Duelaandewaterkant

In 1979 werden de onderhandelingen in het
kader van de Commissie voor Consumenten
Aangelegenheden over de model-Algemene
Voorwaarden voor gas,elektriciteit en water
afgerond. In deze voorwaarden staat dat
eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aandegeschillencommissie Openbare
Nutsbedrijven, in de volksmond Geschillencommissie Openbaar Nut geheten.
Medio 1981 isdeze commissie met haar
werkzaamheden gestart. De Geschillencommissie Openbaar Nut ressorteert onder
de Stichting Consumentenklachten.

T A B E L- - Uitspraken.
Totaal

Totaal aantal
ingediende klachten
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Elektr.

Gas/elektr.

Warmte

1981
19X2
1983
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34
42

0
8
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3
13
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0
3
10

0
0
5
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337
400

Totaal
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36

13

5

159
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T A B E L - - Beslissingen.
G egrond

Ten de Iegegr und

Ongegrond

1981
1982
1983

3
11
25

4
11
24

4
25
34

2
11
5

Totaal

39

39

63

18

Overige*

* Schikking, onbevoegd-verklaring, niet-ontvankelijk-verklaring.
MR. A . J . C . ZWINKELS
consumentenbond

Deze stichting kent op dit moment
geschillencommissies in 8 branches.
Elke commissie isparitair samengesteld.
Dit betekent voor de Geschillencommissie
Openbaar Nut dat de commissie een
onafhankelijke voorzitter heeft, één lidvoorgedragen door de VEGIN, VEWIN, VEEN
en VESTIN. en één lidvoorgedragen doorde
Consumentenbond. De Geschillencommissie
Openbaar Nut beschikt op dit moment over
4 kamers, op deze wijze samengesteld.
Voor wat betreft de procedure isde
commissie en zijn partijen gebonden aan het
reglement van de Geschillencommissie
Openbare Nutsbedrijven.
Dit reglement regelt onder andere:
—de bevoegdheid van de commissie (t.b.v.
beroep of bedrijf; letselschade; financieel
belang boven ƒ 5 . 0 0 0 , - ) ;
—dat eerst moet worden geklaagd bij het
bedrijf;
- dat daarna het geschil aan de geschillencommissie kan worden voorgelegd;
—dat de geschillencommissie kan verlangen
dat de consument het nog openstaande
bedrag in depot stort;
- dat een schriftelijke ronde plaatsvindt;
—dat vervolgens partijen worden uitgenodigd voor een zitting van de commissie;
- dat de commissie tenslotte uitspraak doet
met meerderheid van stemmen en met
inachtneming van de tussen partijen gesloten
overeenkomst en daarvan deel uitmakende
voorwaarden alsmede van de eisen van
redelijkheid en billijkheid;
- en tenslotte dat deuitspraak schriftelijk en
gemotiveerd aan partijen wordt medegedeeld.
* Voordracht gehouden op de VWN-vergadering van
21 februari 1984te Apeldoorn.

Interessanter wordt het wanneer wij kijken
naar de aard van het geschil dus waarover
werd geklaagd.
De geschillen hebben betrekking op:
—hoogte verbruik (aantal m3, kWh);
—gebrekkige informatie;
—betalings- en incassoprocedure:
— afsluiting:
—ondeugdelijke levering.
In hoeverre kan de bedrijfstak zijn voordeel
doen met de in totaal 159 uitspraken van de
Geschillencommissie Openbaar Nut in
relatie met de afnemers? Om dat aan tegeven
enkele voorbeelden.
De loop van de procedure
Onnodige escalatie
De commissie moet nogaleensvaststellen dat
de procedure voor de geschillencommissie
had kunnen worden voorkomen door:
—duidelijker correspondentie;
—door eerder —niet pas tijdens de zitting terzake argumenten aan te dragen of een
voorstel tot oplossing te doen;
—door één bezoekje of telefoontje met
uitleg.
Het bedrijf moet zich goed realiseren dat hij
een monopolie heeft. Dit legt op het bedrijf
de verplichting klagende afnemers met meer
begrip tegemoet te treden dan een
leverancier die in een concurrentiepositie
verkeert. In ieder geval moet het bedrijf
voorkomen de indruk te wekken als
monopolist geen boodschap te hebben aan
een klagende consument.
Daarom:
—Zorg voor een goed gestructureerde
behandeling van klachten, die schriftelijk,
telefonisch en door middel van persoonlijk
bezoek kunnen worden ingediend; ik bedoel
hiermee dat binnen het bedrijf één of meer
personen speciaal belast moeten zijn met de
behandeling van klachten en aan wieook de
nodige manoeuvreerruimte wordt geboden.
—Beschouw niet elke klacht alseen frontale
aanval op het bedrijf.

