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De Geschillencommissie staat op een  
stevig fundament 

De ontwikkelingen binnen De Geschillencommissie 
bij zowel de consumententak onder de Stichting 
Geschillencommissies voor Consumentenzaken 
als de zakelijke tak onder de Stichting 
Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, 
hebben ook in 2013 niet stil gestaan. 

Enerzijds is dit terug te zien in de groei van het 
aantal geschillencommissies. In het kader van 
het kwaliteitsbeleid, hebben het afgelopen jaar 
weer acht sectoren van het bedrijfsleven voor een 
nieuwe geschillencommissie gekozen. Dit zijn drie 
consumentengeschillencommissies in samenwerking 
met de consumentenorganisaties en vijf zakelijke 
geschillencommissies. Van die vijf zakelijke 
commissies gaat er een over verenigingsregelingen 
en een ander over verenigingstuchtrecht. Dit 
is sinds 2013 een nieuwe dienstverlening voor 
branche- en beroepsorganisaties. Hiermee biedt De 
Geschillencommissie een drieluik aan op het gebied 
van geschilbeslechting.  
   
Anderzijds zien we de versterking vanuit de overheid 
van de alternatieve geschilbeslechting zoals De 
Geschillencommissie die uitvoert. Onder andere 
door de in 2013 vastgestelde Europese ADR Richtlijn, 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de 
opschaling naar de wettelijke Geschillencommissie 
Auteursrechten, krijgt de geschilbeslechting van De 
Geschillencommissie steeds meer een prominente 
positie in onze maatschappij.  

Hieruit blijkt dat én het bedrijfsleven én de 
consumentenorganisaties én de overheid het 
gezamenlijk belang zien van De Geschillencommissie. 
Daarmee staat De Geschillencommissie op een stevig 
fundament, waarop we de komende jaren verder 
kunnen bouwen. 
 
Het fundament zou echter niet staan zonder 
enthousiaste en professionele medewerking van 
onze voorzitters, leden van de vele commissies 
en deskundigen die samen met de directie en 
medewerkers van het bureau zorgen voor een 
kwalitatief hoogwaardige geschilbeslechting voor 
meer dan 60 sectoren in Nederland. Namens het 
bestuur dank ik allen voor hun inzet. 

Hein Blocks,
Voorzitter De Geschillencommissie
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Visie en missie
De Geschillencommissie faciliteert de geschillen-
commissies van de Stichting Geschillencommissies 
voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting 
Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

De Geschillencommissie streeft naar een sterke 
verankering in de maatschappij. Dit betekent een 
toename van het aantal consumentengeschillen-
commissies en aansluiting op klachtenprocedures bij 
brancheorganisaties. Ook een verbreding in de zakelijke 
geschilbeslechting staat centraal in de visie. 

De Geschillencommissie biedt aan branche- en 
beroepsorganisaties geschiloplossing aan voor (1) 
geschillen tussen consumenten en ondernemers, 
(2) geschillen tussen ondernemers onderling en (3) 
geschillen samenhangend met verenigingsregelingen en 
de handhaving van tuchtrecht.

Daarnaast wil De Geschillencommissie de inzet 
van andere vormen van ADR (Alternative Dispute 
Resolution), zoals bemiddeling en online geschil-
beslechting, verder ontwikkelen en uitbouwen. 
Mede door de genoemde verbredingstrajecten en de 
inzet van andere vormen van geschilafdoening is De 
Geschillencommissie dé instantie voor consumenten-  
en zakelijke geschillen in Nederland. 
Daarbinnen past het streven van De Geschillencommissie 
haar huidige core business, ‘het oplossen van geschillen 
door middel van een onderlinge oplossing, een 
bemiddeling door een deskundige of een uitspraak’, 
effectief, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig te 
realiseren, met daarbij een laagdrempelige toegang voor 
consument en ondernemer. Dit wordt verwoord in de 
missie: geschillen zo snel, eenvoudig, goed(koop) en 
laagdrempelig mogelijk oplossen.

De resultaten over het jaar 2013 in de consumenten-
geschilbeslechting zijn opgenomen in het jaarverslag 
2013 SGC.

Nieuwe dienstverlening
In 2013 ontwikkelde de SGB een voor de branche- en 
beroepsorganisaties nieuwe dienstverlening: de 
beslechting van geschillen samenhangend met 
verenigingsregelingen en de handhaving van tuchtrecht. 
Zo is er een drieluik ontstaan: geschiloplossing tussen 
consument en ondernemer, tussen ondernemers 
onderling en tussen branche- en beroepsorganisaties 
en de bij hen aangesloten ondernemers. Het 
gelijkwaardig behandelen van alle geschillen binnen 
een sector zorgt voor maximaal vertrouwen in een 
goede geschilbeslechting voor zowel consumenten als 
ondernemers.

De BOVAG en makelaarsvereniging VastgoedPRO 
hebben voor deze geschillen een commissie ingesteld, 
respectievelijk in 2013 De Geschillencommissie 
Handhaving Verenigingsregels BOVAG en begin 2014 de 
Tuchtcommissie Makelaardij. 
 
Geschillencommissies
De SGB komt steeds meer op de kaart te staan.  
De toegevoegde waarde van zakelijke geschiloplossing 
als kwaliteits- en marketinginstrument komt steeds 
duidelijker naar voren. Dit past in het streven meer 
brancheorganisaties bij De Geschillencommissie te laten 
aansluiten.

In 2013 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 
met branche- en beroepsorganisaties over de instelling 
van een zakelijke geschillencommissie. Dit heeft ertoe 
geleid dat er in 2013 naast de hiervoor genoemde 
commissies samenhangend met verenigingsregelingen 
en handhaving van tuchtrecht, drie nieuwe 
geschillencommissies zijn ingesteld. Daarnaast vinden 
met een aantal brancheorganisaties nog oriënterende 
gesprekken plaats.

Onder de vlag van de SGB zijn per 31 december 2013 elf 
geschillencommissies ingesteld:
•	 de	Geschillencommissie	Advocatuur	(1999)
•	 de	Geschillencommissie	Energie	(2005)	
•	 de	Geschillencommissie	Water	(2009)
•	 de	Geschillencommissie	Koude	en	Klimaat	(2009)
•	 de	Geschillencommissie	Makelaardij	(2010)	
•	 de	Geschillencommissie	Auteursrechten	(2011)
•	 de	Geschillencommissie	VvE-Management	(2012)
•	 de	Geschillencommissie	Notariaat	(2013)
•	 de	Geschillencommissie	Handhaving	

Verenigingsregels BOVAG (2013)
•	 de	Geschillencommissie	Storing	800	MHz-band	(2013)
•	 de	Geschillencommissie	Woningbouw	(2013)

Op 1 maart 2013 is de Geschillencommissie Notariaat 
voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
ingesteld. Deze commissie behandelt klachten tussen 
ondernemers en notarissen over onvrede over de 
kwaliteit van de dienstverlening, over de hoogte van de 
rekening van de notaris en schadevergoedingen.

Per 1 mei 2013 startte de Geschillencommissie 
Handhaving Verenigingsregels BOVAG. Deze is bedoeld 
voor leden en verenigingsorganen van de vereniging 
BOVAG. De commissie kan in principe alle geschillen 
behandelen die zijn ontstaan tijdens het BOVAG 
lidmaatschap. 

Voor de door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 
(SWK) uitgebrachte zakelijke garantie- en waarborg-
regeling voor renovatie en afbouw, is per 1 juli 2013 de 
Geschillencommissie Woningbouw zakelijk gestart. Deze 
commissie behandelt klachten die voortvloeien uit een 
overeenkomst die is afgesloten met toepassing van de 
SWK garantie- en waarborgregeling voor renovatie en 
afbouw.

De in 2011 ingestelde Geschillencommissie 
Auteursrechten op basis van zelfregulering, is 
per 1 juli 2013 opgeschaald naar de wettelijke 
Geschillencommissie Auteursrechten. Naast geschillen 
over de toepassing van een tarief door een Collectieve 
Beheersorganisatie voor auteurs- en naburige rechten 
(CBO), kan de commissie zich nu ook uitspreken over 
geschillen over de hoogte van aan betalingsplichtige 
ondernemers in rekening gebrachte tarieven.  

De SGB is direct gelieerd aan de SGC. Dit betekent 
dat het gros van de initiatieven van de SGC ook voor 
de SGB geldt, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, 
digitalisering en bekendheid. 

INLEIDING
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Het bestuur is eind 2013 als volgt samengesteld: 
 
drs. H.G.M. Blocks, voorzitter  
mr. R.G. de Lange-Tegelaar  
mr. drs. J.W.E. Spies   
     
De SGB wordt gefaciliteerd door de SGC. Dit betekent 
dat de directie van de SGB wordt gevoerd door de 
directeur van de SGC, drs. P.F.A. Moerkens MPM. 

BESTUUR 

Op 31 december 2013 zijn onder de vlag van de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf 11 
geschillencommissies werkzaam. In onderstaand overzicht is vermeld welke geschillencommissies dit zijn,  
wanneer ze zijn ingesteld en welke (branche)organisatie(s) erin participeert (of participeren).

