Project Ecologische Inpasbaarheid van menselijk handelen met Stoffen (PEIS)

Naar een verdere ecologische onderbouwing van het stoffenbeleid

Inleiding
'In Zorgen voor morgen' [RIVM, 1988]
wordt erop gewezen dat de huidige maatschappelijke ontwikkeling niet duurzaam
kan voortbestaan. Ernstig bedreigd
worden essentiële gebruiksfuncties van
het milieu (onder andere drinkwaterproduktie) en intrinsieke natuurwaarden
(bijvoorbeeld eenderde van de inheemse
flora en vogelstand en de helft van de
inheemse roofdieren en dagvlinders).

Samenvatting
Vanaf januari 1989 is bij het Directoraat Generaal Milieubeheer het Project
Ecologische Inpasbaarheid van menselijk handelen met Stoffen (PEIS) gestart.
Vanuit de in het Nationaal Milieubeleidsplan aangegeven visie op duurzame
ontwikkeling wordt de lijn doorgetrokken naar ecosysteemkennis die nodig is voor
systematische onderbouwing van het nationale stoffenbeleid.
Ingegaan wordt op beheersing van risico's voor ecosystemen in de 'beleidsruimte'
tussen de grenswaarde (geen onaanvaardbaar risico voor ecosystemen of
NoAEL e c o ) en de streefwaarde (verwaarloosbaar risico). De nationale 'algemene
milieukwaliteit' moet zodanig zijn dat aan 95% van alle inheemse soorten
bescherming wordt geboden. Voor de overige 5% is bijzondere bescherming nodig
in specifieke (natuur-)gebieden. Uiteengezet worden de doelstellingen, werkwijze
en de deelprojecten van het PEIS.
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Alleen wanneer het menselijk handelen
niet meer dan een verwaarloosbaar risico
voor het duurzaam voortbestaan van
ecosystemen oplevert is het ecologisch
inpasbaar [Urgentienota Milieuhygiëne;
1972].
Door de directie Stoffen en Risicobeheersing (SR) van het DGM werd per
1 januari 1989 een Project Ecologische
Inpasbaarheid vati menselijk handelen met
Stoffen (PEIS) ingesteld, met drie
verweven invalshoeken:
- intrinsieke eigenschappen van stoffen
kunnen ecologisch ongewenste effecten
hebben die bij gebruik moeten worden
beheerst;

- intrinsieke eigenschappen van
ecosystemen moeten worden beschermd
tegen ongewenste effecten van het
gebruik van stoffen;
- het beleid moet in staat zijn stoffen
integraal en op uniforme wijze te
beoordelen.
PEIS past in de grondgedachten van het
NMP[VROM, 1989]:
- kringlopen instandhouden door de lekverliezen af te sluiten en het gebruik van
stoffen te extensiveren;
- extensivering van het energiegebruik;
- bevorderen van de kwaliteit van
produktie en van de levensduur van
Produkten;
- afwenteling voorkomen naar de
toekomst, naar het buitenland of naar
hogere schaalniveaus.

Het Project Ecologische Inpasbaarheid
van menselijk handelen met Stoffen
(PEIS)
Het algemeen doel is te komen tot
ecologisch verantwoord gebruik van
stoffen in de biosfeer en behoud van de
ecologische stofkringlopen. Daarbij
kunnen de volgende subdoelen worden
onderscheiden:
1. bevordering van beleidsmatig relevant
inzicht in:
- effecten van het gebruik van stoffen of
ecosystemen;
- de gevolgen van fysieke ingrepen en
klimaatverandering op stofkringlopen in
ecosystemen;
2. ontwikkeling van een maatlat voor de
beoordeling van de ecologische inpasbaarheid van het gebruik van stoffen, c.q. voor

