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Stellingen behoren bij het proefschrift: 

 

Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid 
 

De Nederlandse gasketen in een geliberaliseerde markt: contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid van groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. 

van Daisy G. Tempelman 

 

1. De exoneratieclausule die een onbeperkte groep van bedrijven, waarmee de regionale 

netbeheerder samenwerkt, het recht geeft om zich daarop te beroepen (art. 17 lid 6), is 

vernietigbaar op grond van art. 6:237 lid 1 sub f BW en behoort te worden verwijderd uit de 

Algemene Voorwaarden bij de Aansluit- en Transportovereenkomst. 

 

2. Een regionale netbeheerder ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met afwijkingen in 

de gassamenstelling door de invoeding van alternatieve gassen, en dient om die reden 

bevoegdheden te krijgen om gas te kunnen bewerken. 

  

3. De aansluiting, waartoe ook het deel van de leiding behoort binnen de opstal (het zogeheten 

stukje voor de meter), valt onder de verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerder op 

grond van art. 10 lid 6 sub a en art. 12b lid 1 sub a Gaswet juncto art. 6 lid 1 sub b Regeling 

inzake tariefstructuren en voorwaarden gas. Volgens art. 6:174 lid 2 BW behoort het deel van 

de leiding dat strekt tot toevoer van gas dat een gebouw of werk binnengaat toe aan de 

opstalbezitter. Deze discrepantie tussen de gaswetgeving en het Burgerlijk Wetboek dient te 

worden opgeheven. 

 

4. De maatstaf om te bepalen of een netbeheerder voldoende handhavend is opgetreden, ten 

opzichte van de samenstelling van ingevoed gas, is niet concreet genoeg geformuleerd, 

waardoor er onduidelijkheid bestaat wanneer een invoeder voor welke schade aansprakelijk 

gesteld kan worden. 

 

5. Er dient een waarborgfonds te worden opgezet dat kan worden ingezet wanneer er 

massaschade ontstaat als gevolg van de aflevering van gas door de regionale netbeheerder en 

het verzekerde bedrag wordt overschreden. 

 

6. Het afleveren van gas in de juiste samenstelling bij de eindverbruiker is een 

resultaatsverplichting van de regionale netbeheerder.  

 

7. De eindigheid van fossiele gassen leidt tot het onvermijdelijke succes van alternatieve gassen. 

 

8. Het lijkt altijd onmogelijk totdat het is verwezenlijkt. ~ Nelson Mandela 

 

9. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. ~ Einstein 

 

10. De kunst van het weten, is te weten wat te negeren. ~ Rumi 


