Conditie(s)test: Hoe staathetmetonze conditiesvoorlevering en aansluiting?

Voordracht gehouden tijdens de VWN-themadag 'Waterleiding, om ute dienen' op 18decemher 1985 te Ede.

1. Het verschijnsel:'standaardvoorwaarden'
Voorwaarden voor levering van water en
aansluiting op het leidingnet zijn geen uniek
verschijnsel. Uit het dagelijkse leven zijn
talloze voorbeelden te geven waarin op één
of andere manier 'algemene' of 'standaard'voorwaarden van toepassing zijn. Dit soort
voorwaarden ontstaan veelal inde gevallen
dat een ondernemer of groep van ondernemers uit doelmatigheidsoverwegingen een
vaste rechtsverhouding met de afnemers wil
creëren, daarbij gebruikmakend van het feit
dat het Nederlands burgerlijk recht een
royale marsje van contractsvrijheid kent.

MR. J. B. ABRAHAMSE
adjunct-secretaris VEWIN

Bij de consument isde image van dit soort
voorwaarden vaak negatief: de beruchte
'kleine lettertjes'.
Zoals gezegd, de rechtspraak in Nederland
heeft er geen moeite mee dat standaardvoorwaarden worden opgesteld en gehanteerd, zolang de balans tussen de belangen
van partijen, veelal producent en consument,
redelijk wordt gehandhaafd.
Misbruik van voorwaarden —metname isdat
mogelijk bij monopolieposities-wordt niet
toegestaan. En terecht.
2. Typering: 'leveringsvoorwaarden'
De relatie waterleidingbedrijf/verbruiker is
juridisch en feitelijk een simpele, die van
verkoper/koper.
De leveringsvoorwaarden ca. zijn niet meer
dan de voor alle verbruikers uniforme
condities van het koopcontract. In die
condities is het tvpisch bedrijfseigene van de
drinkwatervoorziening terug te vinden.
Met name het leidinggebonden karakter van
de levering, het continuproces, de veelheid
van de verbruikers en de noodzaak van
spreiding van de betaling zijn daarbij
opvallende kenmerken.
3. Typering: 'aansluitvoorwaarden'
Aansluitvoorwaarden zijn in feite uitvoeringsbepalingen van de leveringsvoorwaarden; het
zijn eisen die het waterleidingbedrijf aan de
eigenaar/verbruiker stelt, danwei via deze
aan de installateur. In beeld gebracht ziet dit
er zo uit:
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Hoewel de aansluitvoorwaarden mede
bedoeld zijn voor de installateur, kan het
waterleidingbedrijf hem niet rechtstreeks
houden aan de naleving ervan, omdat de
aansluitvoorwaarden een contractuele
regeling inhouden met de verbruiker.
Contracten binden nu eenmaal alleen de
partijen, die ze hebben ondertekend.
Hoe wordt nu toch het gewenste resultaat
bereikt? Dat gebeurt op basis van het
erkenningssysteem, de REW-1970. waarbij
de installateur zich contractueel verbindt, de
leverings-en aansluitvoorwaarden nateleven.
4. Model-voorwaarden vande VEWIN
Ontstaan
De thans in brede kring bekende Algemene
Voorwaarden Drinkwater 1979 (A VD)
danken, evenals de vrijwel identieke modelleveringsvoorwaarden voor elektriciteit,
respectievelijk gas. hun verschijning aan een
overleg dat door VEWIN. VEEN en VEGIN
met deCommissie Consumenten-Aangelegenheden van de SER is gevoerd.
Dit overleg heeft ertoe geleid dat. méér dan
in voorgaande model-voorwaarden, met de
belangen van de consument rekening is
gehouden. Dit mogeonder andere blijken uit
de instelling van de Geschillencommissie
Openbare Nutsbedrijven, een verbeterde
aanmaningsregeling en een verruimd
aansprakelijkheidsregiem.
Ook voor de aansluitvoorwaarden zijn in die
tijd analoge modellen door VEEN. VEGIN
en VEWIN ontwikkeld. De Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1980zijn dan ook
grotendeels gelijk aan de modellen van
VEEN en VEGIN.
Follow-up
De follow-up van de beide VEWIN-modellen
iszeer bevredigend verlopen. Bij een recente
peiling bleek dat 73 bedrijven (bijna 84%)
deze modellen hebben overgenomen. In aansluitingen uitgedrukt, betekent dit zelfs dat
ca 5 miljoen (96%) van de aansluitingen
onder het regiem van de modellen vallen.
Geschilleiicornmissie
Sinds begin 1980. toen de AVD. de AVE en
de AVG langzamerhand werden ingevoerd,
iser een reeks van tientallen uitspraken van
de Geschillencommissie CW verschenen.'
Omdat het hier nietde tijd en plaats isvoor
een gedetailleerde analyse van die uitspraken,
moet ik volstaan met de constatering dat in
het merendeel van de gevallen de klachten
van de consumenten zijn afgewezen.
Over deze jurisprudentie ontvangen de nutsbedrijven periodiek samenvattingen 'ter
leringhe ende vermaeck'. Een enkele uitspraak roept weleens vragen op; in het
merendeel der gevallen isde uitspraak
begrijpelijk en aanvaardbaar. Overigens is
het niet uitgesloten om uitspraken van de

