Installeren, hettrajecttussen Voorschrift en Inspectie

Voordracht uit de 38e vakantiecursusindrinkwatervoorziening'Bedrijfsmatige aspecten van transport en distributie',gehouden op 9en 10januari 1986aan deTH Delft.

Samenvatting
Om een drinkwaterinstallatie te kunnen
installeren iseen bouwvergunning nodig.
Voorschriften en controle verbonden aan de
vergunning zouden geheel langs administratiefrechtelijke weg kunnen worden gegeven
c.q. gehouden. In de praktijk iseen en ander
langs privaatrechtelijke weg geregeld.
Alhoewel dit opzich niet onjuist is,lijkt, door
de wijze waarop de zaken zijn geregeld, de
rechtspositie van debetrokken burger, i.e.de
installateur onverantwoord te worden aangetast. Geconstateerd kan in ieder geval
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worden, dat er in de huidige situatie geen
uniformiteit en eenduidigheid van voorschriften is,dat de totstandkoming van de
voorschriften te wensen overlaat en dat de
REW een vrijwel dode letter is.
Algemeen
Bij een globale beschouwing van de regelgeving, die van toepassing isop het
installeren van drinkwaterinstallaties lijkt
een en ander bevredigend en doeltreffend te
zijn geregeld. Bevredigend voor degenen die
de regels vaststellen, doeltreffend voorzover
wordt gekeken naar veiligheid en volksgezondheid. In grote lijnen komt de regeling
neer op het volgende:
De drinkwaterleidinginstallatie dient te
voldoen aan de door de gemeenteraad verplicht vastgestelde bouwverordening en aan
de (norm)voorschriften, die krachtens de
bouwverordening van toepassing zijn.
Eveneens wordt in de bouwverordening de
aansluitplicht geregeld. Het drinkwaterleidingbedrijf stelt vervolgens de aansluitvoorwaarden vast, terwijl het leveren van
drinkwater door het drinkwaterleidingbedrijf
alleen geschiedt op basis van de door het
bedrijf zelf opgestelde leveringsvoorwaarden
(art. 9 leveringsvoorwaarden).
In de leveringsvoorwaarden is bovendien
weer opgenomen de verplichting tot toepassing van de norm NEN-1006 (AVWI).
Aangezien inde leveringsvoorwaarden ookis
opgenomen de eisdat alleen een door het
drinkwaterleidingbedrijf erkend installateur
de installatie mag installeren lijkt de zaak
waterdicht te zijn geregeld.
Immers overheid en drinkwaterleidingbedrijf
stellen de voorschriften vast, waaraan de
installatie moet voldoen, aan de consument
wordt alleen geleverd alsdeinstallatie aan de
voorschriften voldoet en isgeïnstalleerd door
een erkend installateur, terwijl de installateur

zich in verband met zijn erkenning verplicht
de voorschriften te hanteren. Voila!
Een nadere beschouwing van de voorschriften, hun rechtsgrond en hun onderlinge
samenhang levert echter op zijn minst een
toch wat genuanceerder beeld op van de
regelgeving terzake.
Rechtsbeginselen
Alvorens die regelgeving aan zo'n nadere
beschouwing te onderwerpen lijkt het zinvol
enkele beperkingen te formuleren en enkele
grondbeginselen van ons recht, voorzover in
dit kader relevant, te memoreren.
Ik wil mij in deze beschouwing beperken tot
de tot bewoning bestemde gebouwen, terwijl
daar waar ik schrijf over Ieverings-of
aansluitvoorwaarden bedoeld worden de
modelvoorwaarden.
Voor wat betreft de rechtsbeginselen wilik
het volgende memoreren:
a. Het Bestuur isslechts bevoegd administratiefrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten voorzover die bevoegdheid berust
op een geschreven wettelijke regeling.
b. Het Bestuur dient bij de uitoefening van
bovengenoemde bevoegdheid regels van
ongeschreven recht in acht te nemen.
c. Het Bestuur kan in haar relatie met de
burger privaatrechtelijke verbintenissen
aangaan als daarmede de betrokken burger
geen waarborgen worden ontnomen, die hij
bij publiekrechtelijke wegwel zou hebben
(inspraak, bezwaar, beroep).
d. In de privaatrechtelijke sfeer heerst een
hoge mate van contractsvrijheid.