Instellingsjaar Geschillencommissie  en participant (naast MKB-Nederland):

1999  Advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten
2005  Energie (Tot 1 januari 2013 Energie en Water)
    Energie-Nederland en Netbeheer Nederland
2009  Water (Tot 1 januari 2013 Energie en Water)
   Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN)
2009  Koude en Klimaat Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied 
   van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL)
2010  Makelaardij Nederlandse Vereniging van Makelaars OG (NVM)
   VastgoedPRO 
2011  Auteursrechten Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom 
   Collectief Exploiteren (Voi©e) en VNO-NCW. 
2013  Notariaat Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
2013  Handhaving Verenigingsregels BOVAG
  BOVAG
2013  Storing 800 MHz-band NLkabel en de participerende 4G mobiele  
   telecommunicatieaanbieders  
2013  VvE Management Vastgoedmanagement Nederland (VGM)
2013  Woningbouw Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)

Pagina 9

Het aantal nieuwe klachten 
In 2013 bedroeg het aantal in behandeling genomen 
klachten 258 tegenover 245 in 2012. Dit is een stijging 
van 13 klachten. De grootste stijging is te zien bij de 
commissie Advocatuur (+47). De grootste daling is te 
zien bij de commissie Energie (-29).

De afhandeling van klachten in 2013
In 2013 zijn 158 uitspraken gedaan, 12 minder dan in 
2012. Verder is in 47 klachten een schikking getroffen.

Afhandeling klachten 2013      Aantal %

Uitspraak commissie 158 48

Schikking 47 14

Niet voldaan aan innamevereisten* 37 11

Overige 8 2

Ondernemer niet aangesloten 0 0

Niet werkterrein commissie 2 1

Nog af te handelen 77 24

Totaal 329 100

IN CIJFERS 
INGESTELDE GESCHILLENCOMMISSIES DE GESCHILLENCOMMISSIES 

* geen betaling klachtengeld, niet deponeren van openstaand bedrag, 
 niet insturen ingevuld/ ondertekend vragenformulier

Beroep en BedrijfJaarverslag 2013
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Uitspraken en schikkingen in 2013 Aantal %

Gegrond 46 22

Ten dele gegrond 7 3

Ongegrond 96 46

Niet-ontvankelijk 1 1

Onbevoegd 6 3

Schikking ter zitting 2 1

Schikking 47 22

Voorbeslissing 2 1

Tussenbeslissing 3 1

Totaal 210 100

Waar in de tabel wordt gesproken over uitspraken gaat het om einduitspraken.

Een voorbeslissing houdt in dat de commissie een beslissing neemt over:
•	 haar	bevoegdheid	in	een	klacht;
•	 de	ontvankelijkheid	van	een	klager;
•	 de	vraag	of	de	klager	een	bedrag	in	depot	moet	storten	en	zo	ja,	welk	bedrag.

Gemiddelde behandelingsduur
De gemiddelde behandelingsduur in 2013 bedroeg 2,9 maanden (uitspraken 
inclusief schikking tijdens de procedure). 

Aantal uitspraken en schikkingen
In 2013 zijn de geschillencommissies in de 210 geschillen tot de volgende 
uitspraken en schikkingen gekomen:

Overzicht klachtengelden 2014

Geschillencommissie Klachtengeld indiener geschil (ondernemer)

Advocatuur  Klacht (zonder schadevergoeding)  € 325,-  +  € 68,25 BTW 

 Declaratiegeschil  € 325,-  +  € 68,25 BTW

 Schadevergoeding € 0 - € 5.000              € 350,-  +  € 73,50 BTW

 Schadevergoeding € 5.000 - € 10.000  € 425,-  +  € 89,25 BTW

 Schadevergoeding onbepaald (max. € 10.000)  € 425,-  +  € 89,25 BTW

 Incasso declaratie door advocaat  

 Hoogte declaratie € 0 - € 5.000  € 75,-   +  € 15,75 BTW

 € 5.000 - € 10.000  € 150,-  +  € 31,50 BTW

 Meer dan € 10.000  € 200,-  +  € 42,00 BTW

Auteursrechten  Klacht hoogte factuur tot € 2.500  € 50,-   +  € 10,50 BTW

 Klacht hoogte factuur € 2.500 - € 25.000  € 250,-  +  € 52,50 BTW

 Klacht hoogte factuur € 25.000 - € 50.000  € 500,-  +  € 105,00 BTW

 Klacht hoogte factuur € 50.000 - € 100.000  € 750,-  +  € 157,50 BTW

Energie  Klacht  € 150,-  +  € 31,50 BTW

Handhaving 
Verenigingsregels BOVAG

 Klacht  € 2000,- +  € 420,00 BTW 

Koude en Klimaat  Klacht  € 500,-  +  € 105,00 BTW 

Makelaardij  Klacht  € 500,-  +  € 105,00 BTW

Notariaat  Klacht (zonder schadevergoeding)  € 325,-  +  € 68,25 BTW 

 Declaratiegeschil  € 325,-  +  € 68,25 BTW

 Schadevergoeding € 0 - € 2.500  € 350,-  +  € 73,50 BTW

 Schadevergoeding  € 2.500 - € 5.000  € 425,-  +  € 89,25 BTW

 Incasso declaratie door advocaat

 Hoogte declaratie € 0 - € 5.000  € 75,-   +  € 15,75 BTW

 Hoogte declaratie € 5.000 - € 10.000  € 150,-  +  € 31,50 BTW

Storing 800 MHz-band  Klacht  n.v.t.

Tuchtcommissie 
Makelaardij per 2014

 Klacht
 

 € 100,-  +  € 21,00 BTW

VvE Management  Klacht  € 500,-  +  € 105,00 BTW

Water  Klacht  € 150,-  +  € 31,50 BTW

Woningbouw  Klacht  € 340,-  +  € 71,40 BTW
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1 Advocatuur 125 24 172 196 0 0 11 5 59

2 Auteursrechten 4 1 0 1 0 0 0 0 0

3 Energie 102 40 73 113 0 1 23 1 16

4 Handhaving Verenigingsregels BOVAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Koude en Klimaat 3 1 1 2 0 0 0 0 1

6 Makelaardij 8 3 2 5 0 0 0 0 0

7 Notariaat 0 0 6 6 0 1 1 2 0

8 Storing 800 MHz-band 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 VvE Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Water 3 2 4 6 0 0 2 0 1

11 Woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 245 71 258 329

TOTAAL 329 0 2 37 8 77

S
ch

ik
ki

n
g

en

S
ch

ik
ki

n
g

 d
o

o
r 

d
es

ku
n

d
ig

e

V
o

o
r-

 e
n

 t
u

ss
en

b
es

lis
si

n
g

en

U
it

sp
ra

ke
n

 in
 k

la
ch

te
n

T
O

TA
A

L
U

it
sp

ra
ke

n
 e

n
 s

ch
ik

ki
n

g
en

To
ta

al
 u

it
sp

ra
ke

n
 e

n
 

sc
h

ik
ki

n
g

en
 2

01
2

9 0 0 112 121 140

1 0 0 0 1 1

35 0 5 37 77 68

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 2

1 0 0 4 5 1

0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 2 3 3

0 0 0 0 0 0

47 0 5 158 210 215

47 0 158

BEHANDELDE GESCHILLEN 2013 UITSPRAKEN EN SCHIKKINGEN IN 2013

Jaarverslag 2013 Pagina 12 Pagina 13Beroep en Bedrijf

JAAROVERZICHT



Jaarverslag 2013 Pagina 14 Pagina 15Beroep en Bedrijf

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt klachten 
tussen cliënten en advocaten. Advocaten kunnen zich 
op basis van vrijwilligheid aansluiten bij de commissie. 
De Nederlandse Orde van Advocaten beveelt advocaten 
dringend aan om geschillen voor te leggen aan de 
commissie.

De commissie behandelt geschillen over de kwaliteit van 
de dienstverlening van de advocaat, de hoogte van de 
declaratie(s) en schadeclaims met een maximum van  
€ 10.000,-. 

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 196 klachten in behandeling, waarvan 172 
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn 112 arbitrale 
vonnissen verzonden aan partijen. In het merendeel van de 
zaken is het geschil aanhangig gemaakt op basis van een 
tevoren tussen partijen overeengekomen arbitraal beding 
waarop standaard naar de Geschillencommissie Advocatuur 
wordt verwezen. Bij de overige gevallen hebben partijen 
gebruik gemaakt van een akte van compromis.

Soort klachten
Van de 112 uitspraken die in het verslagjaar zijn verzonden 
betroffen 32 uitspraken incassogeschillen waarin de cliënt 
inhoudelijk verweer heeft gevoerd, 5 uitspraken betroffen 
inhoudelijk zakelijke geschillen. De uitspraken hadden 
betrekking op de werkwijze van de advocaat en de kwaliteit 
van dienstverlening al dan niet in combinatie met een 
klacht over de hoogte c.q. betaling van de declaraties. In 74 
gevallen was sprake van een incassogeschil dat bij verstek 
werd afgedaan. 

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de vorderingen in conventie 
in het geding was bedroeg gemiddeld € 2.359,-. Het 
financiële belang dat bij de vorderingen in reconventie in 
het geding was bedroeg gemiddeld € 3.057,-.

Mondelinge behandeling
De verstekvonnissen zijn zonder verdere mondelinge 
behandeling afgedaan door de voorzitter. In de overige 
gevallen was de cliënt in 17% van de gevallen ter zitting 
aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De advocaat 
maakte van deze mogelijkheid in 20% van de gevallen 
gebruik.

Rechtshulp
In 5% van de gevallen had de cliënt zich voorzien van 
professionele rechtsbijstand.

Aard van de beslissingen
In 72 zaken heeft de commissie de klachten ongegrond 
verklaard, in 33 zaken gegrond en in 3 zaken deels gegrond 
en in 3 zaken heeft de commissie dan wel de voorzitter zich 
onbevoegd verklaard om van het geschil kennis te nemen. 
Daarnaast vond er 1 schikking tijdens de zitting plaats. In de 
verstekzaken werd de vordering toegewezen.
De commissie heeft in de zaken waarin de klacht 
inhoudelijk werd behandeld in 11 gevallen bepaald dat de 
cliënt niets of minder verschuldigd was. Dit bedrag bedroeg 
gemiddeld € 2.454,-.