Geschillencommissie doorderechter te doen
toetsen. Tot nu toe isdaarvan, voorzovermij
bekend, geen gebruikgemaakt.
Enquête
Blijkens een zeer onlangs gehouden enquête
is het merendeel der bedrijven redelijk
tevreden over de inhoud van de modelleveringsvoorwaarden. Desgevraagd zijn er
slechts beperkte, voornamelijk redactionele,
suggesties voor aanpassing van de tekst
gedaan. Inhoudelijke veranderingen worden
door de bedrijven op de voorhand kennelijk
niet nodig geacht.
Nieuw overleg
Desalniettemin isdoor de drie verenigingen,
alsmede deVESTIN. ingegaanophet verzoek
van de CCA om een nieuw overleg over de
model-leveringsvoorwaarden. Dit verzoek is
enerzijds het gevolg van de afspraak om na
circa 5 jaar tot evaluatie van de modellen
over tegaan. Anderzijds vormdeeen in maart
1985 verschenen kritisch rapport van het
Konsumentenkontakt over het incassobeleid
van de nutsbedrijven, een concrete aanleiding. Naar verwachting zal het overleg
begin 1986 starten. Daarmee kom ik
automatisch op het volgende punt.
5. Beïnvloeding door derden
U herinnert zich hopelijk nog het plaatje van
de driehoeksverhouding waterleidingbedrijf/
verbruiker/installateur. Hierna laat ik uzien
dat er nog een 'vierde musketier' is:
A.
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De 'indringer', die wij hier introduceren isde
gemeente, die op grond van de Woningwet
via haar bouwverordening de aansluitplicht
regelt. Daarmee wordt de eigenaar van een
huis verplicht zijn installatie aan te sluiten op
het leidingnet van het waterleidingbedrijf,
tenzij zijn woning- ruw gezegd - meer dan
50 m van de dichtstbijzijnde hoofdleiding is
verwijderd.
In feite grijpt de bouwverordening nog
verder in door voor te schrijven dat in geval
van een aansluiting de drinkwaterinstallatie
ten minste een bepaalde omvang moet
hebben. De praktijk leert dat de gemeenten
sinds enkele decennia het toezicht op de
installatie aan het waterleidingbedrijf over-
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laten, daar dat meer geëquipeerd isvoor een
zodanig toezicht.
De andere lijn in het plaatje, die van de
gemeente uitgaat, isdie van de traditionele
concessie tot exploitatie van een waterleidingbedrijf ter plaatse.
B. Rijk
Een meer actuele beïnvloedingvanonzebasisdriehoeksverhouding geeft het volgende
plaatje te zien.
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Laten we de lijnen vanuit het rijk eens bezien.
1. Allereerst de verticale lijn naar de
installateur; zijwordt ingenomen door de
vestigingswetgeving. Deze relatie brengt het—
u bekende —systeem van vestigingsvergunningen en dergelijke van de Kamer van
Koophandel mee.
2. Dan de - u vertrouwde —lijn naar het
waterleidingbedrijf. Zij wordt ingevuld door
de Waterleidingwet, in dit verband hoofdstuk
2daaruit, betreffende het hygiënisch toezicht
op de bedrijven. Ik wijs erop dat blijkens
artikel 4, lid 2,subh.demogelijkheid bestaat
om bij KB voorschriften uit te vaardigen ten
aanzien van de drinkwaterinstallatie. In de
artikelen 14en 15van het Waterleidingbesluit, isdaarvan nog slechts zeer beperkt
gebruikgemaakt.
3. De derde lijn vanuit het rijk. namelijk die
naar de verbruiker (eigenaar), wijst op een
nieuwe ontwikkeling. In het kader van onder
meer de actieprogramma's Goedkoper
Bouwen en Deregulering (!) heeft het
Kabinet in 1984 uitgesproken dat krachtens
de Woningwet bij Bouwbesluit uniformiteitseisen zullen worden gesteld aan de (leveringsen) aansluitvoorwaarden van nutsbedrijven.
Aanleiding voor deze uitspraak vormde een
rapportage van het Bouwcentrum, ten dele
gebaseerd op klachten van aannemers en
installateurs over kostenverhogende hobbies
van de nutsbedrijven. Hoewel inmiddelsis
aangetoond dat veel van deze verwijten
ongefundeerd zijn, washet kwaad algeschied
omdat het Kabinetsvoornemen om in een
Bouwbesluit zodanig regels te stellen,nietis
teruggedraaid.
Gelukkig kan ik hieraan toevoegen dat er
thans zowel op technisch ahjuridisch terrein
van een zodanig overleg met het Bouwministerie sprake is,dat degevreesde ingreep
in het privaatrechtelijk gebeuren tot een
minimum beperkt blijft.