Ajb. 1 -Project Ecologische InpasbaarheidStoften(DMG-SR; oktober1988). Kenmerkende Probleemstoffcn en Stoffenproblemen.
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de beoordeling van menselijke activiteiten
op hun gevolgen voor stofkringlopen;
3. het ontwikkelen van de instrumenten
die nodig zijn om op duurzaam gebruik
van de biosfeer gericht beleid uit te
voeren,
a. door beperking van de oorzaken
(= brongericht beleid) en
b. door maatregelen en schade aan
ecosystemen te herstellen of de
compenseren (= herstelbeleid).
Dit project beoogt coördinatie binnen de
hele rijksoverheid vanuit het Thema
Verspreiding. Het heeft betrekking op
zowel stoffen die problemen veroorzaken
(probleemstoffen) als op ingrepen met
stoffelijke gevolgen op ecosystemen
(stoffenproblemen), opgedeeld naar
schaalniveau waarop de problemen zich
voordoen (zie afb. 1). Dit is een
modificatie op het schalenmodel uit het
NMP zoals eerder in H 2 0 besproken
[Zoeteman, 1989]. Tussen planetair niveau
en landschap staan continenten en
oceanen. Meer naar binnen toe zijn
schalen toegevoegd met stoffen die via
de woon- en werkomgeving worden
opgenomen of ingeademd of via voedsel,
drinkwater of medicijn ingenomen. De
eerste twee kolommen hebben uitsluitend
betrekking op individueel risico. In de
derde kolom gaat het om groepsrisico
voor mensen en populaties van gewassen
en landbouwhuisdieren. In de laatste drie
kolommen gaat het om ecosystemen en
wel van klein (landschap) tot groot
(planeet).
Duurzame ontwikkeling en de
draagkracht van het milieu ofwel:
brongericht beleid afgestemd op
ecysysteembehoud
De draagkracht van het milieu wordt
onder meer bepaald door behoud van de
diversiteit van ecosystemen en binnen
ecosystemen. Risicogrenzen voor nadelige
effecten op ecosystemen en uitputting van
grondstoffen kunnen randvoorwaarden
stellen aan menselijke handelingen (brongericht beleid). De randvoorwaarden
samengenomen moeten leiden tot duurzame ontwikkeling. Daarnaast is sanering
nodig van overbelaste situaties (effectgericht beleid).
Risicobeleid voor ecosystemen
De risico-notitie (NMP-bijlage) geeft aan
wat voor de algemene milieukwaliteit voor
ecosystemen (dus buiten specifieke
beschermingsgebieden) wordt beschouwd
als maximaal toelaatbaar risico (= grenswaarde) en wat als verwaarloosbaar risico
(= streefwaarde). De grenswaarde voor
ecosystemen wordt aangeduid als
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NoAEL e co> dat wil zeggen No Adverse
Effect Level for Ecosystems. Tussen
grenswaarde en streefwaarde bestaat
ruimte om tijd-en plaatsgebonden normen
te stellen, die rekening houden met
maatschappelijke (meestal economische)
belangen en het veiligstellen van duurzaam levensvatbare niet specifiek
beschermde ecosystemen. De algemene
milieukwaliteit (dus het NoAEL c c o ) moet
bescherming bieden aan 95% van alle
soorten organismen. Men kan dat op een
meer of bos betrekken, maar ook op heel
Nederland. Van alle van nature voorkomende soorten moet 95% binnen
Nederland buiten de specifieke natuurgebieden kunnen voortbestaan. Er wordt
dus uitdrukkelijk enig risico aanvaard,
namelijk het verdwijnen van 5% van de
soorten organismen. Wil men ook die
veiligstellen dan moet dat gebeuren met
behulp van een bijzondere milieukwaliteit
in bijzondere (natuur-)beschermingsgebieden. In zulke bijzondere gebieden
kunnen de grenswaarde en streefwaarde
beide aanzienlijk scherper zijn dan voor

