Leveringsvoorwaarden uitstekendbruikbaarwerkstuk
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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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