Voor het indienen van een claim van zeer grote omvang 
legt de cliënte de zaak aan een advocaat voor. Na een 
aantal gesprekken en het aanleveren van het dossier 
geeft de advocaat aan dat hij de zaak voortvarend zal 
aanpakken. De cliënte geeft hem daarvoor de benodigde 
informatie waarop de advocaat zegt dat hij aan de slag 

gaat. Uiteindelijk blijkt dat niet het geval, want in een 
e-mail laat de advocaat weten dat hij van de zaak afziet 
omdat zijn kleine kantoor geen ervaring heeft met een 
claim van een dergelijke omvang. Ook ontbreekt de 
noodzakelijke specifieke kennis op het gebied van het 
fiscale recht en het fiscale strafrecht. 

Cliënte niet te lang in ongewisse gelaten
Doordat zijn cliënte geen volledige informatie gaf was het voor een advocaat moeilijk tot een 
oordeel te komen. Uiteindelijk besloot hij niet langer haar belangen te behartigen. Voor het verwijt 
van de cliënte dat het veel te lang heeft geduurd voordat de advocaat deze beslissing nam ziet 
de commissie geen grond. Bovendien zag de advocaat op dat moment geen mogelijkheid de 
vordering van de cliënte gefundeerd bij de wederpartij in te dienen. De in rekening gebrachte uren 
zijn terecht. 

GESCHILLENCOMMISSIE
ADVOCATUUR

Deze commissie behandelt 
klachten van zakelijke cliënten 
tegen advocaten. Dit zijn 
 advocaten die de cliënt bij 
hebben gestaan. Een eventuele 
schadevergoeding mag niet 
hoger zijn dan € 10.000,-.
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De cliënte is van mening dat de advocaat de beslissing 
niet meer voor haar op te treden al na 2,5 uur had 
kunnen nemen in plaats van haar 10,448 uur in het 
ongewisse te laten. Zij wil dat de advocaat het door haar 
ten onrechte betaalde factuurbedrag restitueert. Ook wil 
ze dat de kosten die zij heeft gemaakt worden vergoed. 
In totaal bedraagt haar vordering € 5.823,-.

De advocaat stelt dat hij de cliënte herhaalde malen 
om aanvullende informatie heeft gevraagd om de 
aansprakelijkheid van een kantoor te kunnen beoordelen 
voor de schade die zij door onjuiste adviezen bij een 
aandelentransactie heeft geleden. De cliënte heeft echter 
nooit volledige openheid verschaft over de lopende 
procedures tussen haar en de fiscus, waarbij zij door 
een fiscalist werd bijgestaan. Het kostte daarom heel 
veel moeite om in deze gecompliceerde zaak tot een 
gefundeerd oordeel te komen. Op enig moment gaf de 
cliënte aan dat zij een schadevergoeding van bijna  
€ 2.000.000,- en een voorschot daarop van € 1.000.000,- 
wilde. De advocaat heeft haar daarop medegedeeld dat hij 
nog niet volledig was geïnformeerd en dat hij daardoor de 
vordering niet voldoende kon onderbouwen. Ook wees hij 
de cliënte er op dat een andere advocaat daar anders over 
zou kunnen denken. 

Gezien het verschil van mening over de grootte van de 
schade en het te vragen voorschot in combinatie met 
de trage, moeizame en incomplete informatie door de 
cliënte besloot de advocaat haar niet langer bij te staan. 
Hij meent dat hij zich voldoende heeft ingespannen en 
dat hij niet tekort is geschoten in de nakoming van de 
met haar gesloten overeenkomst. Zo heeft hij de door de 
cliënte geformuleerde aansprakelijkstelling gecorrigeerd 
en vervolgens naar het advieskantoor verstuurd. 

De commissie stelt vast dat de cliënte bewust de 
advocaat en zijn kleine kantoor heeft gekozen om haar 
belangen te behartigen en nog al eens tekort schoot in 
het volledig aanleveren van de door advocaat gevraagde 
informatie. Uiteindelijk heeft de advocaat aangegeven 
dat het geen goede zaak was dat hij als advocaat 
bleef optreden en de cliënte verzocht een ander 
advocatenkantoor in te schakelen dat haar beter van 
dienst kon zijn.

Voor het verwijt van de cliënte dat het veel te lang  
heeft geduurd voordat de advocaat deze beslissing  
nam ziet de commissie geen grond. In dit verband wijst 
de commissie op de e-mail van de advocaat waarin hij 
naar aanleiding van de gevraagde schadevergoeding van 
bijna € 2.000.000,- en een voorschot daarop van  
€ 1.000.000,- aangeeft geen mogelijkheden te zien dit in 
dit stadium voor de cliënte te bewerkstelligen. 

Afgezien van eerder aangegeven haken en ogen zou 
de wederpartij zich volgens de advocaat terecht op het 
standpunt kunnen stellen dat pas na afloop van de fiscale 
procedures duidelijk kon worden wat de schade was 
omdat dan pas vaststond of de cliënte aanspraak kon 
maken op het compensabel verlies en zij als zij in het 
gelijk zou worden gesteld de betaalde belasting, rente en 
proceskosten zou krijgen.

Anders dan de cliënte stelt heeft de advocaat zijn 
werkzaamheden voor de cliënte dus niet neergelegd in 
verband met de omvang van zijn kantoor, de ervaring 
met het indienen van dergelijke omvangrijke claims of 
het ontbreken van kennis van het fiscale recht en fiscale 
strafrecht. Hij heeft gefundeerd aangegeven waarom hij 
de claim van de cliënte in dit stadium van de zaak niet 
wilde indienen. Ook meende hij dat het geen goede zaak 
was dat hij als advocaat bleef optreden omdat hij de 
gewenste belangen van de cliënte niet kon behartigen 
en in dit verband de cliënte verzocht een ander kantoor 
in te schakelen.

De commissie merkt nog op dat een advocaat bij de 
behandeling van een zaak de leiding dient te nemen 
en vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moet 
bepalen hoe de belangen van een cliënt het beste 
zijn gediend. Bij de uitvoering van de opdracht heeft 
een advocaat een inspanningsverbintenis en niet een 
resultaatsverbintenis. Niet is komen vast te staan dat 
de advocaat zich onvoldoende heeft ingespannen en 
niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. 
Hij heeft zijn werkzaamheden overeenkomstig het 
afgesproken uurtarief in rekening gebracht. Het 
gedeclareerde bedrag is gezien de aard en de omvang 
van de verrichte werkzaamheden en het belang van de 
zaak niet bovenmatig. 

De klachten van de cliënte zijn dan ook ongegrond. Haar 
vordering van € 5.823,- wordt afgewezen. 

Een advocaat wil dat een cliënt zijn declaraties 
betaalt. Het gaat om een bedrag van € 1.068,- voor 
rechtsbijstand en de daarbij behorende werkzaamheden.

De cliënt stelt dat zijn opdracht tot dienstverlening was 
gebaseerd op ‘no cure no pay’ waarmee de advocaat 
adverteerde. De advocaat heeft echter laten weten hem 
op die basis niet te kunnen bijstaan. De cliënt heeft 
hem daarom geen opdracht gegeven. Ook heeft hij niet 
gezegd dat de advocaat met zijn werkzaamheden kon 
doorgaan. Hij had zijn diensten niet nodig omdat dit 
niet op basis van ‘no cure no pay’ kon en hij door een 
andere advocaat tegen een lager tarief in een aantal 
incassozaken werd bijgestaan. Hij meent dat hij de 
advocaat niets verschuldigd is en heeft daarom geen 
enkele factuur betaald.

Volgens de commissie is onweersproken vast komen 
te staan dat de advocaat de cliënt heeft medegedeeld 
dat hij zijn dienstverlening niet op basis van ‘no cure no 
pay’ kon verlenen. Het is niet aannemelijk dat de cliënt 
zijn opdracht heeft gewijzigd in een opdracht op basis 
van het uurtarief. Weliswaar heeft de advocaat het 
aanvankelijk uurtarief van € 200,- naar € 175,- verlaagd, 
maar dat betekent niet dat er overeenstemming was 
over het loslaten van ‘no cure no pay’. De advocaat is 
met zijn werkzaamheden begonnen zonder zich er eerst 
van te vergewissen of de cliënt ermee had ingestemd 
dat hij op basis van zijn uurtarief zou werken. Het risico 
ligt volgens de commissie dan ook bij de advocaat. 
Daarom kan hij geen aanspraak maken op betaling van 
het naar zijn oordeel openstaande bedrag van € 1.068,-, 
vermeerderd met rente en bijkomende kosten. Zijn 
vordering wordt afgewezen.
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Geen aanspraak op openstaande declaratie
Kennelijk ging de advocaat ervan uit dat zijn cliënt de opdracht op basis van ‘no cure no pay’ had 
omgezet naar een opdracht op basis van zijn uurtarief. Hij had zich daar echter eerst van moeten 
vergewissen. Het lijkt de commissie ook niet erg aannemelijk dat de cliënt zijn opdracht zou heb-
ben gewijzigd. De advocaat kan daarom geen aanspraak maken op betaling van zijn declaratie.
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AUTEURSRECHTEN

Deze commissie 
behandelt klachten van 
bedrijven (zogenoemde 
betalingsplichtigen) 
tegen Collectieve 
Beheersorganisaties (CBO’s). 