Uit de meest recentelijke ambtelijke stukken
kan ik verklappen, dat de opzet waarschijnlijk
zozalzijn,dat inhetopdenieuwe Woningwet
gebaseerde Bouwbesluit, wordt verwezen
naar die onderdelen van de aansluitvoorwaarden 'die van bouwtechnische aard zijn'.
Het ziet er naar uit dat aldus via de
aansluitvoorwaarden zal worden verwezen
naar normvoorschriften ten aanzien van de
meterkast, een minimumomvang van de
drinkwaterinstallatie, de geveldoorvoering
en de kruipruimte. Het isuitdrukkelijk niet
de bedoeling dat het rijk de inspectie van de
drinkwaterinstallatie aan anderen dan het
waterleidingbedrijf opdraagt.
C. Nieuw BW
Gaf het laatste plaatje een beeld van de
invloed van de overheid, optredend als
publiekrechtelijk orgaan (Waterleidingwet,
Vestigingswet, Woningwet), ook op het
terrein van hetprivaatrecht, brengt zij
veranderingen teweeg. Ik doel op twee, op
korte termijn te realiseren, onderdelen van
boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek:
a. het wetsontwerp algemene voorwaarden;
b. de EG-richtlijn produktaansprakelijkheid.
Ad a - Algemene voorwaarden
In de desbetreffende afdeling van boek 6
NBW zullen bepalingen worden opgenomen
die ten doel hebben de consument te
beschermen tegen in algemene voorwaarden
voorkomende 'onredelijk bezwarende' en
'vermoedelijk onredelijk bezwarende
bedingen'. Het wetsontwerp kent een lijst
met dienovereenkomstige 'zwarte' en 'grijze'
bedingen. Zwarte bedingen zijn direct
eenvoudig vernietigbaar; bij grijze bedingen
is het tegenbewijs - dat zij in concreto niet
onredelijk bezwarend zijn-toegestaan.
Bepalingen in onze. toch zo evenwichtig
geachte model-leveringsvoorwaarden, die
mogelijkerwijs ah grijskunnen worden aangemerkt, zijn bijvoorbeeld die betreffende:
de onderbreking van de levering wegens niet
nakoming van de voorschriften ( 10.1).de
beperking van compensatie (16.3).de
uitsluiting van aansprakelijkheid wegens
onderbreking van de levering (21.1)en het
recht van eenzijdige wijziging van de voorwaarden (25).
Een en ander kàn nogal forse gevolgen
hebben, zoals u begrijpt. Het iser weliswaar
nog verre van. dat dergelijke clausules niet
meer aanvaardbaar zouden zijn, anderzijds
zal waarschijnlijk moeten kunnen worden
waargemaakt dat zij in concreto niet
onredelijk bezwarend zijn.
Ad b - P.A.
In Nederland ishet rechtsregiem voor
aansprakelijkheid - buiten contract - in
hoofdzaak gebaseerd op het schuldelement:
Geen schuld, geen aansprakelijkheid.
Dat reeiem zal drastisch worden doorbroken

zodra - vóór 1 juli 1988- de kersverse
EG-richtlijn inzake produktaansprakelijkheid in de Nederlandse wetgeving, het nieuw
Burgerlijk Wetboek dus, wordt
geïncorporeerd.
Enkele hoofdlijnen van deze richtlijn zijn:
een producent isaansprakelijk voorschadeof
letsel, toegebracht aan een consument, door
een door de producent in het verkeer
gebracht gebrekkig produkt. Gebrekkig wil
zeggen, dat het produkt nietde veiligheid
biedt diemen redelijkerwijs mag verwachten.
De producent zal zich niet van zijn aansprakelijkheid kunnen bevrijden door
afwezigheid van schuld aan te tonen. Wel gaat
hij vrijuit alshij erin slaagt aan te tonen dat vrij vertaald —zijn handelwijze ten aanzien
van dat produkt strookte met de nieuwste
inzichten in techniek en wetenschap.
De aansprakelijkheid isin principe
onbeperkt, zij het met een 'eigen risico' voor
de consument vancircaƒ 1.250,-. Uitsluiting
of beperking van de hierbedoelde produktaansprakelijkheid bijovereenkomst, isniet
toegestaan. Hoewel de richtlijn nogin termen
van een wetsontwerpgesteld moet worden,is
nu al voorspelbaar dat de gevolgen ook voor
de Nederlandse waterleidingbedrijven niet
zullen uitblijven.
In het bijzonder zullen vragen over de
verhouding tot de EG-richtlijn drinkwater
met zijn veelvoudige normstelling voor ons
produkt worden gesteld. In het kader van
mijn inleidingvolsta ikmet eroptewijzen dat
de aansprakelijkheidsbepaling (21) uit de
Algemene Voorwaarden Drinkwater zal
moeten worden herzien. Dit geldt niet zo
z e e r - d e n k i k - v o o r de uitsluiting van alle
aansprakelijkheid voor onderbreking van de
levering (21.1)- hierbij isgeen sprake van
een onveilig produkt - maar welvoor de
overige bepalingen, onder meer de mogelijkheid van bewijs van onschuld door het
waterleidingbedrijf, de beperking van het
schadebedrag en de meldingstermijn.
6. Conclusie
We hebben onze condities getest, zij het
globaal en op afstand. De nauwkeurigheid
van de testresultaten laat dan ook te wensen
over. Als algemene indruk kan ikgeven dat
de condities op dit moment ijzersterk lijken.
Onze privaatrechtelijke tactiek, door middel
van leverings- en aansluitvoorwaarden, het
zogenaamde één-tweetje, isaf en toe wel aan
kritiek onderhevig, maar isgoed uitgevoerd
ondanks enkele 'deregulerings'aanvallen van
het rijk. De competitie wordt echter steeds
moeilijker, zeker in de nabije toekomst.
We zullen moeten spelen op steeds zwaarder
begaanbaar terrein. Toch ben ik ervan overtuigd dat onze condities ook op langere
termijn zich overeind zullenweten te houden.
Ze hebben er gewoon de goede aanleg voor.
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De werkelijkheid vande regelgeving

Voordracht gehouden tijdens de VWN-lhemadag 'Waterleidini;, om ute dienen' op ISdecember 1985 te Ede.