Gaan we thans over tot een nadere beschouwing van de diverse voorschriften naar
aard, inhoud en samenhang, dan kunnen we
het volgende constateren.
Publiekrechtelijke regeling
Om te kunnen bouwen iseen bouwvergunning nodig, welke vergunning door
B & W wordt afgegeven alshet te bouwen
object voldoet aan het gestelde in de
bouwverordening.
Die bouwverordening wordt door de
gemeenteraad vastgesteld, welke vaststellingsbevoegdheid (plicht) berust op de
Woningwet (art. 2),waarmede aan het onder
(a) genoemde rechtsbeginsel wordt voldaan.
Die bouwverordening overigens, bevat een
beperkt aantal voorschriften, die expliciet
staan aangegeven in de Woningwet (art. 3).
Daarenboven kunnen B &W (art. 11
Woningwet) in de bouwverordening nadere
regels stellen voorzover het onderwerpen
betreft, die genoemd zijn in de Woningwet.
Bovendien dient in de bouwverordening zelf
die bevoegdheid te zijn opgenomen.
Voorzover het drinkwaterinstallaties betreft
bevat de bouwverordening een beperkt
aantal bepalingen (de artikelen 135 t/m 141
en de artikelen 323 t/m 327).

In het kader van deze beschouwing zijn in
feite alleen, maar dan wel van essentieel
belang, de artikelen 135,1, 137,1, 138,323
en 325. Van deze artikelen geeft artikel 138
aan, waaruit een drinkwaterinstallatie moet
bestaan, terwijl artikel 137 lid 1 stelt, dat het
tot bewoning bestemd gebouw moet zijn
voorzien van een doeltreffende installatie.
Aangezien terzake van de drinkwaterinstallatie in de bouwverordening niet is
aangegeven dat B&W nadere eisen kunnen
stellen zouden genoemde bepalingen de
richtlijnen moeten zijn voor de installateur
om te installeren, en voor B&W de
toetsingscriteria.
Zou de installatie niet voldoen aan de
eisen ex art. 138 of zou de installatie niet
doeltreffend zijn, dan ishet aan B&W
(of in opdracht van B&W aan Bouw- en
Woningtoezicht) om de installateur daarop
aan te spreken.
Het zal duidelijk zijn, dat het toetsen van de
installatie aan de eisen van art. 138BV een
betrekkelijk eenvoudig en door B&W
objectief uit te voeren beleid kan zijn.
Wanneer het echter gaat om te oordelen of
een installatie doeltreffend iszal het College
van B & W wel bijna genoodzaakt zijn nader
te omschrijven wat wordt verstaan onder
doeltreffend.
Zulke nadere voorschriften door B&W te
geven, waaraan een installatie moet voldoen
om doeltreffend te zijn, zullen een toetsing
aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur moeten kunnen doorstaan. Dat betekent onder andere dat er voor de
installateur rechtszekerheid moet bestaan,
dat er een evenwichtig beleid moet worden
gevoerd (gelijke gevallen, gelijke beslissingen)
en dat de nadere voorschriften alleen dienen
om de doeltreffendheid van de installatie te
bevorderen.
Echter in de praktijk toetsen B&W de
drinkwaterinstallatie helemaal niet, noch
vóór, noch achteraf.
In plaatsvan,exart.5bouwverordening, zélf
te beslissen wat de strekking isvan het in de
verordening voorkomende niet scherp omlijnde begrip 'doeltreffendheid' laten B&W
de uitleg, toetsing, afdwingingen inspectie
over aan het waterleidingbedrijf.
Het waterleidingbedrijf op haar beurt regelt
bovengenoemde zaken in de privaatrechtelijke sfeer middels de leveringsvoorwaarden
en de daarin opgenomen verplichting van
toepassing van voorschriften en nonnen.