—Maak intern goede afspraken, waardoor
tegenstrijdige reacties worden voorkomen.
— Als het niet lukt om in der minne tot een
oplossing te komen,wijsdandeafnemer erop
dat het geschil kan worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven en leg uit hoe dat in zijn werk gaat.
Aanwezigheid van partijen terzitting
Beide partijen ontvangen van de geschillencommissie een uitnodiging om op een zitting
de wederzijdse standpunten toe te lichten.
In 109 van de 159 zaken maakten beide
partijen van die gelegenheid gebruik.
In 36 zaken liet de consument verstek gaan.
In 4 zaken bleef het nutsbedrijf weg.
Het afwezig zijn van één van beide partijen is
niet alleen erg lastigvoor de commissie
zelf - de schriftelijke stukken bieden vaak
onvoldoende basis voor een goede beslissing
—maar ook slecht voor de onderlinge
verhouding tussen het bedrijf en de klant.
Wegblijven van hetnutsbedrijf wordt doorde
klant algauw uitgelegd alsdat de klacht niet
serieus wordt genomen. De geschillencommissie heeft eenmaal in een uitspraak
duidelijk te kennen gegeven dat afwezigheid
van het nutsbedrijf mogelijk van invloed is
geweest op haar beslissing.
Deskundige vertegenwoordiger van het
nutsbedrijf
Het isvan groot belang dat het nutsbedrijf
een deskundige vertegenwoordiger stuurt die
zijn/haar zaakjes kent. Het magdus niet
voorkomen dat een nutsbedrijf iemand stuurt
zonder dossier. Problematisch ishet ook.
wanneer niet een vertegenwoordiger van het
nutsbedrijf zelf ter zitting verschijnt, maar
iemand van de afdeling juridische zaken van
de gemeente, die misschien wel op de hoogte
isvan de juridische aspecten aan de zaak,
maar onvoldoende geïnformeerd isover de
technisch-organisatorische gang van zaken
bij het nutsbedrijf. Dat allemaal isniet
bevorderlijk voor de procedure en schaadt
het vertrouwen van de klant.
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Bevoegdheid
In het geschillenreglement isbepaald dat de
commissie niet bevoegd iseen geschil te
behandelen, indien het financiële belang van
het geschil het bedragvanƒ 5.000,-teboven
gaat. De bedoeling van deze bepaling isdat
de ondernemer de keus heeft tussen behandeling van het geschil door de geschillencommissie danwei door de gewone rechter.
Vanwege de voordelen —zowel voor de klant
alsvoor het bedrijf-van behandeling door de
geschillencommissie (snel, eenvoudig en
goedkoop) verdient het aanbevelingvoor het
nutsbedrijf om, wanneer men voor de keus
komt te staan, in het belang van de klant,
accoord te gaan met behandeling van het
geschil door de Geschillencommissie
Openbaar Nut.
De commissie acht zich in dat geval bevoegd
over het geschil te oordelen.
Depotstorting
In het geschillenreglement isbepaald dat de
consument het betwiste bedrag bij de
commissie in depot moet storten. Veel geschillen hebben betrekking op de hoogte van
het verbruik. Niet zelden gaat het om forse
bedragen. De voorwaarde van depotstorting
drukt in dat geval zeer zwaar op de
consument. Zo zwaar, dat de consument
soms moet afzien van behandeling van het
geschil door de geschillencommissie.
Daarmee komt hij verder van huis. Een
procedure voor de gewone rechter - ikgaf
het hierboven al aan - brengt aanzienlijk
hogere kosten met zich mee, zowel voor de
consument alsvoor het nutsbedrijf, reden
voor mij om de bedrijven te vragen in
dergelijke gevallen begrip te tonen voorde
moeilijke positie van de klant en de
commissie te laten weten dat wat het bedrijf
betreft de depotstorting niet of niet geheel
behoeft plaats te vinden, waarna de
commissie tot behandeling van de zaak
overgaat. Uiteindelijk krijgt het nutsbedrijf
zijn geld toch wel binnen! Bovendien ishet
makkelijker procederen bij de gewone
rechter met dan zonder een bindend advies.
Hoogte verbruik
Meterverwisseling
Heel duidelijk isde opvatting van de
geschillencommissie als het gaat om de
procedure bij verwisseling van de meter.
Het bedrijf handelt onzorgvuldig, aldus de
commissie, indien de meterverwisseling
geschiedt zonder dat de verbruikers daarvan
op de hoogte zijn en zodoende door hen geen
enkele controle op de meterstanden kan
worden uitgevoerd.
Meter = meter?
Veel uitspraken hebben betrekking op
geschillen over de gemeten hoeveelheid gas,
water en elektriciteit. Meter = meter is