GESCHILLENCOMMISSIE

Per 1 november 2011 kunnen bedrijven, die betalings-
plichtigen worden genoemd, bij de onafhankelijke 
Geschillencommissie Auteursrechten terecht voor klachten 
over de toepassing van tarieven voor het gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd werk.

Per 1 juli 2013 kunnen betalingsplichtigen bij de commissie 
ook terecht voor klachten over billijkheid van de hoogte van 
de in rekening gebrachte vergoeding.

Per 1 juli 2013 heeft de commissie krachtens artikel 24 
van de wet Toezicht en geschillenbeslechting Collectieve 
Beheersorganisaties (CBO’s) auteurs- en naburige rechten 
ook een adviesrol aan de civiele rechter. Bepaald is dat de 
rechter op geschillen tussen CBO’s en betalingsplichtigen 
over de billijkheid van de hoogte en de toepassing van door 
een CBO in rekening gebrachte vergoeding, niet beslist 
dan nadat de commissie in de gelegenheid is gesteld om 
hierover advies uit te brengen. Dit tenzij de commissie 
hierover reeds uitspraak heeft gedaan of de rechter ook 
zonder advies direct kan beslissen.

De commissie behandelt klachten van een ieder die door 
een Collectieve Beheersorganisatie (CBO) is aangeslagen 
voor het betalen van een vergoeding voor het gebruik 
van auteursrechtelijk beschermd werk, die meent dat 
in zijn geval het tarief verkeerd is toegepast, die meent 
dat een onjuist tarief is toegepast of die meent dat het 
tarief zelf te hoog is. De CBO’s zijn lid van de Vereniging 
van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief 
Exploiteren (VOI©E). 

Klachten kunnen aan de commissie worden voorgelegd tot 
en met een factuurbedrag van € 100.000,-. 

Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar is 1 klacht in behandeling geweest. Deze 
was in 2012 ingediend. In deze klacht hebben partijen 
alsnog een schikking bereikt. 

In het verslagjaar heeft de commissie geen advies aan de 
rechter uitgebracht.

2013
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Deze commissie behandelt 
klachten van ondernemers 
tegen het energiebedrijf dat 
gas, elektriciteit of warmte 
levert.

GESCHILLENCOMMISSIE
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Per 1 januari 2013 is de Geschillencommissie Energie en 
Water opgesplitst in de Geschillencommissie Energie en 
de Geschillencommissie Water. De commissie behandelt 
klachten van zakelijke afnemers zoals afsluiting, levering 
of tarieven van elektriciteit, gas en warmte voor zover het 
financiële belang van het geschil het bedrag van € 50.000,- 
niet te boven gaat. Het energiebedrijf moet zijn aangesloten 
bij Vereniging Energie-Nederland of de Vereniging 
Netbeheer Nederland of bij de Geschillencommissie 
Energie voor de behandeling van klachten zijn 
geregistreerd.

Voordat de zakelijke afnemer een klacht aan de commissie 
kan voorleggen, moet hij eerst proberen om met het 
energiebedrijf tot overeenstemming te komen. Lukt dat 
niet, dan kan hij zijn klacht aan de commissie voorleggen 
die dan uitspraak doet in de vorm van een bindend advies. 
   
Aantal klachten en uitspraken 
Er waren 113 klachten in behandeling, waarvan 73 
ingediend in het verslagjaar. In een groot aantal gevallen 
werd het geschil onder meer niet behandeld, omdat de 
klager niet aan de formele inname vereisten voldeed.  In 
35 zaken werd de klacht geschikt. In het verslagjaar zijn 37 
uitspraken gewezen. 

Soort klachten
De meeste behandelde klachten hadden betrekking op 
elektriciteit of gas. In 2 gevallen ging de klacht over de 
combinatie gas/elektriciteit. De meeste klachten gingen dit 
jaar over de meterstand of betaling van de jaarafrekening. 

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de energieklachten in het 
geding was, bedroeg gemiddeld € 9.355,-. 

Mondelinge toelichting
In 76% van het totale aantal klachten was de zakelijke 
verbruiker ter zitting aanwezig om een mondelinge 
toelichting te geven. Het energiebedrijf was in 91% van de 
klachten aanwezig om het standpunt toe te lichten.

Rechtshulp
In 38% van het totale aantal klachten had de zakelijke 
verbruiker gedurende de procedure rechtshulp. 
Het energiebedrijf heeft zich in 3% van de klachten laten 
bijstaan door een rechtshulpverlener.

Aard van de beslissingen
Van de 37 uitspraken die in het verslagjaar werden gedaan, 
werden 6 klachten geheel gegrond en 3 klachten ten dele 
gegrond verklaard en 24 klachten ongegrond verklaard. Bij 4 
klachten kwam de commissie niet toe aan een inhoudelijke 
behandeling, omdat de zakelijke verbruiker in 1 geval niet 
ontvankelijk werd verklaard, in 2 gevallen de commissie 
niet bevoegd was en omdat in 1 geval partijen tijdens de 
zitting alsnog een schikking troffen. 
In 4 (deels) gegronde klachten werd een vergoeding 
toegewezen. Gemiddeld bedroeg deze € 3.777,-.

Onverwachte stroomonderbreking
De ondernemer is van te voren niet van de stroomonderbreking op de hoogte gesteld. Er is 
volgens de commissie echter geen verband tussen de storing en de schade aan de computer. 

Zonder dat hij hiervan door de netbeheerder op de 
hoogte is gesteld en dus geen voorzorgsmaatregelen 
heeft kunnen nemen wordt de ondernemer van 
tien uur tot half drie met een stroomonderbreking 
geconfronteerd. Hij kan zonder stroom niet werken, 
moet afspraken afzeggen en zijn personeel naar huis 
sturen. Bovendien raken het netwerk en de computer 
volledig ontregeld. De ondernemer wil een vergoeding 
van € 3.500,-.

Het bedrijf erkent dat het de geplande stroom-
onderbreking niet op het adres van de ondernemer 
heeft aangekondigd. Zijn aansluiting was abusievelijk 
niet geregistreerd. Daardoor had de onderbreking 

het karakter van een spontane storing. Hiervoor 
heeft het bedrijf excuses en een coulancevergoeding 
van € 35,- voor het geleden ongemak aangeboden. 
Het bedrijf vraagt zich af of de ondernemer niet via 
de buren op de hoogte is gesteld, mede omdat de 
straat ter voorbereidding van de werkzaamheden 
was opengebroken. Op basis van de algemene 
voorwaarden vindt het bedrijf dat er geen sprake 
is van opzet of grove schuld, zodat de geclaimde 
indirecte kosten niet voor vergoeding in aanmerking 
komen.

Voorts wijst het bedrijf er op dat bij de werkzaamheden 
geen bijzonderheden zijn opgetreden. Elektrische 

apparatuur moet tegen in- en uitschakelen bestand zijn. 
Het causale verband is ook niet aangetoond.

De commissie wijst erop dat de aansluiting op het 
net bij de ondernemer toevallig in het gebied van de 
geplande storing ligt. Dat is kennelijk de oorzaak dat 
hij van de voorgenomen stroomonderbreking niet op 
de hoogte is gesteld. Hoewel het bedrijf geen enkele 
andere klacht heeft ontvangen stelt de ondernemer 
dat hij door de storing het netwerk c.q. de server heeft 
moeten laten repareren. Dat kostte € 1.815,-. Ook 
heeft de ondernemer enige tijd geen werkzaamheden 
kunnen verrichten.

Er is dus sprake van directe en indirecte schade. 
Het bedrijf moet volgens de algemene voorwaarden 
indirecte schade alleen vergoeden als die is ontstaan 
door opzet of bewuste roekeloosheid. Dat is echter 
niet het geval. Wat de directe schade betreft vindt de 
commissie het opvallend dat alleen de ondernemer 
problemen met zijn computer had en een switch en 
een moederboard zijn vervangen. Schade aan andere 
elektrische apparaten is niet gebleken. De commissie 
is dan ook van oordeel dat het causaal verband tussen 
de storing en de schade aan de computer niet is komen 
vast te staan. De klacht is ongegrond.

Onduidelijke informatie over korting
Hoewel de informatie van het bedrijf over de korting bij automatische betaling niet eenduidig is, 
had de ondernemer volgens de commissie kunnen weten dat het geen directe korting op de 
rekening is maar dat het kortingsbedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde service- en 
administratiekosten. Die klacht is ongegrond. Wel gegrond is zijn klacht over de wijze waarop het 
bedrijf zijn klacht heeft afgehandeld. 

Volgens de informatie op de website van het bedrijf 
wordt bij betaling per automatische incasso een korting 
van € 2,- verleend, terwijl bij een handmatige betaling  
€ 2,- euro moet worden betaald. De ondernemer 
betaalt per automatische incasso, maar de korting 
heeft hij nooit gekregen. Bovendien vindt hij dat zijn 
klacht over de informatie op de website niet correct 
is afgehandeld. De ondernemer wil dat hij alsnog de 
korting over de reeds ontvangen facturen krijgt en ook 
op de nota’s die hij in de toekomst krijgt. 

Het bedrijf stelt dat het gerechtigd is administratie-
kosten bij de klant in rekening te brengen mits die 
gezien de kosten van de betalingswijze acceptabel zijn 
en duidelijk vooraf aan de klant zijn gecommuniceerd. 
De korting wordt verleend om de afnemers te 
stimuleren automatisch te betalen. Nog nooit heeft een 
ondernemer gesteld dat hij geen administratiekosten 
hoeft te betalen en ook nog een korting moet krijgen 
voor de automatische betaling.  
Als dat standpunt wordt gevolgd zou dit grote gevolgen 
hebben. 