de algemene milieukwaliteit. Reeds vóór
het NMP is in diverse IMP's vastgelegd
dat voor Noordzee en Waddenzee het
onderscheid tussen algemene en
bijzondere milieukwaliteit niet opgaat;
daar zijn immers geen reservaten te
maken met een strengere milieukwaliteit.
De consequentie is dat de 95% regel hier
niet opgaat. Alle soorten moeten daar van
nature kunnen blijven voorkomen.
Het NoAEL c c o gaat uit van risico ten
gevolge van een eenmalige belasting. In
geval van chronische belasting zal evenals bij risico voor de mens - een extra
veiligheidsfactor 10 of 100 worden
gehanteerd, tenzij men kan beschikken
over de resultaten van echt chronisch
belastingsonderzoek in de desbetreffende
ecosystemen.
Het kan zijn dat de uit de grenswaarde
berekende streefwaarde plaatselijk (maar
niet overal) komt te liggen beneden de
natuurlijke achtergrondconcentratie vanm
de desbetreffende stof. Het heeft voor die
plaats dan geen zin naar verdere sanering
te streven, maar wel om daar geen verder
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belasting boven de natuurlijke achtergrondconcentratie toe te staan. Wanneer
de toestand voor een stof in het milieu in
het algemeen zodanig laag is dat het risico
al verwaarloosbaar is, dan moet deze
situatie door een preventief beleid worden
gehandhaafd (stand-still principe).
Het vaststellen van een NoAEL c c„ voor
individuele (of groepen van) stoffen is uitgewerkt in een advies van de Gezondheidsraad [1988] over Ecotoxicologische
risico-evaluatie van stoffen. Dat advies
gaat in op de wijze van toetsen, het
berekenen van effecten op aquatische
ecosystemen en op extrapolatiefactoren.
Voor effecten op ecosystemen wordt het
collectief risico getoetst. Bescherming van
populaties wordt daarbij dus wel, maar
van individuen niet beoogd. In een ander
advies [Gezondheidsraad, 1989] wordt
ingegaan op aquatische ecosysteemparameters.
Het staat vast dat er t.o.v. de aquatische
ecotoxicologie een groot gebrek is aan
geschikte toetsen voor beoordeling van
effecten op terrestrische ecosystemen. In
het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek en in het PEIS krijgt dit daarom extra
aandacht. Voor de bodem worden effecten
als nadelig beschouwd als zij de mulitfunctionaliteit aantasten. Dit moet nog
worden uitgewerkt in een vervolg-advies
van de Gezondheidsraad over
terrestrische ecysysteemparameters.
Relaties met het brongericht beleid
PEIS is vooral gericht op ontwikkeling van
beleidscriteria voro de milieukwaliteit van
ecosystemen. Aan die criteria kunnen
concrete maatregelen worden ontleend
voor het terugdringen van emissies. Dat
vergt vaak wel lange omrekeningen, maar
er zijn enige vuistregels.
Naarmate een emissie een potentieel
grootschaliger, bijvoorbeeld mondiaal
effect kan hebben (klimaatverandering;
aantasting van de stratosferische
ozonlaag), of de effecten moeilijker zijn
terug te draaien (irreversibel) en de
onzekerheid uit modelberekeningen
geringer is, zal de grenswaarde NoAEE c c0
dichter bij de streefwaarde (verwaarloosbaar risico) moeten liggen met andere
woorden de 'vrijheid' in de beleidsruimte
is dan geringer. Risicobeleid in de beleidsruimte tussen grenswaarde en streefwaarde lijkt dus vooral succesvol (als
veiligheidsklep) voor regulering van
emissies op lagere schaalniveaus
(gebouwde omgeving tot landschap). Op
hogere schaalniveaus moeten effecten
geheel worden voorkomen, vanwege het
meestal irreversibele karakter ervan. Als
algemene stelregel voor maatregelen en
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en natuurbeheer,

TABEL I - Beïnvloedingvan milieu ennatuurdoordemens.Thema's van zorgvoor milieuwaterhuishouding enruimtelijke ordening inverschillende beleidskaders.
Fmissies/Ingrepen

