteren en verwijderen van een 
aansluiting verbonden zijn - aan de netbeheerder verschuldigd.” 

55. BB: Zoals onder punt C aangegeven is de onderliggende redenering van Liander dat ik de 
kosten die aan het demonteren en verwijderen van een aansluiting verbonden zijn 
verschuldigd ben – ook als ik daar niet zelf opdracht toe geef – , hoogst dubieus.  
 

56. Liander: “Omdat de verschuldigdheid van de kosten uit de ATO voortvloeit, is een specifieke 
opdracht van de betreffende afnemer niet vereist om de werkzaamheden uit te voeren en de 
hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening te brengen.” 

57. BB: Zoals onder punt C aangegeven is er geen goede grond in de ATO waaruit de 
verschuldigdheid van kosten voortvloeit. Liander heeft dan ook geen enkele actie 
ondernomen n.a.v. mijn opzegging ATO op 24-8-2017. Het is niet voor niks dat Liander mij 
tot zo’n opdracht probeert te verleiden via mijnaansluiting.nl.  
 

58. Liander: “Liander heeft niet (eenzijdig) een voorwaarde aan de ATO toegevoegd. Naast artikel 
3.6 van de Algemene Voorwaarden zijn alle voorwaarden en de artikelen uit de TCG (op de 
ATO) van toepassing. Liander heeft deze voorwaarden correct toegepast.” 

59. BB: Liander voegt wel degelijk eenzijdig voorwaarden toe. Dat gebeurt via de introductie van 
de figuur van het ‘permanent niet gebruiken van de aansluiting’, die geen onderdeel vormt 
van de ATO, de AV of de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast dwingt ze mij in de praktijk 
om een opdracht te verlenen via mijnaansluiting.nl, hetgeen ook niet is opgenomen in de 
ATO, de AV of de geldende wet- en regelgeving. Liander heeft zich niet aan artikel 3.6 van de 
AV gehouden. 
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K. Redelijkheid en billijkheid 
60. Liander geeft in 8.19-8.21 aan waarom de kosten die gepaard gaan met beëindiging van de 

ATO op grond van de redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van mij behoren te 
komen. Liander argumenteert daarbij dat als ik de kosten niet betaal, anderen die kosten 
moeten betalen, en speciaal de mensen die nog niet in staat zijn om over te stappen op een 
andere energiebron. Liander vindt dat een onwenselijke en oneerlijke ontwikkeling. 

61. Het is de moeite waard om dieper op dit punt in te gaan, hoewel het niet juridisch, maar 
moreel en politiek van aard is. Vooraf wil ik wel gezegd hebben dat de eis van ‘redelijkheid 
en billijkheid’ zoals verwoord in 3.12 BW en 6.2 BW niet zomaar opgerekt kan worden tot 
een in wezen maatschappelijke en politieke overweging over de verdeling van de kosten van 
de energietransitie. Ik meen ook dat de Geschillencommissie niet bevoegd is om over dat 
laatste te oordelen. 

62. Desondanks geef ik graag mijn standpunt in deze kwestie. De zaak is wat mij betreft 
uiteindelijk erg eenvoudig. Mijn achterliggende motivering van dit geschil is zeker niet dat ik 
kosten wil afwentelen op anderen, of dat nu Liander is of andere gebruikers van het net. Ik 
verschil echter fundamenteel van mening met Liander of die kosten gemaakt moeten 
worden. Omdat Liander een monopolie-positie heeft, is het ook niet vanzelfsprekend dat dit 
netwerkbedrijf de meest kosteneffectieve oplossing kiest.  

63. Een verdere uitwerking van dit standpunt is te lezen in mijn opiniebijdrage in Dagblad Trouw 
van 5 januari 2018, die ik als bijlage 4 bijvoeg.  

 
l. Conclusie 

64. Ik heb hierboven onderbouwd waarom mijn opzegging van de ATO voor wat betreft gas d.d. 
24 augustus 2017 niet automatisch ook verwijdering van de gasaansluiting impliceert, en ook 
niet een betalingsverplichting voor die werkzaamheden. 