Namens ruim 5.000 bedrijven, aangesloten
bij het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, sprak
verbondsbestuurslid M J. Leenhouts over
'de werkelijkheid van de regelgeving" tijdens
de VWN-ledenvergadering op 18 december
1985 te Ede.
Een samenvatting van de voordracht van de
heer Leenhouts volgt hieronder.
De werkelijkheid van de regelgeving-de
ervaringen van de NVOB-lidbedrijven met
de voorwaarden van de waterleidingbedrijven

M.J. LEENHOUTS
Nederlands Verbond van
Ondernemers in de
Bouwnijverheid NVOB

— isgebaseerd op de resultaten van een
onderzoek van begin 1985.Daarin isuitgegaan van een standaardbouwwerk met als
bouwkosten ƒ 100.000,-exclusief gronden
BTW: een woning met garage.
Het onderzoek richtte zich niet alleen op de
aansluitvoorwaarden van waterleidingbedrijven: ook gas,elektra, rioleringen enz.
waren erbij betrokken.
Voor elk bouwbedrijf ishet noodzakelijk de
kostenontwikkeling binnen de onderneming
in de hand te houden, ook als het gaat om
kostenposten met betrekking tot wateraansluitingen. Het isdaarom van essentieel
belang dat in de verschillende fasen van het
bouwproces vooraf zekerheden gegeven
kunnen worden over wat de consequenties
zijn van noodzakelijke voorzieningen.
In veel gevallen schort het aan deze
zekerheden.

Helaas ontbreekt het aan deze uniformiteit.
Uit het NVOB-onderzoek isgebleken, dat
bedragen voor aansluitkosten voor water
nogal fors verschillen.
In bepaalde gemeenten zijn de kosten nihil.
In andere gemeenten blijkt er zelfs sprake te
zijn van aansluitkosten die bijna f 2.000,bedragen.
Op welke wijze deze kosten worden opgebouwd, isveelal niet bekend. Je zou zeggen
dat er met de VEWIN-regeling 'tarieven
aansluitkosten kleinverbruikers' en de
'aansluitvoorwaarden drinkwater" uit 1980
wel sprake isvan enige uniformiteit.
De werkelijkheid van de regelgeving blijkt
echter anders tezijn:er isgeen eenduidigheid
in definities en calculatiemethoden; de
voorschriften blijken regelmatig te wisselen
en per gemeente te verschillen; prijsstijgingen
zijn veelal ongemotiveerd en redelijkerwijs
vooraf niet in te schatten. Daardoor worden
bouwbedrijven steeds weer gehinderd om
realistische begrotingen te maken.
Bovendien isook hetmoment waarop bouwbedrijven van de aansluitkosten opde hoogte
worden gebracht verschillend.
Slechts in 4 9 % van de gevallen wordt vooraf
door de waterleidingbedrijven aangegeven
wat de kosten zijn van wateraansluitingen,
omdat gewerkt wordt met vaste bedragen.
In de overige situaties wordt niet op deze
wijze gewerkt.

Dit leidt tot veel problemen bijde bouwbedrijven, temeer daar bouwbedrijven deene
keer in regio A, dan weer in regio B bouwen,
en steeds weer te maken hebben met verschillende gemeenten en nutsbedrijven.
Waar schort het dan aan?
In het bouwproces isglobaal gezien een
drietal fasen te onderscheiden: de
ontwikkelingsfase; de planningsfase en de
uitvoeringsfase.

De werkelijke kosten zijn danook niet vooraf
in te schatten, temeer daar er nogal forse
verschillen inde bedragen teconstateren zijn.
De hoogte van deze bedragen ispas achteraf
vast te stellen, na voltooiing van een project.
Wanneer nu het bouwbedrijf bij de kostencalculatie uit zou gaan van het hoogste
bedrag aan aansluitkosten, valt dat bedrag in
de meeste gevallen voor de consument te
hoog uit.Gaat het bouwbedrijf echter uitvan
een gemiddeld bedrag of nog lager,dan isde
kans zeer reëel dat het bedrijf daar de dupe
van wordt.
Wanneer het dan gaat om een project van
50 of 100 of nog meer woningen, dan lopen
de bedragen fors op. Daardoor wordt nogal
eens een onredelijke prijsstelling gehanteerd.
Een regressief tarievenstelsel bij toenemende
objectgrootte kan aan deze onredelijkheid
een einde maken.

De ontwikkelingsfase
Vooreen bouwbedrijf ishet vangroot belang
inzicht te hebben in de opbouw van de
aansluitkosten voor water per project.
Dit inzicht isnoodzakelijk, enerzijds om de
kostenontwikkeling binnen de onderneming
in de hand te houden en anderzijds om een
geloofwaardige kostenbegroting te kunnen
opmaken.
Dit zou opzichnietzo'n probleem zijn indien
er sprake wasvan uniformiteit indefinities en
calculatiemethoden.

De planningsfase
Verschillende aspecten die een rol spelen in
de ontwikkelingsfase, hebben gevolgen voor
de planning van de bouw van woningen.
Van de landelijke voorschriften wordt vaak
afgeweken. De uitslagvan deze voorschriften
verschilt per regio. Bovendien blijkt in de
praktijk dat er plaatsgebonden voorschriften
worden gehanteerd. Gezien het feit dat de
meeste bouwbedrijven in meer dan een
gemeente bouwen enook overde provinciale
grenzen heen werken uitvoeren, worden deze