NMP

NBP

ver/uring van ecosystemen
vermesting van ecosystemen
verspreiding van stoffen
verwijdering van aival
verandering van klimaat
verstoring door stank
verstoring door calamiteiten
verstoring door straling
verstoring door geluid
verstoring door bewegingen

X
X
X
X
X
X
X

o
o

o

o

0

o

o

o
o
o

o

0

- verdroging/verdrinking
- verzoeting/verzouting
vergraving/verhoging
versnippering van biotopen
verstoring door betreding
verwijdering van afval
verstedelijking/verdichting
Sociale
verandering
vergrijzing/verpaupering

o

Stoffelijke
emissies

Fisische
emissies

-

Fysieke
ingrepen

X
X
X

o
o
o

3nWH

4nRO

o
0

0

o
o
o
X
X
X

X

o

X
X

o

o
o

0

•
o

o
o
o
X
X

NBP : Natuurbeleidsplan;
3n\VH: 3e nota Waterhuishouding;
4nRO : 4e nota Ruimtelijke ordening;

X= zwaartepunt;
O = nevenbelang;
• = geen of gering belang

voor het toelaten van emissies moet
gelden: 'Think globallyand act locally'.

integrale benadering vanuit het NMP
heroverweging behoeven.
a. Sectoraal ontwikkelde milieukwaliteitsdoelstellingen bemoeilijken integrale
beoordeling van de risico's waaraan
ecosystemen en milieugebruiksfuncties
blootstaan.
b. Termen als grens-, richt- en streefwaarden, basiskwaliteit- en referentiewaarden en de diverse lijsten van zwarte,
grijze, aandacht- en prioritaire stoffen
sluiten niet naadloos aaneen.
c. Activiteiten op het terrein van één
thema (bijvoorbeeld terugdringing van
Verzuring/Vermesting leiden vaak tot een
grotere inspanning voor een ander thema
(Verwijdering).
d. Gecombineerde gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring,
vermesting, verspreiding en verwijdering
worden nog niet in overweging genomen.
e. Veel kwantitatieve doelstellingen
voldoen niet aan de eisen die in het NMP
aan duurzaam gebruik van milieufuncties
en organismen worden gesteld.
f. Meestal worden de doelstellingen niet
(op tijd) gehaald.
g. Het milieubeleid werd door verschillende departementen ontwikkeld met
vaak verschillende belangen en politiek
gewicht en vaak onvoldoende afstemming
(tabel I).

Het brongericht beleid kent ook
vuistregels:
- niet toestaan dat verontreiniging zich
uitbreidt of wordt verplaatst ('stand stillbeginsel');
- onnodige verontreiniging voorkomen
met tenminste de best uitvoerbare
technieken;
- de best bestaande technieken toepassen
voor stoffen op de zwarte lijst;
- uitvoering geven aan EG-richtlijnen
voor emissies van stoffen, milieukwaliteit
voor stoffen, stoffen in produkten (zoals
drinkwater), afvalverwijdering en
transport van stoffen.
De EG-richtlijnen zijn al vaak in dit tijdschrift aan de orde geweest. Ze zijn voor
de oppervlaktewaterkwaliteit nationaal
verwerkt in het IMP-Watcr. Voor bodems
is het EG-beleid minder duidelijk. De
huidige bronmaatregelen bieden nog
onvoldoende bescherming voor het
behoud van de diversiteit in ecosystemen,
hoewel al een belangrijke sanering (vooral
voor watersystemen, niet voor bodems)
heeft plaatsgehad. In Zorgen voor Morgen
en het NMP worden daarom vergaande
reductiedoelstellingen geformuleerd. Die
zijn doorgaans slechts schattenderwijs
doorberekend naar de verwachte of
gehoopte effecten op ecosystemen. PEIS
moet onder andere daarin verbetering
brengen.
Knelpunten in het bestaande beleid
Er is een aantal gesignaleerde knelpunten
in het milieubeleid die in het licht van de