65. Ik handhaaf mijn klacht dat Liander de AV niet nakomt door mijn opzegging van de ATO op 
grond van artikel 3.6 AV niet te effectueren.  

66. Aanvullend daarop verzoek ik de Geschillencommissie uit te spreken dat de ATO door die 
opzegging inmiddels als definitief ontbonden mag worden beschouwd, aangezien Liander 
meer dan voldoende gelegenheid heeft gehad de noodzakelijke handelingen te verrichten. 

67. Vanzelfsprekend sta ik nog steeds open om Liander op afspraak toegang te verlenen om 
eventuele overige 'noodzakelijke handelingen' te verrichten. 

68. Ik handhaaf ook mijn subsidiaire klacht onder punt 6-8 van mijn ingediende geschil, indien de 
GE van mening is dat de AV wél voldoende grondslag biedt om mij te verplichten om 
opdracht te geven tot wegneming van de aansluiting na opzegging op grond van artikel 3.6. 

69. Ik handhaaf verder mijn verzoek tot financiële vergoeding van de betaalde netwerk- en 
beheerkosten én de vaste kosten van mijn energieleverancier over de periode vanaf 12-9-
2017 tot aan de definitieve beëindiging van de ATO tegen een tarief van € 0,5725 per dag, en 
vergoeding van het klachtengeld. 

 
Bram Bos 
Amsterdam, 14 februari 2018 
 
 
Bijlagen: 

1. Enexis-webpagina: “Afsluiten elektriciteit of gas op eigen verzoek”  
2. Stedin-webpagina: “Ik wil (tijdelijk) geen gebruik meer maken van de energie aansluiting.” 
3. Email ConsuWijzer/ACM 
4. Opiniebijdrage Dagblad Trouw 5-1-2018 
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Afsluiten elektriciteit of gas op eigen
verzoek

Gaat u uw gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting lange tijd niet gebruiken?

Dan kunt u deze af laten sluiten. U kunt dan geen energie meer afnemen, maar

uw aansluiting en meter blijven wel zitten. Als u op een later tijdstip uw

aansluiting laat heraansluiten, kunt u weer energie afnemen. Er is dus een

verschil met het verwijderen van een aansluiting.

Wat houdt afsluiten precies in
Bij een afsluiting blijven uw aansluiting en meters zitten, maar zijn dan buiten gebruik. U kunt

dan geen gas en/of elektriciteit meer afnemen waardoor uw apparaten niet meer werken.

Daaronder vallen ook liften, noodverlichting enz. U kunt uw aansluiting tegen betaling altijd

weer laten heraansluiten  (/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/af-en-

heraansluiten/heraansluiten.aspx). U kunt in dat geval weer gewoon gas en/of elektriciteit

afnemen.

Als uw aansluiting is afgesloten, betaalt u geen netwerkkosten meer en kunt u, als u dat wilt, uw

energiecontract beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met uw

energieleverancier. Wij brengen uw energieleverancier op de hoogte van de afsluiting.

Wanneer afsluiten, wanneer verwijderen?
In bepaalde gevallen hebt u de gas- en /of elektriciteitsaansluiting in uw woning niet (meer)

nodig. U hebt dan 2 mogelijkheden:

Aansluiting en meter (/consument/Paginas/aansluiting-en-meter.aspx)

Aansluitingen (/consument/paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting.aspx)

Afsluiten en heraansluiten (/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/af-en-

heraansluiting.aspx)

 (https://www.enexis.nl)

CONSUMENT (/CONSUMENT) ZAKELIJK (/ZAKELIJK) OVER ENEXIS (/OVER-ENEXIS)

https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/af-en-heraansluiten/heraansluiten.aspx
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https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter.aspx
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De aansluiting afsluiten

De aansluiting (hoofdzekeringen / hoofdkraan) wordt verzegeld en gesloten achtergelaten. U

kunt in de periode dat u afgesloten bent geen energie afnemen. Uw aansluiting en meter

blijven wel zitten.  Als u op een later tijdstip weer energie af wilt nemen, kunt u uw aansluiting

laten heraansluiten. 