bedrijven geconfronteerd met een wirwar
aan regels, voorschriften en werkmethodes.
Dit werkt hinderlijk en verwarrend.
Bovendien, zo blijkt uit het NVOB-onderzoek, isde coördinatie tussen de verschillende
nutsbedrijven vaak ver te zoeken.
Vaak is niet duidelijk wie nu wat doet en
wanneer. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
graven van sleuven, het boren vangaten,enz.
Dit heeft tot gevolg dat in het produktieproces allerlei storingen optreden die
onvermijdelijk kostenverhogende gevolgen
hebben.
De uitvoeringsfase
Elk project dat gerealiseerd moet worden,
vereist een goede ontwikkeling en planning.
De aspecten die in deze voorafgaande stadia
niet goed zijn onderkend, leiden tot storingen
op de bouwplaats. Is er geen sprake van
goede coördinatie van de verschillende
werkzaamheden van de hoofdaannemer, de
onderaannemer, de gemeentelijke diensten,
de nutsbedrijven en de architecten, dan leidt
dit zonder meer tot kwaliteitsverlies van de
bouwobjecten. Herstel van het kwaliteitsverlies brengt onontkoombaar extra kosten
met zich mee, waarbij we nog niet eens
spreken van de irritatiesdieopde bouwplaats
ontstaan bij de technische mensen en bij de
bewoners of toekomstige bewoners.
Aanbevelingen
1. Laten alle waterleidingbedrijven een
eensluidende definitie van het begrip aansluitkosten in de praktijk gaan toepassen.
2. Laten alle waterleidingbedrijven
gestandaardiseerde rekenmethodes gaan
toepassen. Daarvan dient de objectgrootte
een onderdeel te vormen.
3. Zorg voor uniformering van de voorschriften. Toepassing van eenduidige
voorschriften isbij de afgifte van bouwvergunningen onmisbaar. Het zou namelijk
zo moeten zijn, dat bij de afgifte van
bouwvergunningen alle voorschriften
moeten worden verstrekt, die ter plaatse
gelden voor aansluitingen, meterkasten,
ventilatie-openingen, enz. Van die voorschriften mag daarna niet meer worden
afgeweken voor het desbetreffende object.
4. Besteed alsgemeenten en nutsbedrijven
alle werkzaamheden met betrekking tot
aansluitingen en aanverwante werkzaamheden die verricht moeten worden op een
bouwplaats uit aan één bedrijf.
Door deze methode van werken kan een
goede coördinatie worden gerealiseerd.
Door zo gecoördineerd te werken kan
worden voorkomen dat er bijvoorbeeld vijf
keer iemand op de bouwplaats komt om
opnieuw een sleuf te graven voor weer een
andere leiding of kabel.
5. Verbeter de serviceverlening. In de
praktijk blijkt regelmatig dat de service-
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verlening niet isafgestemd op zakelijke
dienstverlening. Er isregelmatig sprake van
lange wachttijden. Een wat meer marktgerichte benadering, of anders gezegd: een
klantgerichte werkwijze zalook zijn vruchten
afwerpen op een goede samenwerking met
bouwbedrijven.
Conclusie
'De werkelijkheid die wijervaren met de
regelgeving iseen werkelijkheid die
verandering behoeft. Ik heb uenige handreikingen gegeven om naar een andere
werkelijkheid toe te werken. Het NVOB is
zeker bereid om samen met ute werken aan
die andere werkelijkheid.
Laten we met elkaar werken aan standaardvoorwaarden voor aansluitkosten voor
bouwprodukten.'

• •
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1 en 2 maart 1986:
Maasforum in Maaseik
In het Belgische Maaseik wordt op zaterdag
en zondag 1 en 2 maart a.s. een Maasforum
gehouden opinstigatie van het Eerste Schepen
van die stad. Schepen van Leefmilieu
Jaak Cuppens en wel in het Cultureel
Centrum Achterolmen ter plaatse.
Achtereenvolgens staan devolgende thema's
op het programma: het landschap van de
Maas. het water,de recreatieen economische
aspecten. Op zaterdagmiddag, aanvang
14.00 uur. alshet thema wateraan deordeis.
behandelt deheer P.deSmedt (Nationale Mij
der Waterleidingen) het geografisch gedeelte
en drs. G. Oskam (Brabantse Biesbosch/
RIWA) het scheikundige gedeelte. Laatstgenoemde zit vervolgens ineen panel met
ir. J. van Puffelen (Duinwaterleiding van
's-Gravenhage/RIWA), J. Houtmeyers
(Studiecentrum voor Ecologieen Bosbouw Bokrijk), L. Bourgoing (Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij). W. Verhoog
(Stichting Reinwater) en F.van Tankeren
(deskundige Tritiumbevuiling).
Moderator isde heer P.de Smedt.

Cursus voor NC-specialisten
in de waterleidingbedrijven
De Vakgroep Waterleidingbedrijven van de
Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverleningzal inde weekvan 12 totenmet 16mei
1986 de vijfde cursus voor NC-specialisten
organiseren in Motel West-End, Amsterdamseweg 505 te Arnhem. Er kunnen
maximaal 15cursisten worden geplaatst, in
verband met het karakter van de opleiding.
Zoals bekend isde cursus bestemd voor het
niveau van middelbare en hoaere technici.

speciaal voor diegenen die een rol spelen bij
de instandhouding van de drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden (produktie-, distributie- en
laboratoriummedewerkers).
Nadere informatie: de heer ing.J. Godschalk
(tel. 0 1 8 6 4 - 3 1 7 5 ) .
Aanmeldingen (binnen 14dagen) bij de heer
J. J. Nederhand, secretaris Vakgroep Waterleidingbedrijven, Veen en Duin 87,
2061 XC Bloemendaal.

GS van Limburg gaan aandacht
schenken aan mestproblematiek
Ineen speciale notaoverde mestproblematiek
in hun provincie melden GSvan Limburgdat
rond 4.800 veehouderijen inLimburgjaarlijks
zeven miljoen ton mest produceren.
In westelijk Noord-Limburg issprake van
een groot mestoverschot dat over een tiental
jaren opgelopen zal zijn van de huidige
1,5 miljoen ton tot ruim 2,3 miljoen ton.
Om de mestproblematiek op te lossen stellen
GS voor de zeerdunne mest alskalvergieren
zeugenmest biologisch te zuiveren en pluimveemest voor export naar het buitenland te
bestemmen en deze mest ter verbetering van
de kwaliteit te gaan drogen. Rundermest,
aldus GS, moet op graslanden worden toegepast en varkensmest op akkerbouwgronden.
Voor stimulering van verder onderzoek en
proeven ter bestrijding van de mestproblematiek stellen GS drie ton beschikbaar.
Daarnaast zijn zij van plan nader onderzoek
te laten verrichten naar de uitworp van
ammoniak bij mestproducerende bedrijven
en naar mogelijk nadelige effecten van
bemestingvoor bodem en arondwater. (ANP)

Ladies, have von trial tingling fresh H2Ofrom the Zippy
Water Corporation? (Daily Mail).