Gesteld kan worden dat het milieubeleidniet
altijd effectiefis. Tussen het constateren van
een probleem en het oplossen ervan zit teveel
(frictie-)tijd. Voordat hetprobleem is opgelost,
isalzo ernstigeschadeaan hetmilieu
toegebracht, dat de duurzame ontwikkeling
van milieufuncties en organismen danig m
gevaar is gebracht.
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PEIS deelprojecten
Uniform beoordelingssysteem stoffen (URS)
Hinnen DGM wordt met medewerking
van diverse instituten en kritisch begeleid
door de Gezondheidsraad voor een nog
uit te brengen advies, gewerkt aan de
methodiek voor het op gelijkwaardige en
samenhangende wijze beoordelen van
diverse groepen stoffen (oude, nieuwe,
prioritaire, zwarte, grijze, bestrijdingsmiddelen) zodanig dat deze kan
functioneren als leidraad voor het
nationaal en internationaal stoffenbeleid.
Bijdragen hiertoe leveren DGM, TNO en
RIVM. lien prototype van het systeem
komt vanaf maart 1990 op floppydisk
beschikbaar voor iedereen die iets met
stofbeoordelingen te maken heeft. Het
systeem bestaat uit twee onderdelen: de
feitelijke stappen in de wetenschappelijke
analyse en de ontwikkeling van
(belcids-)kriteria. De resultaten worden
ook uitgedragen in EG, OESO en UNEP
om de internationale overeenstemming te
bevorderen (2 tot 3 jaar).
Aan de ontwikkeling van het UBS zijn al
twee jaar werk vooraf gegaan met het
Beoordelingssysteem Nieuwe Stoffen
(BNS). Dat wordt wel zelfstandig voltooid
en tevens ingepast in het UBS.

ogenblik uitgevoerd door VROM in
samenwerking met DBW-RIZA. Aan het
deel betreffende het Noordzee-Actieplan
wordt voorbereidend werk verricht met
MT-TNO (REFEREE computermodel) en
DGW (het zogenaamde 'amoebe' analysesysteem voor veranderingen in de
soorten-samenstelling in het mariene
milieu). Ook worden speciale schademodellen voor oppervlaktewater
ontwikkeld.
Nog een stap verder gaat het verrichten
van een 'technology assessment' voor de
ontwikkelingen binnen de gehele sector
chemische industrie, die sterk in beweging
is geraakt sinds zovele gifschandalen.
Ontwikkelen van toetsingsmethodenomde
risico's van toxischestoffenop
bodemorganismen en terrestrische ecosystemen
tekunnen beoordelen
Het is vergelijking met aquatische
ecosystemen bijna totale gebrek aan
kennis is de reden dat zowel nationaal
(Speerpuntprograma Bodemonderzoek,
Technische Commissie Bodembescherming, Gezondheidsraad, Raad van
Advies voor het Wetenschapsbeleid) als
internationaal (OESO, EG) behoefte is
aan effectonderzoek ten behoeve van de
toelating en normering van stoffen en het
aangeven van de potentiële risico's van
bodemverontreinigingsgevallen voor
terrestrische ecosystemen. De opname
van stoffen in terrestrische organismen is
veel gecompliceerder dan voor waterorganismen (longen, kieuwen, huid,
maagdarmkanaal) en ook zijn de stoffen
minder homogeen aanwezig in het
bodemmilieu.