Op de website van het bedrijf staat op diverse plaatsen 
informatie over de korting als een klant gebruik maakt 
van automatische betaling, maar volgens de commissie 
is die informatie niet eenduidig en voor een andere 
uitleg vatbaar. Het bedrijf heeft ook toegezegd die 
informatie aan te passen zodat op alle plaatsen op 
de website duidelijk wordt gemaakt dat dit geen 
effectieve korting is maar dat het in mindering wordt 
gebracht op de service- en administratiekosten. Toch 
had de ondernemer volgens de commissie kunnen 
begrijpen dat hij per factuur geen korting van € 2,- kan 
verwachten maar dat de korting wordt afgetrokken van 
de service- en administratiekosten. In zoverre is de 
klacht ongegrond. 

De klacht is wel gegrond voor zover de ondernemer 
heeft geklaagd over de afhandeling van zijn klacht. Het 
bedrijf heeft naar het oordeel van de commissie niet 
adequaat gereageerd op zijn klacht dat op de website 
(ook) informatie staat die aanleiding zou kunnen geven 
dat bij automatische betaling een effectieve korting wordt 
verleend. Daarom moet het bedrijf het klachtengeld van  
€ 181,50 aan de ondernemer vergoeden.
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HANDHAVING VERENIGINGSREGELS BOVAG

Deze commissie is uitsluitend
bedoeld voor leden, voormalige
leden en verenigingsorganen van
de vereniging BOVAG.

GESCHILLENCOMMISSIE

De Geschillencommissie Handhaving Verenigingsregels 
BOVAG is operationeel geworden per 1 mei 2013. Deze 
commissie is uitsluitend bedoeld voor leden, voormalige 
leden en verenigingsorganen van de vereniging BOVAG. 

De commissie kan in principe alle geschillen behandelen 
die zijn ontstaan tijdens het BOVAG lidmaatschap. Deze 
geschillen moeten gaan over de toepassing van de 
verenigingsregels van BOVAG. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over het opzeggen van het lidmaatschap of een door 
BOVAG opgelegde sanctie. 

Voordat de klager een klacht aan de Geschillencommissie 
Handhaving Verenigingsregels BOVAG kan voorleggen, 
moet hij eerst proberen met de beklaagde tot 
overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan hij zich 
tot de commissie wenden. 

Aantal klachten en uitspraken
In 2013  zijn er geen klachten ingediend. 

KOUDE EN KLIMAAT

Deze commissie behandelt 
klachten van ondernemers 
tegen een bedrijf op het 
gebied koudetechniek of 
luchtbeheersing.

GESCHILLENCOMMISSIE
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De Geschillencommissie Koude en Klimaat behandelt 
klachten tussen ondernemers en bedrijven, die lid zijn van 
de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het 
gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL).

De commissie kan in beginsel zaken behandelen die 
ontstaan uit klachten van ondernemers over de met het 
bedrijf gesloten overeenkomst wanneer deze een bedrag
van € 100.000,- niet te boven gaat én waarin de 
bemiddelingsprocedure van NVKL gevolgd is. Bovendien 
kan de commissie in beginsel alle klachten behandelen 
wanneer de met het bedrijf gesloten overeenkomst een 
bedrag van € 100.000,- of meer betreft of wanneer een 
deskundigenonderzoek noodzakelijk is. In dat geval geldt 
de eis van het volgen van een bemiddelingsprocedure 
van NVKL niet. De commissie kan ten behoeve van 
de beoordeling van een geschil zelf voorzien in een 
deskundigenrapport, om op die manier nader inzicht te 
krijgen in de technische oorzaak en het gevolg van de 
klacht.

De commissie kan de klacht in behandeling nemen, 
indien de overeenkomst is gesloten op of na 1 april 2009. 
Voordat de ondernemer een klacht aan de commissie kan 
voorleggen, moet hij eerst het bedrijf in de gelegenheid 
stellen de klacht op te lossen.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 2 klachten in behandeling, waarvan 1 was 
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed over  
1 klacht een uitspraak. 
 
Soort klachten
De uitspraak van de commissie had betrekking op  
non-conformiteit van geleverde koelapparatuur.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht in het geding was, 
bedroeg € 17.000,-.

Mondelinge toelichting
Zowel de ondernemer als het bedrijf was ter zitting 
aanwezig. 

Rechtshulp
De ondernemer en het bedrijf waren allebei voorzien van 
professionele rechtsbijstand. 

Aard van de beslissingen
In het verslagjaar heeft de commissie 1 klacht behandeld, 
die ten dele gegrond verklaard is. 

Volgens de opdrachtgever voldoet de geleverde 
koelapparatuur zoals toonbanken en diepvrieskasten 
niet aan de eisen omdat de temperatuur niet tussen 
de twee en zes graden blijft. Door de oplopende 
temperaturen drogen de vleesproducten uit en 
verkleuren ze, is er te veel condensvorming en is 
er doordat de capaciteit te gering is continu te veel 
lawaai. Door deze tekortkomingen betaalt hij van de 
rekening van € 59.500,- een bedrag van € 9.213,- niet 
en deponeert dat bij de commissie. Voorts wil hij dat de 
koelapparatuur wordt hersteld en een vergoeding van 
zijn schade van in totaal € 13.095,-.

De leverancier heeft de klacht bij de commissie ingediend 
omdat de opdrachtgever de rekening niet betaalt hoewel 
de leverancier naar beste kunnen heeft geleverd en 
gepresteerd en de problemen heeft verholpen. Hij wordt 
daarin bevestigd door het resultaat van een onderzoek dat 
hij heeft laten uitvoeren en waaruit blijkt dat, op een paar 
kleine aanpassingen na, er niets mis is met de installatie. 
Hij kan dus nooit voor schade aansprakelijk worden 
gesteld. In dit verband wijst hij ook op het onderzoek 
van de door de commissie ingeschakelde deskundige 
die slechts twee gebreken heeft geconstateerd. Dat is 
het weglekken van het koudemiddel en condens onder 
de glazen deuren. De leverancier heeft meerdere malen 
aangeboden dit te herstellen, maar heeft hiervoor geen 
gelegenheid gekregen.

Koeling in toonbanken onvoldoende
De gebreken aan twee koeltoonbanken zijn zo ernstig dat de commissie de koopovereenkomst 
ontbindt. De vereiste temperatuur wordt door onvoldoende koeling niet gehaald. De leverancier 
moet de toonbanken ophalen en de vervangingswaarde van € 19.040,- vergoeden.

Volgens de deskundige die namens de commissie een 
onderzoek heeft ingesteld, behalen alle koeltoonbanken 
en de koelkast ruimschoots de gewenste temperatuur 
en heeft het centrale koelaggregaat ruim voldoende 
koelvermogen. In de diepvrieskast met drie glazen 
deuren is zeer veel condensatievorming. 

De commissie vindt het noodzakelijk om door een 
andere deskundige een tweede onderzoek te laten 
uitvoeren. Inmiddels vordert de opdrachtgever naast 
de schadevergoeding, volledige ontbinding van de 
overeenkomst omdat hij er geen vertrouwen meer 
in heeft dat het herstel goed wordt uitgevoerd. De 
leverancier daarentegen houdt vast aan het herstel. Door 
het verbeteren van de doorstroming van koude lucht 
worden naar zijn mening alle problemen verholpen.

De tweede deskundige constateert dat in de 
bedieningstoonbank met vers vlees de luchtsnelheid te 
laag is waardoor de invloed van warme omgevingslucht 
niet wordt geëlimineerd. Er ontbreekt een lucht-
bevochtiging. Ook in de zelfbedieningstoonbank met 
voorverpakte producten is de luchtcirculatie onvoldoende 
om de producten binnen de norm van de HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) te houden. HACCP 
is een risico inventarisatie voor de voedselindustrie. Het 
verlies aan koudemiddel is buitenproportioneel en niet 
acceptabel. In de diepvrieskast met drie glazen deuren 
moet de pvc afvoerbuis worden geïsoleerd om de 
vorming van condensatie te verminderen. 

De commissie stelt voorop dat aan de gebruikte en 
gereviseerde apparatuur niet dezelfde eisen als aan 
nieuwe apparatuur worden gesteld. Wel mag de koper 
verwachten dat de apparatuur geruime tijd na de levering 
nog steeds voldoende functioneert.

De bedieningstoonbank voor vers vlees vertoont volgens 
de commissie een ernstige tekortkoming omdat de 
vereiste temperatuur niet over de volle breedte van 
de toonbank kan worden bereikt. De koelcapaciteit is 
ontoereikend en dat ligt bepaald niet alleen aan een 
onvoldoende koelluchtventilatie. Het is niet zeker dat 
door een betere luchtcirculatie de temperatuureis wel 
gehaald kan worden. Daarom beslist de commissie dat 
de overeenkomst voor deze toonbank moet worden 
ontbonden. De toonbank gaat terug naar de leverancier 
die de koopsom moest restitueren.

Ook in de zelfbedieningstoonbank met voorverpakte 
producten is volgens de commissie de luchtcirculatie 
onvoldoende. Bovendien is het verlies aan koudemiddel 
veel te hoog. Niet mag worden aangenomen dat 
door het verbeteren van de luchtcirculatie de vereiste 
temperatuur wel wordt gehaald. Daarom ontbindt de 
commissie ook voor deze toonbank de overeenkomst. 
De toonbank en de aankoopsom moeten worden 
geretourneerd.

