Geen aansprakelijkheid meer voor ondernemers bij gebrek aan informatie

Branchevereniging VHG wil
WION verbeteren
VHG is druk doende om de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten aangepast te
krijgen. Gemeentes hebben gedetailleerde registratie van kabels en leidingen in de grond nabij
woningen altijd tegengehouden, maar Linda van Vliet, beleidsadviseur Economie en Milieu bij
VHG, ziet een kentering: “Het gaat hier om het maatschappelijk belang.”
Door Remco Faasen

Sinds 1 juli 2008 is de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten, ook
wel afgekort tot WION of grondroerdersregeling genoemd, van kracht. Een
ondernemer moet bij elke ‘mechanische
grondroering’ een melding doen bij het
Kadaster. Omdat kabel- en leiding
beheerders al hun (ondergrondse) kabels
en leidingen verplicht moeten doorgeven
aan het Kadaster, wordt dan al snel
duidelijk waar extra voorzichtigheid
geboden is om te voorkomen dat kabels
of leidingen beschadigd raken. Als dit
dan toch gebeurt, kan het Agentschap
Telecom een boete opleggen. Deze
varieertvan enkele honderden euro’s tot
100.000 euro. Tot zover de theorie. Veel
VHG-leden hebben in de praktijk namelijk niets aan de wet, omdat alleen gegevens van het hoofdleidingnet verplicht
moeten worden aangeleverd. En niet van
huisaansluitingen. “Het komt dus regelmatig voor dat hoveniers een lege overzichtskaart van een werkgebied krijgen
van het Kadaster, terwijl de grond vol ligt
met kabels en leidingen”, zegt Linda van
Vliet. Het doel van de wet wordt in dat
geval dus duidelijk niet gehaald. “In de
openbare ruimte werkt de wet doorgaans goed, maar in particuliere tuinen
is dit ons echt een doorn in het oog.”

Exacte locatie
Daar komt bij dat veel VHG-leden last
hebben van onjuiste informatie over de
exacte locatie van kabels en leidingen.
Van Vliet: “Die liggen namelijk nog wel
eens op een andere plek dan aangegeven.
Ook als ondernemers een melding doen
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van een mechanische grondroering,
voorzichtig te werk gaan en er raakt toch
een kabel of leiding beschadigd, komt
de aansprakelijkheid al snel bij hen te
liggen. Zo’n melding moet overigens
wel heel vaak worden gedaan. Zelfs bij
mechanisch zaaien, terwijl er dan nauwelijks iets in de grond gebeurt. Maar
het is in de praktijk dus mogelijk dat er
een verplichte melding is gedaan, die
geen informatie oplevert en waarbij de
ondernemer tóch aansprakelijk wordt
gesteld voor schade.”

hebben ook een verantwoordelijkheid,
dan moeten ze over hun eigen bezwaren
heen kunnen stappen. Bovendien worden
ze liever niet geconfronteerd met afgesloten gas en elektra. Ik denk dat het
vooral een kwestie van gebrek aan tijd
wordt, dan een kwestie van niet willen.”

Evaluatie
VHG heeft bij de invoering van de WION
in 2008 al bezwaar gemaakt tegen delen
van de wet en is door het ministerie van
Economische Zaken uitgenodigd voor

Alle betrokkenen moeten hun
verantwoordelijkheid kennen.
Gemeenten
Het zijn dit soort zaken waar Van Vliet
namens VHG verandering in hoopt te
brengen, met het verplicht stellen van
huisaansluitingen voorop. “Het is een
flinke klus om alle kabels en leidingen
buiten het openbaar terrein in kaart te
brengen. Gemeentes hebben dit altijd
afgehouden, maar ik merk daar nu een
langzame verandering in. Bij nieuwbouwprojecten wordt het doorvoeren van
informatie over huisaansluitingen al
standaardgedaan, bestaande bebouwing
is nog een probleem. Maar ik merk een
mentaliteitsverandering, het onderwerp
is zeker bespreekbaar geworden. En dat
is niet voor niets, het gaat hier om het
maatschappelijk belang. Gemeentes

de evaluatie van de maatregel. Van Vliet:
“Daar doen we graag aan mee, omdat
onze achterban hier last van heeft. Als
branchevereniging kunnen we dus niet
altijd direct actie ondernemen als leden
ergens tegenaan lopen, maar op de
lange termijn zijn meldingen over dit
soort zaken bijzonder handig voor overleggen en evaluaties. Ook het Kadaster
is gevraagd de wet te evalueren en
eventuele verbeterpunten aan te leveren.
Ik verwacht daar dit kwartaal meer
duidelijkheid over te krijgen.”
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