Risico'svan calamiteiten voor ecosystemen
Het gaat hier om het ontwikkelen van
beoordelingsmethoden voor ecosysteemrisico's van calamiteiten met chemische
Produkten in samenhang van het RijnActieplan (RAP), het Noordzee-Actieplan
(NZAP) en de implementatie van de PostSeveso Richtlijn van de EG (EG-PSR).
De veiligheidseisen die worden gesteld
aan risicodragende installaties zijn nog
bijna geheel gericht op bescherming van
de volksgezondheid. Eventuele
ecologische schade wordt nog niet in de
vergunnings-voorwaarden betrokken.
Onderdelen: Stoffen op de lijsten van
EG-PSR, RAP en straks ook NZAP
worden beoordeeld op hun intrinsieke
eigenschappen die kunnen leiden tot
risico's in het milieu. Samen met het Internationaal Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA, Eaxenburg, Oostenrijk)
wordt met steun van VROM en de EG
een modelsysteem ontwikkeld met
relevante geografische informatie van het
Europees grondgebied (spoor-, weg- en
waterverbindingen, dichtheid van
bewoning, kwetsbaarheid van landelijke
gebieden) ter beoordeling van ecologische
risico's en het ontwikkelen van normen en
voorschriften.

Het meest urgent zijn:
- ontwikkeling en standaardisatie van
toetsmethoden voor bodemgeleedpotigen
(Springstaarten, Mijten, Spinnen);
- onderzoek naar het milieuchemisch
gedrag van stoffen in de bodem, waaronder bio-accumulatie in planten en
dieren in verband met doorvergiftiging
van zoogdieren en vogels;
- toetsontwikkeling voor bodem-microorganismen;
- ontwikkeling van kwantitatieve
structuur-activiteitsrelaties (QSARs) voor
het inschatten van effecten van stoffen op
bodem-organismen met behulp van
fysische en chemische parameters;
- ontwikkeling van toetsmethoden voor
planten;
- validatie in het veld van laboratoriumexperimenten.

Het deel dat betrekking heeft op de PostSeveso Richtlijn is afgerond [Oostergo et
al, 1989]. Het deel dat betrekking heeft
op het Rijn-Actieplan wordt op dit

Extrapolatiefactoren
Het gaat om het ontwikkelen van
extrapolatie-methoden om toxicileits-