In twee andere bedieningstoonbanken voldoet de 
temperatuur wel aan de eisen. Dat geldt ook voor de 
diepvrieskast met drie glazen deuren. Wel is er zeer 
veel condensatievorming op de condenswaterafvoer en 
op de beplating aan de onderzijde van de kast waar de 
verdamper zit. Daardoor komt er veel water onder de 
kast vandaan. De leverancier moet de pvc afvoerbuis 
kosteloos isoleren. De commissie verwerpt ook de 
klacht over de condensvorming in de koelkast met twee 
glazen deuren. Bovendien voldoet de temperatuur bij dit 
apparaat aan de normen. Ook verwerpt de commissie 
de klacht dat het koelaggregaat te weinig koelvermogen 
heeft en daardoor bijna continu moet draaien wat 
volgens de opdrachtgever met veel lawaai gepaard gaat. 
Geen van de deskundigen heeft dat vastgesteld. 

Bij het berekenen van de financiële consequenties 
voor het ontbinden van de overeenkomst voor de 
twee toonbanken gaat de commissie uit van een 
vervangingswaarde van € 19.040,-. De opdrachtgever 
heeft € 9.213,- niet betaald en bij de commissie 
gedeponeerd. Dat bedrag wordt aan de opdrachtgever 
geretourneerd. Voor de leverancier resteert een 
betalingsverplichting van € 9.827,-.
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MAKELAARDIJ

Deze commissie behandelt 
klachten van ondernemers 
tegen hun eigen makelaar.

GESCHILLENCOMMISSIE
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Op 1 juli 2010 is de Geschillencommissie Makelaardij voor 
de zakelijke markt operationeel geworden. De commissie 
behandelt klachten tussen ondernemers en bedrijven, die 
lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. 
en vastgoeddeskundigen (NVM) of VastgoedPRO of die bij 
de Geschillencommissie Makelaardij voor de zakelijke
markt zijn geregistreerd. De commissie kan in beginsel 
klachten behandelen van ondernemers over de met het 
bedrijf gesloten overeenkomst wanneer deze in het geval 
van aansprakelijkheid voor schade een bedrag van  
€ 10.000,- niet te boven gaat. Wil de commissie de klacht 
in behandeling kunnen nemen, dan moet de overeenkomst 
zijn gesloten op of na 1 juli 2010.

Voordat de ondernemer een klacht aan de commissie kan 
voorleggen, moet hij eerst proberen met het bedrijf tot 
overeenstemming te komen.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 5 klachten in behandeling, waarvan 2 ingediend 
in het verslagjaar. De commissie deed 4 uitspraken. De 
andere zaak werd door partijen geschikt.

Soort klachten
De klachten gingen onder meer over het zorgvuldig 
handelen van het bedrijf en over de informatieverstrekking 
door het bedrijf. 

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht in geding was, 
bedroeg gemiddeld € 35.627,-.

Mondelinge toelichting
In alle gevallen waren de ondernemer en het bedrijf bij de 
zitting aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.

Rechtshulp
De ondernemer maakte in 25% van de gevallen gebruik 
van rechtshulp. Het bedrijf deed dat in 50% van de 
gevallen.    

Aard van de beslissingen
Van de 4 uitspraken achtte de commissie er 1 gegrond en 
3 ongegrond.  

In opdracht van de ondernemer taxeert een bedrijf 
zijn bedrijfspand met toebehoren. De taxatie komt 
uit op 3,3 miljoen euro, maar volgens de ondernemer 
is dat veel te laag. Alleen al de waarde van de grond 
bedraagt, uitgaande van € 225,- per m², ruim 2 
miljoen euro zodat voor de opstallen €  1.276.125,-,  
overblijft, inclusief 1,5 miljoen euro voor de geplande 
verbouwingswerkzaamheden. Volgens de ondernemer 
kan dit niet kloppen. Hij wordt daarin bevestigd door een 
andere taxateur die op een bedrag van € 5.175.000,- 
uitkomt. Dat is € 1.875.000,- hoger. Bovendien is dit 
taxatierapport een stuk minder kostbaar dan dat van het 
bedrijf. De ondernemer moet hier € 2.571,- voor betalen 
tegen € 4.991,- voor de eerste taxatie. Hij wil volledige 
creditering van dat bedrag. 

Het bedrijf wijst erop dat de taxatie is gebaseerd 
op een veelgebruikte methode, te weten de Bruto 

Economische Huurwaarde. De huurprijs per m² bedraagt 
ongeveer € 49,-. Het bedrijf heeft een marktconforme 
kapitalisatiefactor gebruikt. De voorgenomen 
verbouwingen hebben geen meerwaarde omdat 
deze meer zijn aan te merken als regulier onderhoud 
van het gedateerde pand. Er vinden weinig tot geen 
transacties met soortgelijke projecten plaats zodat 
het netto aanvangsrendement is afgeleid van de 
financieringsruimte met een opslag. Het taxatierapport 
van de tweede taxateur is opgesteld met verkoop als 
doel in plaats van inzicht in de marktwaarde. De in 
rekening gebrachte courtage is dus gerechtvaardigd.

De commissie mist in het rapport een passage over 
‘nieuw voor oud’. De gedane investeringen, ook al 
worden ze als onderhoud beschouwd, kunnen tot gevolg 
hebben dat er een zekere waarde wordt toegevoegd. In 
het rapport wordt dus niet uitgelegd of en welk effect de 

Grote verschillen tussen taxaties
Een ondernemer vindt de uitkomst van de taxatie van zijn bedrijfspand veel te laag. Een ander bedrijf 
komt inderdaad tot een veel hogere waarde. Toch krijgt de ondernemer niet de volledige taxatiekosten 
terug maar 25% omdat het eerste bedrijf slechts gedeeltelijk tekort is geschoten in de uitvoering van 
de opdracht.



Jaarverslag 2013 Pagina 28 Pagina 29Beroep en Bedrijf

investeringen op de waarde zullen hebben. Bovendien 
zijn na deze investeringen de onderhoudskosten 
lager. De commissie kan niet vaststellen tot welke 
waardevaststelling de investeringen zouden hebben 
geleid, maar vindt wel dat het rapport op dit punt 
gebrekkig is. Van een taxateur mag worden verwacht 
dat hij daaraan in zijn rapport gemotiveerd aandacht 
besteedt, zeker gezien het doel van de taxatie. Dit leidt 
tot het oordeel dat het bedrijf deels tekort is geschoten 
in de uitvoering van zijn opdracht.

Toch hoeft het bedrijf de factuur niet geheel te 
crediteren. De commissie heeft geen aanleiding 

te twijfelen aan de in rekening gebrachte vierkante 
meterprijs omdat er ten tijde van de taxatie in de 
directe omgeving van het bedrijfspand geen markt voor 
vergelijkbare panden was. Voorts leiden de investeringen 
niet tot verbouw of nieuwbouw of tot grotere gebruiks-
mogelijkheden van het bedrijfspand. Ondanks de 
omissie van het bedrijf is het dan ook mogelijk dat de 
vastgestelde taxatiewaarde correct is.

De commissie acht de klacht van de ondernemer daarom 
gedeeltelijk gegrond. Hij hoeft van de factuur 25% niet 
te betalen, zodat hij het bedrijf nog een bedrag van  
€ 3.743,- schuldig is. 

Restaurant in eigen bedrijfspand
Zowel de verkoop van zijn bedrijfspand als van de bovenwoning gaat niet door. Voor beide objecten 
trekt de ondernemer bij het bedrijf de opdracht tot bemiddeling in. Zijn dochter betrekt de boven-
woning en gaat de begane grond van het bedrijfspand huren om er een restaurant te vestigen. 
Daarmee is de huur van een ander restaurant waarover het bedrijf tevens heeft geadviseerd, van 
de baan. De commissie vindt dat het bedrijf een redelijke courtage in rekening heeft gebracht.

Een ondernemer schakelt een bedrijf in voor de verkoop 
van zowel zijn bedrijfsruimte als van de bovenwoning. 
Ook vraagt hij hem bij te staan bij de bezichtiging van 
een restaurant dat hij zou kunnen huren zodat zijn 
dochter er een restaurant kan exploiteren. Uiteindelijk 
besluit hij zijn bedrijfspand niet te verkopen en het 
te behouden voor zijn dochter die de bovenwoning 
heeft betrokken. Het bedrijf heeft ook voorgesteld het 
restaurant niet te huren maar een restaurant in zijn 
bedrijfspand te vestigen. 

Het bedrijf brengt hem € 3.989,- in rekening, 
waaronder € 2.500,- aan externe kosten voor onder 
andere de advisering. Dat is volgens de ondernemer 
niet afgesproken. Hij betaalt de rekening daarom niet 
en deponeert dat bedrag bij de commissie. Aanvankelijk 
moest hij € 3.000,- voor externe kosten betalen. Dat 
bedrag heeft het bedrijf verlaagd tot € 2.500,-, maar 
verder dan € 500,- voor één uur wil de ondernemer 
niet gaan. Wel gaat hij akkoord met € 852,- voor 
advertenties en een open huis. Maar € 50,- voor 
plattegronden, € 80,- voor aanmelding op Funda 
en € 37,- voor een milieurapportage vallen volgens 
hem onder de overeenkomst. Ook is hij bereid de 
gebruikelijke intrekkingkosten te betalen.