Fitand readyto join
the private sector'

Privatisering Waterleidingbedrijven in Groot-Brittannië
inspireert cartoonisten
Zoals ieder ongemak in Engeland heeft het
plan van de Britse regering om de waterleidingbedrijven te privatiseren de
cartoonisten weer geïnspireerd, zoals het
plaatje uit de Daily Mail laat zien.
Waterbulletin, het blad van de Britse
VEWIN. wijdde er zijn voorpagina aan met
een verwijzing naar het bekende monopolyspel. Voor de Britten die gewend zijn eensin
de zoveel jaren hun openbare diensten zoals
spoorwegen, elektriciteitsbedrijven en
luchtvaartmaatschappijen te nationaliseren
en te denationaliseren, ishet misschien ook
wel een spel. In ieder geval verliezen ze er
hun gevoel voor humor niet bij.

Leveringsvoorwaarden uitstekendbruikbaarwerkstuk

*

Voordracht gehouden tijdens de VWN-vcrgadering van 18december 1985te Ede.

Als we verwachten, dat de leveringsvoorwaarden het vanuit de hoek van de
consumentenorganisaties envande wetgever
in de toekomst te verduren krijgen, mogen
we daaruit geenszins concluderen, dat die
voorwaarden niet zouden deugen.
Integendeel, in devijf, zesachter onsliggendejaren hebben de waterleidingbedrijven
gebruik kunnen maken van een verzameling
standaard-voorwaarden, diederelatie tussen
bedrijf en klant beter heeft bepaald.

IR. F. A. VAN DAM
directeur Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland

De uniformiteit die deze toch teweeg hebben
gebracht, was in de eerste plaats een
belangrijk voordeel voor de klant.
Zelfde condities: goede zaak
Als we er grofweg vanuit gaan dat het
merendeel der bedrijven op een groot aantal
punten dezelfde condities hanteert, mogen
we dat een goede zaak noemen.
De klant weet inbelangrijke matewatzoalde
spelregels zijn die zullen gelden tussen hem
en het nutsbedrijf.
Maar ook voor de bedrijven hebben die
voorwaarden een positieve werking: zij
dragen bij in de structurering van ons
handelen. Ik noem hier het principe van een
expliciete contractuele relatie, de verdeling
van aansprakelijkheden, de duidelijke zorgplicht ook voorde klant, deboeteregeling,de
waarborgsom, ga zo maar door.
Komen wij te oordelen over de kwaliteit van
die voorwaarden, dan zegik—endie lof komt
zowel de bedrijven, de VEWIN als de
consumentenorganisaties toe - dat de
leveringsvoorwaarden een uitstekend
bruikbaar werkstuk zijn gebleken. Ik mag
stellen, dat de bedrijven over het algemeen
geen reden zien tot wijziging, details hooguit
daargelaten.
Geschillencommissie
Waar de praktijk dan aanvaringen tussen
bedrijf en klanten te zien geeft, isdat niet
omdat die voorwaarden niet deugen.
Het betreft dan gevallen (en ikdoel dan opde
kwesties die ter behandeling aan de
Geschillencommissie zijnvoorgelegd) waarin
door betrokkenen zodanige uitleg aan de
bepalingen isgegeven, dat dit naar de
mening van een der partijen tot evidente
onredelijkheid heeft geleid.
Voorzover ik mij kan herinneren is daarbij
nimmer de onbruikbaarheid of zelfs maar de
onduidelijkheid van de bepalingen aan de
orde geweest!

Voorwaarden laten ruimte vooreigen beleid
Een andere zaak is,dat de leveringsvoorwaarden aan de bedrijven gelukkig nog
wel enige ruimte laten.
Elk bedrijf kent ternadere uitvoeringvandie
leveringsvoorwaarden uiteraard zijn eigen
bedrijfsbeleid.
Zolang er verschillende bedrijven zijn, zullen
er van dieeigenaardige nadere regels moeten
zijn; in het gemeentelijk bedrijf zal men
noodzakelijkerwijs andere eisen aan het
incassobeleid stellen dan ineen regionaal
bedrijf.
Ook de regeling ten aanzien van lekverlies
zou, op de praktijk gebaseerd, een andere
kunnen zijn.
En - niet in de laatste p l a a t s - d e tariefstructuur en de tariefhoogte zullen noodzakelijkerwijs nog aleens verschillen.
Er wordt nog al eens gepleit voor meer
uniformering (ik plaats daar best mijn
vraagtekens bij), maar hoe zeer zou het voor
de consument nietvoordehand liggen,alsde
prijs die hij voor zijn water betaalt wat meer
uniform zou zijn ! Welk een toeval ishet
immers als men in de gelukkige situatie
verkeert in de provincie Utrecht te wonen en
welk een pech om daar net enkele meters
buiten te wonen, in Noord-Holland bijvoorbeeld.
Het is toch te gek zoveel meer te moeten
betalen voor toch - grosso modo- dezelfde
kwaliteit drinkwater.
Wij werpen deze gedachte altijd ver van ons,
maar in het licht van een steeds grotere
inspanning om goed drinkwater te bereiden,
en evenredig toenemende kosten, zou een
tariefsanering tot nieuwe denkbeelden
(fondsvorming, integrale aanpak) en nieuwe
oplossingen kunnen leiden.
Relatie bedrijf/installateur
Voor de relatie tussen het bedrijf en de
installateur geldt het volgende:
De aansluitvoorwaarden zijn goed en
duidelijk, laat daar geen misverstand over
bestaan. Maar de praktische toepassing zou
anders en misschien zelfs beter kunnen.
Om een goede openbare drinkwatervoorziening te bevorderen, stellen wij,met de
REW als basis, eisen aan de kwaliteit van de
installateur.
We onderzoeken zijn bekwaamheid en zijn
outillage.
En als we dat alles in orde bevonden hebben,
spreken we vervolgens welhaast ons wantrouwen uit, want we blijven zijn werk voor
bijna 100% controleren.
De controle door de nutsbedrijven richt zich
hoofdzakelijk op de ingediende installatietekeningen en op de vraag of de uitvoering
wel overeenkomstig de goedgekeurde
tekening geschiedt -waarbij weniet schuwen
commentaar te leveren.