De aansluiting verwijderen

De aansluiting wordt dan permanent verwijderd. We koppelen dan de leidingen of kabels los

van ons hoofdnet en verwijderen de meter in uw meterkast.  Wilt u later toch weer energie

afnemen? Dan moet u een nieuwe aansluiting laten plaatsen. 

Soms is het om technische redenen niet mogelijk om een aansluiting te verwijderen,

bijvoorbeeld bij hoogbouw. In dat geval kunt u de aansluiting laten afsluiten.

Meer over verwijderen (/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-

verwijderen.aspx)

Kosten
Het afsluiten en het verwijderen van een aansluiting kost geld.  Bereken altijd of de kosten

hiervan opwegen tegen de maandelijkse netwerkkosten (/consument/Paginas/aansluiting-en-

meter/tarief/maandelijkse-netwerktarieven.aspx) die betaalt als de aansluiting ongewijzigd

blijft.

Kosten afsluiten
De kosten voor het afsluiten van een aansluiting vindt u op de pagina  overige kosten
(/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/tarief/overige-kosten.aspx) . In de overzicht vindt u

ook de kosten voor heraansluiting (in bedrijf stellen). 

Kosten verwijderen

Bekijk de kosten voor het verwijderen  (/consument/aansluiting-en-meter/tarief/kosten-

werkzaamheden-aansluiting-of-meter?stap=Kosten-werkzaamheden-aansluiting-of-

meter_3)van een aansluiting. Als u weer energie af wilt nemen, moet u een nieuwe aansluiting

laten plaatsen. Ook hier zijn kosten  (/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/tarief/kosten-

werkzaamheden-aansluiting-of-meter.aspx) aan verbonden. 

(/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-verwijderen.aspx)

Afsluiten op verzoek regelen

Een afsluiting van uw gas- of elektriciteitsaansluiting vraagt u aan via onze klantenservice

Consument  (/consument/Paginas/service-en-contact.aspx/consument/Paginas/service-en-

contact.aspx). U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief van uw aanvraag. Daarna

nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op om een datum te plannen waarop wij

langskomen om af te sluiten. 

Was deze pagina nuttig?

Ja Nee

https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-verwijderen.aspx
https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/tarief/maandelijkse-netwerktarieven.aspx
https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/tarief/overige-kosten.aspx
https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/tarief/kosten-werkzaamheden-aansluiting-of-meter?stap=Kosten-werkzaamheden-aansluiting-of-meter_3
https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/tarief/kosten-werkzaamheden-aansluiting-of-meter.aspx
https://www.enexis.nl/consument/Paginas/aansluiting-en-meter/aansluiting/aansluiting-verwijderen.aspx
https://www.enexis.nl/consument/Paginas/service-en-contact.aspx/consument/Paginas/service-en-contact.aspx
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Ik wil (tijdelijk) geen gebruik meer maken van
de energie-aansluiting.
Neem dan contact op met onze Klantenservice. Wij sluiten in dit geval gratis af. Let op! Vergeet niet om
het contract met uw energieleverancier op te zeggen. Als u later weer opnieuw een aansluiting wilt, zijn
hier kosten aan verbonden.

Heeft u antwoord gekregen op uw vraag?   Ja Nee

Gerelateerde vragen

Stedin vraagt nooit aan de deur om geld

Waar komt een Stedin-monteur voor langs?

Waarvoor is Stedin verantwoordelijk wat de aansluiting betreft?

Ik wil energiefraude melden / Mijn buren tappen illegaal stroom af / Ik vermoed een
hennepkwekerij bij mij in de buurt.

Waarom sluit Stedin af?

!

!

!

!