uitgangspunt, zeker wanneer de meter bij
ijking inorde isbevonden.Toch kan,volgens
de geschillencommissie, inzeer uitzonderlijke gevallen van dit principe worden
afgeweken. Zo'n geval deed zich volgens de
commissie voor waarbij sprake was van een
eenmalig meerverbruik van ongeveer
1.000 m 3water bij een consument met een
verbruikspatroon van 70-125 m 3 per jaar.
Volgens de commissie kon een meerverbruik
van deze omvang in één jaar tijd slechts
duiden ofwel op een storing inde meetinrichting,ofwel opeen lekkage.Een lekkage
van een zodanige omvang had moeten
worden opgemerkt. Nu dat niet het geval
was, bleef er voor de commissie niets anders
over dan de consument het voordeel van de
twijfel te gunnen. Dat deed de geschillencommissie ook in een gevalwaarbij sprake
was van een eenmalig extra verbruik van
9.000 kWh van een consument die voorafgaande en de daarna komende jaren een
evenwichtig verbruikspatroon had van rond
2.300 kWh per jaar. Afhankelijk van de
omstandigheden van het geval ziet de
commissie zich gedwongen een Salomonsoordeel te vellen.
Eenvoudiger ishet, wanneer de meter bij
ijking een bepaalde miswijzing blijkt te
hebben. Indat gevalvindt een herberekening
van het verbruik plaats. Soms iseen hoog
verbruik te wijten aan een fout bij het
opnemen van de meterstand, ofwel door de
consument of door het bedrijf zelf.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn
dat de geschillencommissie het niet
gemakkelijk heeft bij het beoordelen van
geschillen over de hoogte van het verbruik.
Dit wordt mede in de hand gewerkt door het
systeem vanjaarlijkse meteropname.
Vrijwel alle nutsbedrijven hanteren dit
systeem. Wanneer er kort na de meteropname iets misgaat met de meter, wordt dit
pas veel later opgemerkt. Ook een lekkage
van de binneninstallatie komt pasveel later
boven water. Een aantal waterleidingbedrijven kent een speciale regeling voor
lekkage van de binnenleiding. De geschillencommissie vond ineen bepaalde zaak dateen
regeling op fifty-fifty-basis in voldoende
mate tegemoet komt aan de belangen van de
verbruiker, zeker gelet op het feit dat
verschillende andere waterleidingbedrijven,
volgensdecommissie,opdit punt minder ver
gaan. Ik leid hieruit af dat elk waterleidingbedrijf tenminste een regeling op fifty-fiftybasis moet hebben.
Betalings- en incassoprocedure
Regelmatig wordt de geschillencommissie
gevraagd te oordelen bij conflicten over de
betalings- en incassoprocedure.
De conflicten kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op:

De opschorting vande betalingsverplichting
In de Algemene Voorwaarden staat dat de
klant moet betalen binnen dedoor het bedrijf
gestelde termijn. De betalingsverplichting
wordt opgeschort, alsde gebruiker binnen
die termijn bij het bedrijf aangetekend een
bezwaarschrift indient, waarin de bezwaren
tegen de rekening gemotiveerd zijn uiteengezet. Niet veel gebruikers zullen precies op
de hoogte zijn van dezevoorwaarden. Ik raad
dan ook de nutsbedrijven aan om op de nota
deze bepaling af te drukken. Een enkele
verwijzing naar de Algemene Voorwaarden
lijkt mij niet voldoende.
Aanmaning
In de Algemene Voorwaarden staat dat de
verbruiker bij niet tijdige betaling een
aanmaning moet worden gestuurd met een
betalingstermijn. Het in rekening brengen
van kosten voor deze eerste aanmaning is
volgens de geschillencommissie instrijd met
de Algemene Voorwaarden. Wanneerde
verbruiker ook de nieuwe betalingstermijn
laat verlopen, ishij automatisch in gebreke,
tenminste als het bedrijf hem daarop in de
aanmaningsbrief heeft gewezen. Zonder die
mededeling isde verbruiker niet in gebreke
en kunnen hem geen incassokosten in
rekening worden gebracht. Daar isde
geschillencommissie heel stellig in. De overschrijding van betalingstermijnen heeft voor
de verbruiker verregaande gevolgen.
Daarom vind ik het van belang dat zowel op
de rekening als in de aanmaningsbriefde
begindatum èn de einddatum van de
betalingstermijn uitdrukkelijk worden
genoemd. Simpele verwijzing naar het poststempel, zoalsindepraktijk nogwel gebeurt,
acht ik onvoldoende.
Automatische incasso
Speciale aandacht verdient hier nog het
systeem van automatische incasso.
De geschillencommissie kreeg te oordelen
over het volgende geval: een verbruikster
trof bij thuiskomst de gastoevoer naar haar
woning afgesloten. In de brievenbus lageen
kaart met de mededeling dat was afgesloten
vanwege een nog openstaand bedrag van
ƒ 4 8 2 , -en dat zij tegen betaling van de
daarmee gemoeide kosten weer kon worden
aangesloten. Wat bleek:vanwegegebrek aan
voldoende saldo waseenmaal in 1981 en
eenmaal in 1982 het maandelijks voorschotbedrag niet viahetsysteem van automatische
incasso afgeschreven. Het bedrijf had
aanmaningen gestuurd, maar daarop geen
reactie ontvangen, waarnatotafsluiting werd
overgegaan. De geschillencommissie was
heel duidelijk in haar uitspraak. Het systeem
van automatische incassowordt door de
nutsbedrijven gepropageerd ter vereenvoudiging van hun administratie. Eén van de
gevolgen isdat de verbruikers geneigd zijn
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geen aandacht meer te schenken aan
betalingsherinneringen. Daarmee dient het
bedrijf rekening tehouden,zekerwanneer de
betreffende verbruiker aan zijn overige
betalingsverplichtingen altijd stipt heeft
voldaan.
Afsluiting
Bij afsluiting wordt de relatie tussen het
bedrijf en de verbruiker volledig verbroken.
De geschillencommissie heeft op dit punt
enkele duidelijke uitspraken gedaan:
—afsluiting van de energietoevoer - zeker in
de winter - dient volgens de geschillencommissie slechts als uiterste middel te
worden gehanteerd, waarbij de belangen van
partijen nauwkeurig tegenover elkaar
moeten worden afgewogen;
—afsluiting dient in de regel niet te
geschieden tijdens devakantievandeouders;
—een bedrijf handelt in strijd met de
Algemene Voorwaarden, wanneer zonder
voorafgaande waarschuwing tot afsluiting
wordt overgegaan;
—een dergelijke waarschuwingmoet worden
herhaald wanneer geruime tijd verloopt
tussen de waarschuwing en de afsluiting, of
wanneer anderszins de indruk isgewekt dat
voorlopig van afsluiting isafgezien, bijv.
wanneer tussen partijen overleg is gevoerd;
— onzorgvuldig ishet volgens de commissie
wanneer een vennoot wordt gedreigd met
afsluiting van zijn privé-aansluitingom hem