Volgens het bedrijf heeft het de ondernemer afgeraden 

het restaurant te huren en hem geadviseerd in zijn 
eigen pand een restaurant te vestigen omdat dit veel 
gunstiger zou zijn. Daarna was het enkele weken stil. 
In de tussentijd was er een serieuze gegadigde voor de 
aankoop van het bedrijfspand van de ondernemer, maar 
ging de verkoop niet door omdat zijn dochter inmiddels 
de horecavergunning had gekregen. Omdat het bedrijf 
het redelijk vond iets voor de inspanningen te krijgen  
is een bedrag van € 2.500,- gefactureerd. 
Na de bezwaren van de ondernemer is dat 
ingetrokken. Nu bestaat de vordering uit € 361,- aan 
intrekkingkosten, € 500,- aan advieskosten, € 852,- aan 
externe kosten en € 2.916,- aan courtage wegens de 
tot stand gekomen huurovereenkomst.

De commissie maakt onderscheid tussen de 
bovenwoning en de bedrijfsruimte op de begane grond. 
In de opdracht tot bemiddeling zijn deze afzonderlijk 
vermeld met afzonderlijke vraagprijzen. De afgesproken 
intrekkingvergoeding is geen vast bedrag in welk geval 
het bedrijf mogelijk op de gehele intrekkingvergoeding 
aanspraak kan maken, maar een percentage van de 
courtage passend bij een bepaalde vraagprijs.

De ondernemer heeft de opdracht tot bemiddeling 
bij de verkoop van de bovenwoning ingetrokken. 
Voor deze intrekking heeft het bedrijf een vergoeding 

van € 361,- in rekening gebracht. Dat bedrag is in 
overeenstemming met de overeenkomst berekend en 
wordt door de ondernemer ook niet bestreden. Dat 
geldt eveneens voor de advertentiekosten van € 685,-. 
De overige externe kosten betwist de ondernemer 
wel omdat ze volgens hem onder de opdracht vallen. 
Omdat in de overeenkomst geen andere kosten staan 
komen volgens de commissie de vrij gebruikelijke 
kosten van aanmelding op Funda en van de 
plattegronden voor rekening van het bedrijf. Dat geldt 
niet voor de milieurapportage. Zo’n rapportage is niet 
standaard zodat de ondernemer er niet vanuit kon gaan 
dat dit onder de courtage zou vallen. 

Nadat de ondernemer afzag van het huren van het 
restaurant en op de begane grond van zijn bedrijfspand 
een restaurant wilde vestigen, leidde ook dat tot 
het stopzetten van de bemiddeling bij de verkoop. 
Aanvankelijk maakte het bedrijf aanspraak op de helft 
van de geschatte courtage, omstreeks € 3.000,-. 
Dat bedrag is later teruggebracht tot € 2.500,-. De 
commissie heeft begrip voor de situatie waarvoor het 
bedrijf zich gesteld zag. Toch kan het geen aanspraak 
op de ingediende vergoeding maken. Dat er reeds een 
koper was waarmee vergaande afspraken gemaakt 
konden worden doet niet ter zake.

Wat de advieskosten inzake de afgeketste huur van 
het restaurant betreft merkt de commissie op dat de 
ondernemer moest begrijpen dat dit niet kosteloos zou 
zijn. Het bedrijf brengt daar € 500,- voor in rekening, 

gebaseerd op het door de ondernemer aangeboden 
bedrag. Het bedrijf gaat er echter aan voorbij dat 
dit bedrag in de visie van de ondernemer een totale 
vergoeding is voor zowel de advisering inzake de huur 
van het restaurant enerzijds en het afketsen van de 
verkoop van de begane grond van het bedrijfspand 
anderzijds. Het bedrijf heeft niet betwist dat het 
bezoek aan het restaurant niet meer dan een uur heeft 
geduurd. Een uurtarief van € 175,- komt de commissie 
redelijk voor. Het meerdere, € 325,-, wordt afgewezen.

Wat betreft de vergoeding voor het vestigen van een 
restaurant op de begane grond van het bedrijfspand 
merkt de commissie op dat de dochter deze ruimte op 
commerciële basis gaat gebruiken en er daarom vanuit 
mag worden gegaan dat zij daarvoor huur betaalt. De 
ondernemer heeft ook toegegeven dat dit de bedoeling 
is. Derhalve is er sprake van het tot stand komen van 
een overeenkomst met betrekking tot het bedrijfspand 
tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht, zodat 
de ondernemer courtage verschuldigd is. De in de 
overeenkomst geldende courtage is echter niet van 
toepassing omdat beide partijen de nieuwe situatie niet 
hebben voorzien. Het bedrijf heeft € 2.916,- in rekening 
gebracht en de commissie sluit zich hierbij aan. Het 
bedrijf is van evenwichtige uitgangspunten uitgegaan. 
Daarom wijst de commissie deze vordering toe.

Alles bij elkaar komt de commissie tot een totaal 
bedrag van € 4.967,-. Dat moet de ondernemer aan het 
bedrijf betalen. 
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NOTARIAAT

Deze commissie 
behandelt klachten van 
ondernemers  tegen 
notarissen (of andersom) 
die een overeenkomst tot 
dienstverlening hebben 
gesloten.
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De Geschillencommissie Notariaat is per 1 maart 2013 
ingesteld in het kader van een samenwerkingsverband 
tussen De Geschillencommissie, Koninklijke 
Vereniging MKB-Nederland en de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (hierna te noemen: de KNB). Dit vloeide 
voort uit een wijziging van de Wet op het notarisambt waarbij 
de procedure van de ringvoorzitters en de klachtenregeling 
van de Algemene wet bestuursrecht, buiten toepassing 
is verklaard voor het notariaat. De commissie behandelt 
klachten tussen cliënten en notarissen. Alle notarissen 
zijn aangesloten bij de KNB. De Verordening Klachten- en 
geschillenregeling zoals vastgesteld door de ledenraad 
van de KNB bepaalt dat alle notarissen meewerken aan 
de behandeling van het geschil indien een ondernemer 
deze aan de commissie voorlegt. De commissie behandelt 
geschillen over de kwaliteit van de dienstverlening van 
de notaris, de hoogte van de declaratie en schadeclaims 
met een maximum van € 5.000,-. Het totaalbedrag van de 
declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, mag maximaal 
€ 10.000,- bedragen.

Aantal klachten en uitspraken
Er zijn 6 klachten ingediend in het verslagjaar. In totaal 
zijn er 2 uitspraken verzonden aan partijen. Een deel van 
de ingediende klachten werd niet verder in behandeling 
genomen, omdat de klachten reglementair niet onder de 

bevoegdheid van de commissie of buiten het werkterrein 
vielen of omdat de cliënt niet voldeed aan de formele inname 
voorwaarden. 

Soort klachten
De klacht die inhoudelijk behandeld is, betrof het ten 
onrechte declareren en onvoldoende specificeren door de 
notaris. 

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht die inhoudelijk 
behandeld is in geding was, bedroeg € 1.858,-.

Mondelinge toelichting
In één van de twee zaken heeft de cliënt de zitting 
bijgewoond. De notarissen woonden in beide gevallen de 
zitting niet bij.

Rechtshulp
In geen van de gevallen had een partij zich voorzien van 
professionele rechtsbijstand. 

Aard van de beslissingen
In 2 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. Hiervan 
achtte zij 1 geval gegrond. In 1 geval heeft de commissie zich 
niet bevoegd geacht om van het geschil kennis te nemen. 

Volgens de cliënt lijkt het erop dat de administratie van 
de notaris niet goed op orde is. Hij wil hiervan niet de 
dupe worden en vraagt de commissie een factuur van 
€ 2.142,- met het door hem betaalde voorschotbedrag 
van € 4.000,- te verrekenen. Ook wil hij een verant-
woording van de nota van € 5.759,- omdat die naar zijn 
mening excessief hoog is.

De notaris stelt dat hij voorafgaand aan zijn 
werkzaamheden met de raadsman van de cliënt duidelijke 
afspraken over het honorarium heeft gemaakt. De cliënt 
heeft verschillende keren uitleg over de opbouw van de 
declaraties gekregen. Ook is hem aangeboden voor een 
toelichting naar het kantoor te komen, maar de cliënt heeft 
deze afspraak geannuleerd. Omdat hij de nota van  
€ 2.142,- niet betaalt is deze ter incasso uit handen aan een 
deurwaarder gegeven.
De commissie is van oordeel dat de notaris niet geheel 
heeft gehandeld zoals van hem mag worden verwacht. 

De notaris heeft in opdracht van de cliënt werkzaamheden 
verricht en hem hiervoor drie nota’s gezonden: een 
voorschotnota van € 4.000,- die de cliënt heeft betaald, 
een nota van € 5.759,- die de cliënt eveneens heeft betaald 
en een nota van € 2.142,- die de cliënt niet heeft betaald 
omdat dit bedrag naar zijn mening met het voorschotbedrag 
van € 4.000,- moet worden verrekend.

Volgens de commissie heeft de notaris de cliënt geen 
redelijke argumenten gegeven waarom de bedragen niet 
met elkaar kunnen worden verrekend. Daarom moet hij de 
nota van € 2.142,- aftrekken van het voorschotbedrag van 
€ 4.000,- en het restant, een bedrag van € 1.858,-, aan de 
cliënt voldoen. 

Het verzoek van de cliënt een verantwoording te ontvangen 
over de nota van € 5.759,- die naar zijn mening excessief 
is, wijst de commissie af. Volgens de commissie heeft de 
cliënt dit verzoek onvoldoende onderbouwd.