!

https://www.stedin.net/klantenservice
Bijlage 2

https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/stedin-vraagt-nooit-aan-de-deur-om-geld
https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/waar-komt-een-stedin-monteur-voor-langs
https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/waarvoor-is-stedin-verantwoordelijk-wat-de-aansluiting-betreft
https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/ik-wil-energiefraude-melden
https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/waarom-sluit-stedin-af


Van: info@consuwijzer.nl # 
Onderwerp: Re: Uw klacht of vraag over Liander 

Datum: 28 september 2017 14:32 
Aan: 

c • consuWijzer 

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument 

Geachte heer Bos, 

Hartelijk dank voor uw vraag van 21 september 2017 . U schrijft dat uw netbeheerder Liander beweert dat zij 
verplicht zijn de kosten voor het afsluiten van uw gasaansluiting in rekening te brengen. Naar uw mening is 
een netbeheerder daar niet toe verplicht. Uw vraag aan ons is of Liander inderdaad verplicht is om de kosten 
voor het afsluiten in rekening te brengen of niet. In deze e-mail vertellen we u wat uw rechten zijn als 
consument. En we vertellen u wat u kunt doen. 

Ons advies 
Een netbeheerder is niet verplicht om kosten te rekenen voor het afsluiten van een gasaansluiting . Zij mogen 
deze kosten wel doorberekenen . 

De kosten voor het afsluiten zijn niet gereguleerd, maar moeten wel redelijk (onderbouwd) zijn . Informatie 
hierover kunt u vinden via de onderstaande link. 
httRS: LLwww. consuwijzer. n IL en erg ieL a a nsl u i ti ngL a a nsl u i ti ng-elektriciteit-gas-verwijderen 

Vragen? 
Hebt u nog vragen? Belt u dan gerust met ConsuWijzer. Het telefoonnummer is 088-0707070. Als u belt, 
vragen we naar uw contactnummer. Dat nummer is 100577629. Op www.consuwijzer.nl staat meer 
informatie over uw rechten als consument. Op de website staan ook handige voorbeeldbrieven. 

Met vriendelijke groet, 

ConsuWijzer 
(T) 088-0707070 
Bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur 

Volg ons op: 
www.consuwijzer. nl 
facebook.com/consuwijzer 
twitter.com/consuwijzer 
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André Jurjus, directeur van Netbeheer
Nederland, gaat ervan uit dat consu-
menten die van hun gas af willen daar
zelf de rekening voor moeten betalen
(Opinie, 22 december). ‘Zorg dat men-
sen met een kleine beurs niet opdraai-
en voor de kosten van de energietransi-
tie’, stelt hij. Met dat motto ben ik het
helemaal eens. 
Maar Jurjus’ betoog staat of valt met
zijn eerste zin: ‘Huishoudens die defini-
tief van het gas af willen, moeten hun
gasaansluiting laten verwijderen’. Dat
suggereert een noodzakelijkheid die er
niet is. Wettelijk niet, en veiligheids-
technisch niet. Het risico op gaslekkage
wordt echt niet groter.
Verwijderen van de gasaansluiting is
weliswaar beleid van een aantal netbe-
heerders in de club van Jurjus, maar
niet van allemaal. Van de grote drie
doen Enexis en Stedin het heel anders

dan Liander. Ze sluiten permanent af
met een verzegeling van de gasaanslui-
ting. Stedin moedigt het zelfs aan en
doet het gratis; Enexis rekent een rede-
lijk tarief voor verzegelen voor onbe-
paalde tijd. Jurjus’ opvatting dat ‘het
goedkopere ‘afsluiten’ ... helaas geen
permanent alternatief is’ wordt dus niet
door al zijn leden gedeeld.
De energietransitie gaat ons allemaal
veel geld kosten. Juist daarom zouden
we zinloze uitgaven moeten vermijden,
zoals voor iedere individuele klant die
van zijn gas af wil, een busje met drie
medewerkers laten voorrijden om alle
oud-ijzer uit de straat te trekken, à rai-

