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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