te dwingen een betalingsregeling te treffen
voor schulden van de vennootschap;
—een bedrijf handelde onzorgvuldig, omdat
het had moeten begrijpen dat het niet ging
om een typisch geval van wanbetaling, maar
om een eenmalige vordering die- terecht of
onterecht —werd betwist;
—de commissie vindt het ongewenst dat tot
afsluiting wordt overgegaan wegens niet
betaling van een geringe en betwiste
vordering, zonder dat de gebruiker eerst is
gewezen op de mogelijkheid een geschil voor
te leggen aan de geschillencommissie;
—een nutsbedrijf dient volgensde commissie
bij afsluiting een bericht achter te laten met
aanduiding van het bedrag van de vordering
waarvoor is afgesloten;
—in een geval handelde het bedrijf volgens
de commissie zo onzorgvuldig, dat zijde
klager een schadevergoeding toewees van
ƒ 100,-.
Informatie speelt een heel belangrijke rolin
het onderhouden van de relatie tussen het
nutsbedrijf en de afnemer. Dat geldt ook
voor de betalings- en incassoprocedure.
Afsluiting zonder waarschuwing kan niet!
Direct al in de eerste aanmaning dreigen met
afsluiting gaat mijns inziens ook weer te ver.
Datzelfde geldt voor de verwijzing naar de
sociale dienst of de Volkskredietbank.
Een verbruiker met een betalingsachterstand
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is nog niet automatisch ook wanbetaler.
Er blijken tussen de bedrijven onderling
nogal wat verschillen te bestaan tussen de
betalings- en incassoregclingen. Dit isniet
alleen voor de verbruiker lastig, bijv. bij
verhuizing, maar ook voor de geschillencommissiezelf.Uniformiteit opbasisvan een
model-betalingsregeling incl. modelaanmaningen en dergelijke, is uiterst
gewenst.
Informatie
Informatie speelt een belangrijke rol in de
relatie tussen bedrijf en klant. Gebrek aan
informatie verstoort die relatie. En dan mag
de geschillencommissie tussen de duellerende
partijen alsscheidsrechter optreden.
Overigens heeft de commissie daar niet veel
moeite mee, getuige de volgende uitspraken:
—wanneer een elektriciteitsbedrijf zonder
voorafgaande waarschuwingde schakeltijden
van de boiler wijzigt, heeft het volgens de
geschillencommissie geen recht op betaling
van de meer-energiekosten:
—wanneer een waterleidingbedrijf een bijde
afnemer kennelijk misverstand over de
kosten van aansluiting van zijn recreatiewoning laat voortduren en intussen tot
aansluiting overgaat, kan het van die klant
niet verlangen dat deze de aansluitkosten
(volledig) betaalt;
—als een waterleidingbedrijf-met
verwijzing naar de leveringsvoorwaarden vindt dat de hoofdkraan voor rekening en
risico van de klant isen ook door de klant
moet worden onderhouden, zonder dat zij
aangeeft hoe dat onderhoud moet worden
uitgevoerd, ishet volgens de geschillencommissie aan het bedrijf te wijten dat de
klager het geschil bij de geschillencommissie
aanhangig heeft gemaakt en daarom moet
het bedrijf het klachtengeld aan de klant
vergoeden;
—een elektriciteitsbedrijf handelt volgensde
commissie onzorgvuldig, wanneer het na
eerst 3jaar te wachten de verbruikers slechts
een paar weken de tijd geeft om hun
woningen te voorzien van een deugdelijke
aarding; daardoor was het voor de
verbruikers niet mogelijk de aardingswerkzaamheden collectief tegen een
gereduceerd tarief te laten plaatsvinden; de
geschillencommissie vond dat het bedrijf
voor het prijsverschil moest opdraaien.
—Nog een voorbeeld:
een waterklant komt 's avonds thuisen treft
in de brievenbus een kaartje aan van het
waterleidingbedrijf met de mededeling dat
binnenkort zalworden overgegaan tot
vervanging van de oude metalen dienstleiding
door een kunststoffen leiding, met alsgevolg
dat de bestaande aarding van de elektrische
installatie komt te vervallen. De klant kreeg
het adviesvooreen nieuweaardingtezorgen.
Op zichzelf goede informatie, maar wie