Geen goede argumenten tegen verrekening
De notaris heeft de cliënt geen goede redenen gepresenteerd waarom de openstaande nota niet 
met het betaalde voorschotbedrag kan worden verrekend. De commissie oordeelt dat de notaris dat 
alsnog moet doen en het restant aan de cliënt moet terugbetalen.
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Op 1 oktober 2013 is de Geschillencommissie 
Storing 800 MHz-band operationeel geworden. Deze 
commissie behandelt geschillen tussen Ziggo B.V., 
UPC Nederland B.V. en overige kabelexploitanten die 
lid zijn van de vereniging NLkabel enerzijds en mobiele 
telecommunicatieaanbieders KPN B.V., Vodafone Libertel 
B.V. en/of Tele2 Mobiel B.V. anderzijds. 

De klacht moet  betrekking hebben op een verstoring van 
de tv-signaal, zoals nader omschreven in het reglement 
van de commissie. De commissie kan ook oordelen over 
gevallen waarin een klant van een kabelexploitant met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te maken zal 
krijgen met verstoring van het tv-signaal. De (mogelijke) 
verstoring moet het gevolg zijn van het gebruik van 
telecommunicatieapparatuur voor elektronische 
communicatiediensten via de 800 MHz-band (4G).  

Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend.

STORING 800 MHZ-BAND
GESCHILLENCOMMISSIE

De commissie behandelt klachten van 
ondernemers die lid zijn van NLkabel 
of KPN B.V., Vodafone Libertel B.V. 
of Tele2 Mobiel B.V. over (mogelijke) 
verstoring van het TV-signaal via 
de kabel door gebruik van mobiele 
telecommunicatieapparatuur, die 
gebruik maakt van de 800 MHz-band (4G)

Op 1 april 2013 is de Geschillencommissie VvE 
Management operationeel geworden. Deze commissie 
behandelt klachten tussen een Vereniging van Eigenaars 
(VvE) en de vastgoedbeheerder, waarmee de Vereniging 
van Eigenaars een beheerovereenkomst heeft. Deze 
beheerovereenkomst kan betrekking hebben op 
bijvoorbeeld het financiële beheer, het administratieve 
beheer of het bouwkundig/technisch beheer dat de 
vastgoedbeheerder in opdracht van de VvE uitvoert. 

De vastgoedbeheerder moet voor de behandeling van 
geschillen bij de commissie zijn geregistreerd. Veel bij 
VGM NL aangesloten bedrijven zijn bij de commissie 
geregistreerd.

De commissie kan slechts geschillen in behandeling 
nemen indien de klacht op of na 1 januari 2012 
schriftelijk bij de vastgoedbeheerder is ingediend. Het 
financieel belang van de klacht mag daarbij niet meer 
bedragen dan € 25.000,-. 

Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend. 

VVE MANAGEMENT
GESCHILLENCOMMISSIE

Deze commissie behandelt klachten 
van een Vereniging van Eigenaars 
(VvE) tegen de vastgoedbeheerder, 
waarmee de Vereniging van Eigenaars 
een beheerovereenkomst heeft.
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WATER

Deze commissie behandelt 
klachten van ondernemers tegen 
het waterbedrijf dat drinkwater 
levert.
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GESCHILLENCOMMISSIE
Per 1 januari 2013 is de Geschillencommissie Energie en 
Water opgesplitst in de Geschillencommissie Energie en 
de Geschillencommissie Water. De Commissie behandelt 
klachten van zakelijke afnemers met waterleidingbedrijven 
zoals afsluiting, levering of tarieven van drinkwater voor 
zover het financiële belang van het geschil het bedrag 
van € 10.000,- niet te boven gaat.  Het bedrijf moet zijn 
aangesloten bij Vewin of bij de Geschillencommissie Water 
voor de behandeling van klachten zijn geregistreerd.

Voordat de zakelijke afnemer een klacht aan de Commissie 
kan voorleggen, moet hij eerst proberen om met het bedrijf 
tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet dan kan hij zijn 
klacht aan de Commissie voorleggen die dan uitspraak doet 
in de vorm van een bindend advies. 
   
Aantal klachten en uitspraken 
Er waren 6 klachten in behandeling, waarvan 4 ingediend 
in het verslagjaar. In een tweetal gevallen werd het geschil 
onder meer niet behandeld omdat de klager niet aan de 

formele inname vereisten voldeed. In 1 zaak werd de klacht 
geschikt. In het verslagjaar zijn 2 uitspraken gedaan. 

Soort klachten
De klachten hadden betrekking op de aansluiting of installatie 
van drinkwater.

Mondelinge toelichting
De zakelijke verbruiker was niet ter zitting aanwezig om een 
mondelinge toelichting te geven. Het waterbedrijf was in alle 
gevallen aanwezig om het standpunt toe te lichten.

Rechtshulp
Zowel de zakelijk verbruiker als het waterbedrijf hebben 
zich in geen van de gevallen laten bijstaan door een 
rechtshulpverlener.

Aard van de beslissingen
Van de 2 uitspraken die in het verslagjaar werden gedaan, 
werden in beiden gevallen de klachten ongegrond verklaard. 

De ondernemer is het niet eens met de afwijzing van zijn 
verzoek twee tussenmeters van de hoofdwatermeter 
los te koppelen en ze aan te merken als zelfstandige 
hoofdmeters. De tussenmeters zijn geijkt en eigendom van 
de ondernemer. Een officieel erkende loodgieter heeft de 
binnenhuisinstallatie aangelegd. De ondernemer die bereid is 
de tussenmeters in eigendom aan het bedrijf over te dragen, 
stelt dat hij door de afwijzing wordt gedwongen de bij het 
bedrijf in gebruik zijnde en gekeurde meters in gebruik te 
nemen (winkelnering). Hij vindt dat verspilling van zijn twee 
watermeters die naar de schroothoop kunnen.

Het bedrijf wijst op het overheidsbeleid dat ieder 
huishouden dat is aangesloten op het openbare 
drinkwaternet individueel een hoofdmeter heeft. In de 
algemene voorwaarden is bepaald dat watermeters 
uitsluitend door het drinkwaterbedrijf worden aangebracht 
en dat de ondernemer de vervanging van de tussenmeters 
door hoofdmeters moet aanvaarden. Voorts voldoen de 
tussenmeters niet aan de vergaande eisen zodat ze niet als 
hoofdmeters kunnen worden geaccepteerd. 

De commissie verwijst naar de algemene voorwaarden 
die bepalen dat het bedrijf het recht heeft de aansluiting 
op het leidingnet, waaronder de daaraan verbonden 

watermeters, te vervangen of te wijzigen en de daarvoor 
benodigde (om)leidingen aan te leggen. De ondernemer 
moet een dergelijke vervanging en de daarmee gepaard 
gaande werkzaamheden toestaan. Als dat op zijn eigen 
verzoek gebeurt moet hij de kosten zelf betalen. Hoewel 
het bedrijf watermeters plaatst van dezelfde merken, 
typen en modellen is het bereid de twee tussenmeters 
als hoofdmeters te accepteren, mits de ondernemer 
aantoont dat ze voldoen aan de eisen van de Regeling 
Kwaliteitsborging Watermeters en een bijbehorend 
certificaat van de KIWA hebben. Deze regeling geldt voor 
alle waterbedrijven.  
 
Volgens de commissie heeft de ondernemer niet 
aangetoond dat zijn tussenmeters aan deze eisen voldoen. 
Dat de tussenmeters zijn geijkt en de binnenhuisinstallatie 
door een officieel erkende loodgieter is aangelegd, is niet 
voldoende om van het bedrijf te verlangen dat het de 
tussenmeters in eigendom overneemt en als hoofdmeters 
laat functioneren. De ondernemer beschouwt dit weliswaar 
als een gedwongen winkelnering, maar zijn belang moet 
wijken voor het veel grotere belang namelijk dat het 
openbare waterleidingnetwerk dat ten behoeve van de 
volksgezondheid conform de eisen wordt aangelegd, 
gewijzigd en onderhouden. 

Tussenmeters niet geschikt als hoofdmeters
De twee tussenmeters van de ondernemer kunnen niet als hoofdmeters worden gebruikt. Volgens 
het bedrijf voldoen ze niet aan de vergaande eisen die aan hoofdmeters worden gesteld. Het bedrijf 
gaat ze vervangen, ook al vindt de ondernemer dat verspilling omdat ze naar de schroothoop kunnen.
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WONINGBOUW

Deze commissie behandelt 
klachten van ondernemers 
tegen een bedrijf. Het betreft 
een pilot voor de deelnemers 
aan de nieuwe SWK garantie- 
en waarborgregeling voor 
renovatie en afbouw.

GESCHILLENCOMMISSIE

Per 1 juli 2013 is de Geschillencommissie Woningbouw 
ingesteld. Het betreft een pilot voor de deelnemers 
aan de nieuwe SWK garantie- en waarborgregeling 
voor renovatie en afbouw. De commissie heeft tot taak 
geschillen tussen de opdrachtgever en de ondernemer 
te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op 
de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 
en/of met toepasselijkheid van de SWK Garantie en 
waarborgregeling voor Renovatie en Afbouw. 

Bijzonderheden
De commissie doet de uitspraken in de vorm van een 
arbitraal vonnis. 

Aantal klachten en uitspraken
Er zijn geen klachten in het verslagjaar ingediend.  

BEZETTING 2013 
BIJLAGE A
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Klimaat
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ten behoeve van de 
Geschillencommissie hebben 
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** deskundigen die in de loop van 
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COLOFON

Redactie: 
Rien Schilte

Vormgeving: 
DOOR communicatie en vorm,
Kerkrade - Sittard - Amsterdam

Druk:
Leen Offsetdruk, 
Hasselt (België)
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