Met veronachtzaming vandevraagofB&W
dit kunnen en mogen overlaten aan bijvoorbeeld een particulier waterleidingbedrijf en
met voorbijgaan aan de vraagof delegatie van
B & W aan een gemeentelijk waterleidingbedrijf in deze mogelijk is,moet hier worden
geconstateerd dat in het meest gunstige geval
(een gemeentelijk waterleidingbedrijf met
gedelegeerde bevoegdheid) een bestuurlijk
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orgaan een privaatrechtelijke overeenkomst
kiest inplaatsvandepubliekrechtelijke wegte
bewandelen om de zaken te regelen.
Zoals boven (onder c) gezien, isdat opzich
niet verwerpelijk alsde betrokken burger
maar geen waarborgen worden ontnomen,
die hij langs publiekrechtelijke wegwelzou
hebben gehad.
Privaatrechtelijke regeling
Zoals al gesteld bestaat er inons rechtsdeel
een grote mate van contractsvrijheid.
En met voorbijgaan aan de monopolistische
positie die het waterleidingbedrijf inneemt,
kan vrijelijk door bedrijf en consument
worden overeengekomen onder welke voorwaarden en tegen welke prijs hetwater wordt
geleverd.
In de praktijk sluit het waterleidingbedrijf
een contract met de consument, waarbij de
leveringsvoorwaarden van toepassing
worden verklaard.
In de leveringsvoorwaarden wordt vervolgens
zowel naar de NEN-1006, met inbegrip van
de daarin nog aan te brengen wijzigingen of
de daarvoor in de plaats tredende voorschriften, als naar de aansluitvoorwaarden
verwezen.
In de voorwaarden staan bovendien een flink
aantal administratieve bepalingen, zoals de
aangifte van installaties, het gereedmelden,
de controle, etc.
Tenslotte wordt, door middel van de
leveringsvoorwaarden overeengekomen, dat
alleen door het waterleidingbedrijf erkende
installateurs de installatie mogen installeren
en dat, alsde installatie niet aan de voorschriften voldoet de uiterstesanctie ishet niet
leveren van water.
Tot zover lijken er,juridisch,geen onoverkomelijke bezwaren tebestaan.We constateren
immers twee gescheiden circuits, namelijk de
overheid met de bouwer (installateur)
geregeerd door de bouwverordening en het
waterleidingbedrijf met de consument
geregeerd door het leveringscontract.
Wel zij hier reeds opgemerkt, dat een
vraagteken op zijn plaats isbij de bepalingen
in de aansluitvoorwaarden, waarbij aan de
installateur verplichtingen worden opgelegd.
Temeer daar in ons recht overeenkomsten
alleen van kracht zijn tussen de handelende
partijen (art. 1376 BW), waardoor mijns
inziens de in het leveringscontract met de
consument, aan de installateur opgelegde
verplichting een dode letter is.
Het feit dat de installateur, op zijn beurt,
in zijn relatie met de consument, door die
consument contractueel gebonden kan
worden de installatie te maken zoals het
waterleidingbedrijf voorschrijft, is eveneens
juridisch volkomen aanvaardbaar. Alhoewel
dit een wat gekunstelde constructie is,omdat
in de praktijk veelal niet door de consument
wordt bedongen dat de installatie aan met
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name genoemde voorschriften dient te
voldoen.
REW
Komen we thans toe aan het circuit waterleidingbedrijf-installateur. In het leven is
geroepen de REW, een regeling die de
(contracts)verhouding tussen bedrijf en
installateur wordt geacht te regelen. Ik heb
mijn ernstige twijfels over de status van de
regeling. Wijd verbreid isde opvatting, dat
hier sprake zou zijn van een overeenkomst
tussen bedrijf c.q. VEWIN en installateurs.
Naar mijn mening isdit niet juist. Het iseen
eenzijdig opgestelde regeling, die ook eenzijdig door VEWIN kan worden gewijzigd.
Hoe het ook zij, de installateur die zijn
erkenning wil krijgen bindt zich aan de REW
en daarmede verbindt hij zich de door het
waterleidingbedrijf gegeven voorschriften
toe te passen c.q. na te leven.