son van minimaal 605 euro. Hoogst
inefficiënt: zouden we alle 7 miljoen
gasaansluitingen in Nederland op deze
wijze één voor één afsluiten, dan zijn
we meer dan 4 miljard euro kwijt. 
Als het de netbeheerders menens is,
verzinnen ze dus wat beters. Bijvoor-
beeld: verzegel, en zorg dat met een
kleine verzekeringspremie de theoreti-
sche risico’s op eventuele lekkage in de
toekomst gedekt zijn. Combineer dat
desnoods met periodieke controles te-
gelijk met die van de elektriciteitsaan-
sluiting. Tegen de tijd dat de hele straat
van het gas af is, kun je dan in één han-
deling iedereen afsluiten. Bovendien:
wie weet wat we nog aan (gas)infra-
structuur nodig hebben als we over-
schotten van groene stroom gaan om-
zetten in waterstof of methaan. 
Het uitgangspunt van Jurjus dat de gas-
aansluiting moet worden verwijderd,
voegt zinloos hoge kosten toe aan de
energietransitie. Jurjus en een deel van
zijn leden zouden mensen met een
kleine beurs beter dienen door kriti-
scher naar hun eigen beleid te kijken.
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Bram Bos
eigenaar van het Polderhuis in Amster-
dam, duurzaam gerenoveerd monument 

Verwijderen van gasaansluiting onnodig

De energietransitie gaat
veel kosten, juist daarom
moeten we zinloze
uitgaven vermijden 

Bijbels kleden
kan ook bij
H&M en C&A 

MODE De
reformatorische
dresscode is
zeker niet
bijbels, maar
gewoon een
groepskeurslijf,
betoogt
Michael
Kouwenhoven.  

H et uitgebreide artikel
‘Rokken, nooit broeken’
(Trouw, 30 december)
over de reformatorische
modeketen College Style

wekte mijn interesse. Maar helaas ook
mijn irritatie.  

In het artikel leerde ik dat modeke-
ten College Style kleding verkoopt ‘vol-
gens bijbelse normen’. Wat zou dat zijn?
Twee geïnterviewde dames (61 en 27
jaar) legden uit alleen ‘rokken en jurk-
jes, maar nooit broeken’ te dragen, ‘om-
dat dat mannenkleding is’. Bijbelboek
Deuteronomium laat er geen twijfel
over bestaan: het is niet de bedoeling
dat mannen vrouwenkleding dragen en
andersom. Duidelijk, tot zover. Daarom
dragen de dames degelijke kleding. Het
bijbels gebod ‘gij zult niet crossdressen’
wordt vertaald met ‘kleed u stijf, dege-
lijk en conservatief en draag alleen rok-
ken en jurken’. 

Hier gebeurt iets geks. Ten eerste
droegen in bijbelse tijden mannen geen
pantalons, doch droegen zowel mannen
als vrouwen lange rokken. Ten tweede
is in onze hele samenleving het dragen
van kleding van het andere geslacht op
dit moment nog steeds een groot taboe.
Dat konden we vorig jaar nog in Trouw
lezen. Een geïnterviewde man met een
afwijkende genderidentiteit ging eron-
der gebukt. Dit wordt ondersteund door
de observatie dat kledingwinkels door-
gaans gescheiden afdelingen hebben
voor dames- en herenkleding en dat de
verschillen (bijvoorbeeld in kleur) al
duidelijk vanaf de roltrap waarneem-

baar zijn. Mensen die het bijbelse ver-
bod op crossdressing willen naleven
kunnen dus gewoon bij Peek, C&A of
H&M, om er maar een paar te noemen,
terecht. 

En ik denk dat iedereen dat ook wel
weet, ook de klanten van modeketen
College Style. Rest de vraag waarom de
reformatorische gemeenschap dan vast-
houdt aan de ouderwetse degelijke kle-
ding en waarom ik mij geroepen voel
daar een punt van te maken. Ik ga mijn
best doen die vraag te beantwoorden. Ik
denk dat de reden waarom de reforma-
torische gemeenschap vasthoudt aan

het dragen van conservatieve kleding
niet anders is dan waarom leden van
motorclubs tattoos hebben en leren jas-
sen dragen, of waarom voetbalfans zich
in kleding onderscheiden van concert-
bezoekers. Mensen die bij een bepaalde
groep willen horen, volgen in het alge-
meen de dresscode van die groep. Mo-
deketen College Style verkoopt zo be-
zien dan eigenlijk gewoon verenigings-
kleding. En daar is niks mis mee. Nu te-
rug naar mijn irritatie.