Eigenlijk is het vreemd dat die twee partijen,
het waterleidingbedrijf en de installateur, in
zo'n paternalistische verhouding tot elkaar
staan, en dat, terwijl zij toch beide diezelfde
klant dienen.
Waterleidingbedrijf te laat betrokken
Wanneer ik het gehele proces dat voorafgaat
aan het totstandkomen van de aansluiting
overzie, dan moet ik concluderen, dat wij er
als bedrijven eigenlijk te laat in betrokken
worden.
We zouden ons vooral moeten richten op de
fase die voorafgaat aan het maken van de
installatietekening. In de bouwwereld, bij de
architecten, de ingenieursbureaus, de aannemers, de installateurs, zou meer begrip
gekweekt moeten worden voor de voorschriften waarvan wijmenen dat ze zo
belangrijk zijn.
En wel op een zodanige wijze, dat ook zij
reeds in een vroegtijdig stadium meer
rekening gaan houden met de voorwaarden
waaronder de aansluiting gerealiseerd zal
moeten worden.
Het plezierige van deze situatie is,dat zowel
de klant, de installateur, als het bedrijf baat
hebben bij deze benadering.
De vraag komt trouwens op, waarom we een
dergelijke situatie nieteerder hebben kunnen
bereiken.
Dit zal deels zijn voortgekomen uit de
natuurlijke neiging van de bouwwereld de
kosten niet meer dan zij alsstrikt noodzakelijk ervaart, te doen stijgen.
Deels omdat de waterleidingbedrijven op
hun beurt nogal eens de neiging vertoonden
van hun regelstellende positie-desnoods
onder het mom van het belang der volksgezondheid —een ruim gebruik te maken.
En deels vermoedelijk ook omdat de bouwwereld het best gemakkelijk vond dat de
waterleidingbedrijven 'het rode potlood'
hanteerden en hen zo de van bovenaf
gesanctioneerde aansluit-methode in de
hand werd gespeeld.
Gelijkwaardigheid vande partijen
Mijn zienswijze op een andere relatie tussen
de installateur en de nutsbedrijven gaat uit
van de erkenning van de kwaliteit van de
installateur en van de gelijkwaardigheid van
de partijen, gebaseerd op een eigen verantwoordelijkheid op ieders werkgebied ten
opzichte van een en dezelfde klant.
Voor de installateur betekent dit de eisvan
goede ontwerp-tekeningen, voor de bedrijven
zou dit moeten leiden tot het afzien van het
optimaliserings-streven met betrekking tot
de drinkwaterinstallaties.
Er zou dan nog slechts steekproefsgewijs
controle behoeven plaats te vinden, alvorens
tot aansluiting wordt overgegaan.
Het zal daarbij duidelijk zijn, dat bij
misplaatst vertrouwen - en dat als gevolg
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daarvan de kwaliteitsnorm in gevaar komt de sancties die we thans nog in de REW
kennen, ontoereikend geacht moeten
worden.
Niet op korte termijn
Realisering van deze gedachte isgeen
zaak van korte termijn, noch van enkele
individuen. Een eerste stap in dit verband
zou zijn dat landelijk bereikt wordt, dat de
bouwwereld tezamen met de nutsbedrijven
zich er voor uitspreken dit idee te gaan
uitwerken.
Als voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling
noem ik de uitnodiging voor een oriënterende
bespreking die ons bedrijf, het WMN. onlangs
ontving van de 'Stichting Open Bouwen'.
Open Bouwen iseen nieuwe benadering van
het bouwproces, gebaseerd op onderscheid
tussen 'vraag' en 'aanbod'. Het woongebouwof de woning wordt niet meer als een
compleet en onveranderbaar produkt
beschouwd, maar er wordt tegemoet
gekomen aan de individuele wensen van de
gebruiker. Dit isdus een voorbeeld van het
geval dat de nutsbedrijven —ook gasen
elektra - tevoren worden ingeschakeld om
mee te denken. De controle achteraf krijgt
alsdan een heel ander karakter.
Relatie bedrijf/doe-het-zelver
Er isnog een andere relatie interessant
geworden de laatste decennia en wel die
tussen het bedrijf en de 'doe-het-zelver'.
Een relatie? Eigenlijk ontkennen we het
bestaan ervan.' Volgens de aansluitvoorwaarden: 'handen-af' van de binnenhuisinstallatie.
Even voor de duidelijkheid: met de doe-hetzelver bedoel ik niet de beunhaas en ook niet
het bedrijf dat installatiewerk door de eigen
technische dienst doet verrichten, maar ik
bedoel de particulier met twee rechter
handen (de consumateur), die met wellicht
minder besteedbaar inkomen en vermoedelijk
zeker meer vrije tijd, inzijn omgeving
installatiewerk verricht.
Het isbekend dat het doe-het-zelf-werken
grote vormen heeft aangenomen. In dit
verband kan erop worden gewezen, dat het
aandeel van de Gewalo-installateurs op de
traditionele bouwmarkt isteruggezakt tot
circa 5 0 % en dat daarnaast de doe-het-zelfhandel op dit vakgebied enorm istoegenomen. Mede daarop van invloed zal zijn