Uit het voorgaande isduidelijk, dat hij voor
zijn contracten met de consument die
erkenning nodig heeft.
Welke voorschriften dient hij na te leven?
Niet slechts het bepaalde in de bouwverordening, nietslechtsdebepalingen uitde
leverings-/aansluitvoorwaarden. niet slechts
de NEN-1006, niet slechts de op de norm
gebaseerde werkbladen, maarook nogde per
bedrijf tegeven zogenaamde interpretatiesof
aanvullende voorschriften.
Vergelijken we nu deze situatie met de
situatie, dat B & Wzélf de regelgeving ter
hand zouden hebben genomen, dan zien we,
dat, nu privaatrechtelijk naleving van voorschriften wordt afgedwongen, (voorschriften
die door het waterleidingbedrijf zelf zijn
opgesteld zonder inspraak van de installateur)
er voorschriften gegeven (kunnen) worden
die een ander doel nastreven dan het
bevorderen van doeltreffendheid, en dat er
bijverschil van meningdoor het inspecterend
orgaan infeite wordt beslistwatjuist is.In het
meest gunstige geval heeft de installateur de
mogelijkheid van een bindend-adviesprocedure. Een rechtsgangbinnen het bedrijf
zelf zonder beroepsmogelijkheid.
Met andere woorden:
Het niet-administratiefrechtelijk regelen
door B& W van de eisen, te stellen aan een
drinkwaterinstallatie en de wijze waarop het
waterleidingbedrijf de (gedelegeerde?)
bevoegdheid tot het stellen van voorschriften
door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten en erkenningsregelingen uitoefent,
leidt tot een onaanvaardbare rechtspositie
voor de installateur.
De weinig benijdenswaardige positie van de
installateur wordt overigens nog verder
aangetast.
Al eerder vermeldde ik het monopolistische
karakter van de drinkwaterdistributie.
Hoewel het in deze beschouwing te ver zou

gaan diep op deze materie in te gaan kan wel
worden gesteld, dat het in hoge mate twijfelachtig isofhet waterleidingbedrijf bevoegd is
om niette leveren alsde drinkwaterinstallatie
niet aan de voorschriften voldoet. Te verdedigen zou dat zijn bij technische onvolkomenheden, ondenkbaar ishet naar mijn
mening, dat een monopolistisch bedrijf een
eerste levensbehoefte aan de consument kan
onthouden als de installatie geheel voldoet
aan de normen en eisen van doeltreffendheid.
En zo een installatie kan ook door een niet
erkend installateur zijn geïnstalleerd.
Door middel van de REW worden dus
plichten opgelegd aan de installateur en
worden hem (exclusieve) rechten verleend,
welke rechten door het waterleidingbedrijf
niet kunnen worden geëffectueerd.
Nog bedenkelijker ishet beleid van een zelfinstallerend waterleidingbedrijf. In die
situatie begeeft een overheidsorgaan zich,als
concurrent, op het gebied van de privaatrechtelijke ondernemer, waarbij het overheidsorgaan de concurrent-ondernemer eisen
stelt, voorschriften oplegt en controleert,
terwijl op zijn minst de kans bestaat dat het
concurrerende overheidsorgaan de voorschriften naar eigen behoefte aanpast, terwijl
van een objectieve, interne zelf-controle
nauwelijks sprake kan zijn.
Concluderend kom ik tot de stellingen:
—Ofwel de regelgeving voor drinkwaterinstallaties dient langs administratiefrechtelijke weg tot stand te komen ofwel
langs privaatrechtelijke weg, maar dan in
overleg met de installateur en met een
geschillenbeslechtingsprocedure vergelijkbaar met de administratieve rechtsgang.
—De regelgeving, hoe dan ook tot stand
gekomen, dient eenduidig en uniform te zijn
met een minimum aan interpretaties.
— De diverse regelingen zijn niet op elkaar
afgestemd, waarbij de REW in de huidige
vorm en verhoudingen een vrijwel zinloze
regeling is.
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