gegevens van individuele organismen
(afkomstig uit reeds bestaande standaardtoetsen) ie transformeren tot een risico
voor ecosystemen waarin de getoetste
soorten leven. De Gezondheidsraad [1988]
heeft hierover een advies uitgebracht.
Op basis hiervan wordt in de loop van
1990 met de Amerikaanse Environmental
Protection Agency (EPA) een internationale workshop georganiseerd.
Ecosysteemkennisvoor het nationaal
stoffenbeleid
Doel is het versterken vanuit DGM van
het inzicht in de fundamentele kenmerken
van ecosysteem-structuren en -processen
ten behoeve van de nationale coördinatie
van het milieubeleid voor effecten van
stoffen op ecosystemen; dit moet tevens
uitzicht geven op het dito ontwikkelen van
operationele beoordeling van effecten van
fysische emissies en fysieke ingrepen op
stofkringlopen (zie tabel I). Subdoelen van
dit project zijn:
a. Inzichten genereren in ecosysteemkenmerken die van belang zijn voor
effectbeoordeling van emissies en
stoffelijke effecten van fysieke ingrepen;
door RIN en RIVM in samenwerking.
b. Ontwikkelen van een systeem waarmee
ecologische randvoorwaarden op eenvoudige wijze en op korte termijn worden
vertaald naar brongerichte en herstelgerichte maatregelen. Dit is een beleidsgerichte activiteit vanuit DGM samen met
NMP' en RWS.
c. I let onderzoek op de verschillende
instellingen naar ecosysteemkenmerken
en effectbeoordclingsmethodiek beter op
elkaar afstemmen. Dit gebeurt door de
RMNO.
Dit deelproject overkoepelt een aantal
activiteiten waarbij niet de stof primair als
uitgangspunt wordt genomen, maar het
ecosysteem dat een belasting ondervindt.
Die belasting of aantasting moet zo
concreet mogelijk causaal worden terugvertaald naar bronnen c.q. emissies van
concrete stoffen. In onderstaande
projecten gaat het niet 'vrijblijvend' om
uitbreiding van ecosysteemkennis, maar
om alleen datgene wat relevant is om er
stoffenbeleid mee Ie voeren. De deelprojecten zijn onder andere:
- ecologische effecten van en opties voor
afvalberging en hergebruik als grondstof;
- ecosysteemeffecten van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen;
- chronische belasting van ecosystemen
door diffuse luchtverontreiniging;
- 'chemische tijdbommen' van
geaccumuleerde stoffen in bodems,
grondwater en houtige gewassen;
- factoranalyse van de achteruitgang van
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de inheemse flora en fauna, gericht op
opsporing van stofgebonden oorzaken;
- herstelmogelijkheden van chemisch
belaste ecosystemen;
- ecologische normstelling voor stoffenrisico's (onder andere doorrekenen van
het ecologisch rendement van op te
leggen normen);
- probleemstoffen en Stoffenproblemen
van wereldbelang (prioritering en onderbouwing van maatregelen).
Projectcoördinatie, kosten en
kwaliteitsbewaking
PEIS bestaat uit een koepelproject met
deelprojecten die naar behoefte kunnen
worden uitgebreid. Het koepelproject als
geheel staat onder de (interdepartementale) Stuurgroep Normstelling waaraan
jaarlijks een voortgangsverslag en werkprogramma voor het komende jaar wordt
gepresenteerd; de looptijd is aanvankelijk
tot eind 1992.
Het besteedbare bedrag vanuit de
directie SR loopt op van bijna 7 ton in
1989 tot circa 2 miljoen gulden in 1992
(bestedingen van andere directies, andere
ministeries en uit instituutsbudgetten niet
meegerekend; dat is tenminste het
tweevoudige).
De projectgroep binnen DGM maakt
gebruik van ambtelijke adviezen uit de
interdepartementale werkgroep risicomanagement en van externe wetenschappelijke adviezen van onder andere
de Gezondheidsraad en ad hoc adviseurs.
Ter zijner tijd zal de Centrale Raad voor
de Milieuhygiëne worden geraadpleegd in
verband met de maatschappelijke aanvaardbaarheid.
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Akkoord over algemene
voorwaarden openbare
nutsbedrijven
Tussen de verenigingen van openbare
nutsbedrijven en de consumentenorganisaties de Consumentenbond en het
Konsumenten Kontakt is overeenstemming bereikt over een nieuw model voor
de algemene voorwaarden van de nutsbedrijven.
De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige voorwaarden zijn:
- het nutsbedrijf is bevoegd om de verbruiker ook af te sluiten voor een schuld
op een ander of vorig adres van de
verbruiker;
- wanneer een verbruiker kan aantonen
dat hij niet in staat is zijn - niet betwiste schuld te voldoen, kan hij zijn nutsbedrijf
verzoeken een betalingsregeling met hem
te treffen, mits dit gebeurt binnen de hem
gestelde uiterste betalingstermijn. Als over
de betalingsregeling geen overeenstemming tussen de verbruiker en het nutsbedrijf kan worden bereikt, kan de
verbruiker zich binnen één week tot de
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven wenden, die in een verkorte
procedure over de redelijkheid van de
betalingsregeling (en ook over de rechtmatigheid van een eventuele afsluiting)
zal oordelen. Zolang door de geschillencommissie nog geen beslissing over de
betalingsregeling is genomen, kan het
nutsbedrijf niet tot afsluiting overgaan.
Over het nieuwe model van algemene
voorwaarden is vanaf januari 1986 overleg
gevoerd onder voorzitterschap van
mevr. drs. M. Epema-Brugman in het
kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER.
Het betreft hier het model voor de
algemene voorwaarden van de VEGIN,
VEWIN, VEEN en VESTIN. De verenigingen hebben er bij hun leden op
aangedrongen hun eigen voorwaarden aan
te passen aan het nieuwe model met
ingang van 1januari 1990 of zo spoedig
mogelijk daarna.
Over drie jaar zal worden bezien hoe de
nieuwe regeling in de praktijk werkt.