schetst de verbazing van de klant, toen hij
merkte dat diezelfde dagde werkzaamheden
door het waterleidingbedrijf reeds waren
uitgevoerd?
Kortom: geen informatie, gebrekkige
informatie ofte late informatie kost een
nutsbedrijf misschien wel geen klanten, maar
wel geld en goodwill.
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Agenda
23 maart 1984: Symposium 'Analyse van het
fosfaatbeleid', Int. Agrarisch Centrum IAC
Wageningen. Inl. secr.sectie Milieuchemie
KNCV, drs. V. v.d. Bergen, 020 - 139808.
6 april 1984, Darmstadt, BRD: 6. Wassertechnischen Seminar 'Biologische Verfahren
in der Wasseraufbereitung'. Inl.: Institut für
W.A.R., Dipl.-Ing. Brettschneider, Petersenstrasse 13,6100 Darmstadt, BRD.
22 -25 mei 1984, München, BRD: Sludge
Treatment and Disposal -problems and
options. Inl.: mr. G. A.Truesdale, c/o
Balfours, Yeoman House.63Croydon Road,
London SE20. UK.
22 -26 mei 1984, München, BRD: 7e Internationale Vakbeurs met Symposium IFAT
'84 (afwatering, afvalverwerking, recycling,
stadsreiniging, etc.).Inl.:over deelname:
NCH. Mevr. A. W. Coleman, Postbus 10,
2501 CA Den Haag, 070 -46 93 92.
23 - 25 mei 1984, Antwerpen, België:
International Symposium Electrical and
Magnetic Separation and Filtration
Technology, Recent Developments and
Applications. Inl.: KVIV Symposium
Electrical & Magnetic Separation, Jan van
Rijswijklaan 58,B-2018 Antwerpen. België.
4 - 8juni 1984, Gothenburg, Zweden: Third
International Conference on Urban Storm
Drainage. Inl: Prof. Anders Sjoberg, Dept.
of Hydraulics, Chalmers University of
Technology, S41296 Gothenborg, Zweden.
13- 14juni 1984, Karlsruhe, BRD:
Symposium: Die Flockung in der Wasseraufbereitung. Inl.: VDGW-Hauptgeschäftsführung. Postfach 5240, Frankfurter Allee
27- 29,^6236Eschhorn 1,BRD.
18-21 juni 1984, Gothenburg, Zweden:
World Conference andExhibition BioEnergy
84. Inl.:The SwedishBio-Energy Association
(SVEBIO). Essingesträket 1 1,S-l 1266
Stockholm, Zweden.
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