geweest de ontwikkeling van materialen
waarvan de toepassingergversimpeld is;eris
geen echte speciale technische vaardigheid
meer nodig.
Nu we kennis hebben van deze feitelijke
situatie en niet verwacht magworden dat
deze wezenlijk zal kenteren, moeten we
daar op ingaan spelen.
Uitgangspunt isalsdan een goede en veilige
binnenhuisinstallatie waarvoor de doe-het-
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zelver alsgebruiker de verantwoordelijkheid
naar zich toe heeft getrokken.
In die optiek ishet onze taak de doe-hetzelver te overtuigen van het belang van de
voorschriften (de NEN-normen) en dat hij
goedgekeurde materialen gebruikt. In zijn
belang en dat van het waterleidingbedrijf.
Er kan dan een nieuwe relatie ontstaan,
waarin het waterleidingbedrijf zijn klanten
bewust adviseert over de installatie achter de
meter. Ook de installateur kan met adviezen
over uitvoeringen toe tepassen materialen in
deze relatie zijn rol spelen.
Een groot voordeel daarvan isdat het doehet-zelf-werk boven tafel komtende binnenhuisinstallaties goed en veilig blijven.
En daar mogen we ook best vertrouwen in
hebben, afgaande op de ervaring in ons
bedrijf, dat de doe-het-zelvers die met
toestemming een installatie hebben aangelegd, over het algemeen prima werk
leveren!
Ook met betrekking tot de aansluitvoorwaarden wil ik afronden met een
wellicht oudere gedachte,maartochnogheel
goed geschikt voor de gedachtenwisseling in
de toekomst.
Aansluitvoorwaarden loslaten?
Wat moeten we eigenlijk nog met die aansluitvoorwaarden? Beslaan die voorschriften
eigenlijk niethet terreinwaarmee we blijkens
de leveringsvoorwaarden geen bemoeienis
willen hebben namelijk de installatie achter
de meter?
Als onze zorg zich richt op het leveren van
goed drinkwater tegen een redelijke prijs (zo
formuleren wedat althansinonsbedrijf), van
waar dan nog die belangstelling voor wat er
met dat water gebeurt na bezorging aan de
woning?!!Past het niet veeleer ineen wereld
van de mondige klant, waar deregulering
hoog staat genoteerd, dat het waterleidingbedrijf halt houdt aan de voordeur?
Maar, zult uzeggen, moeten wedat dan
helemaal loslaten?
Uitgaande van een deugdelijke zekering
tegen terugstroming, zegik in belangrijke
mate 'ja'.
Er zijn plannen tot wijziging van de
Woningwet c.q. het Bouwbesluit.
Als het zo is,dat de bouwverordening zich
straks ook verdergaand zal gaan bekommeren over de binnenhuisinstallatie, dan is
het ook denkbaar dat de instantie die de
bouwvergunning afgeeft de kwaliteit van die
installatie gaat reguleren met als uitgangspunt bijvoorbeeld onze aansluitvoorwaarden.
Uiteraard behoeft deze gedachte nadere
nuancering, maar inzo'n constellatie zou
onze bemoeienis met de binnenhuisinstallatie
weleens ineen heel ander licht bezien kunnen
gaan worden, inclusief onze aansluitvoorwaarden.
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Vervuiling bedreigt waterwinning
De vervuiling van het grondwater op het
voormalige Hazemeijer-terrein inSint Jansklooster (gemeente Brederwiede) bedreigt
de waterwinning in Noord-West Overijssel.
Dit blijkt uit een onderzoek van de provinciale waterstaat vanOverijssel. De resultaten
van de studie zijn begin februari bekendgemaakt.
Onlangs isintweevan de 19pompputten van
de Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO) het ontvettingsmiddel trichloretheen
aangetroffen. Het ging om een geringe dosis,
maar de vervuiling zou het begin kunnen zijn
van een ernstigere verontreiniging, aldus de
inspectie voor devolksgezondheid en milieuhygiëne in Overijssel.
Nadat het water uit de twee putten was
gezuiverd, bleek het trichloretheen eruit
verdwenen. Daar de stof echter niet in het
opgepompte water thuishoort, is sanering
van het vervuilde fabrieksterrein noodzakelijk. Onderzocht wordt nog hoe ernstig
het complex isverontreinigd en hoe groot de
besmetting eigenlijk is.Oriënterend onderzoek heeft uitgewezen dat in elk geval
bepaalde delen van het voormalige
bedrijfsterrein ernstig met zware metalen
(lood, koper, zink en zilver) zijn vervuild en
het grondwater sterk isbesmet met het
trichlooretheen.
In afwachting van de definitieve sanering
gaat de WMO het grondwater, dat uit de
richting van het oude Hazemeijer-complex
komt, op de riolering pompen. Zo wordt
voorkomen dat het water tot het waterwingebied doordringt. De WMO haalt uit dit
gebied jaarlijks 4.6 miljoen kubieke meter
drinkwater voor Noord-West Overijssel en
voor de Noordoostpolder. (ANP)
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