Keurslijf 
Kleding is in onze samenleving al lange
tijd een manier waarop mensen uiting
geven aan wie ze zijn en waar ze voor
staan. De diversiteit onder mensen is
enorm, we praten over biologische, so-
ciologische, etnische en psychologische
verschillen. Terwijl we vroeger al die
mensen via opvoeding in een keurslijf
van voorbestemde maatschappelijke
rollen wilden persen, beseffen we nu
dat geluk vooral ook samenhangt met

het jezelf mogen zijn. Wat iemand
draagt, is blijkbaar voor die persoon be-
langrijk en zou wat mij betreft daarom
door een ander gerespecteerd moeten
worden. 

Mijn irritatie na het lezen van het ar-
tikel ‘Rokken, nooit broeken’ is twee -
ledig. Ten eerste dat een kleine groep
gelovige mensen elkaar en anderen be-
perkende gedragsregels voorschrijft, in
dit geval betreffende kleding, en dit
vervolgens verdedigt met drogredenen.

Het andere deel van mijn irritatie be-
treft het feit dat er ook buiten de refor-
matorische gemeenschap nog steeds
een niet geringe groep mensen bestaat
die zich met de kledingstijl van anderen
meent te moeten bemoeien. Omdat ik
vrijheid van kleding zie als een positie-
ve ontwikkeling die bijdraagt aan per-
soonlijk geluk, heb ik moeite met deze
vorm van maatschappelijke onderdruk-
king. Ik wil daarom besluiten met ie-
dereen vanaf deze plaats een gelukkig
en dress-as-you-like 2018 te wensen.
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Michael Kouwenhoven

gepensioneerd 
ontwikkelingspsycholoog

Vrijheid van kleding 
zie ik als een positieve
ontwikkeling die bijdraagt
aan persoonlijk geluk

Een filiaal van modeketen College Style. FOTO TON TOEMEN

Trouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 
020-5629444
redactie@trouw.nl
Abonneren Via trouw.nl/abonneren
of onze Klantenservice kunt u
gebruik maken van één van onze
aanbiedingen. 
Klantenservice Wilt u een nieuw
abonnement, een vakantie/verhui -
zing doorgeven, uw abonnement
beëindigen of heeft u een andere
vraag? Bel dan de Klantenservice via
088 – 0561 588, open van maandag
t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. Of
geef uw wijzigingen online door via
trouw.nl/service.
Bezorgservice De krant wordt
maandag t/m vrijdag uiterlijk voor
7.00 uur bezorgd, op zaterdag
uiterlijk voor 7.30 uur. Heeft u een
melding over de bezorging? Dat kan
24 uur online via trouw.nl/bezorging
of telefonisch via 088 – 0561  599.
De Bezorgservice is open van
maandag t/m vrijdag tussen 
8.00 - 17.00 uur en zaterdag van
8.00-13.00 uur. 
Abonnementsvoorwaarden
Op alle abonnementen zijn de
Abonnementsvoorwaarden van
toepassing. Deze kunt u nalezen via

trouw.nl/abonnementsvoorwaarden
of telefonisch opvragen via 088 –
0561 588.
Advertenties Wilt u in Trouw
adverteren, neem dan contact op 
via 088 - 5722 888 of ga naar
persgroepadvertising.nl 
Familieberichten
familieberichtenonline.nl, per mail
familieberichtentrouw@persgroep.nl
of telefonisch 088-5722889 (ma-vr
van  9.00-15.00 uur, zondag van
16.00-18.00 uur). Vermeld svp altijd
uw telefoonnummer.
Auteursrechten Alle auteursrechten
en databankrechten ten aanzien van
de inhoud van deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden. Deze
rechten berusten bij Trouw, c.q. de
desbetreffende makers.
Wet Bescherming Persoons -
gegevens Trouw is een onderdeel
van De Persgroep Nederland. De
Persgroep legt abonneegegevens
vast voor de uitvoering van de
(abonnements)overeenkomst. Deze
gegevens kunnen gebruikt worden
om u te informeren over relevante
diensten en producten van Trouw en
onderdelen van de Persgroep. Indien
u op deze informatie geen prijs stelt
kunt u telefonisch contact opnemen
met onze Klantenservice.

VOOR AL UW VRAGEN
WWW.TROUW.NL/SERVICE
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