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VOORWOORD

Work in progress
In 2014 is veel werk verzet. Naast de gebruikelijke
groei in het aantal geschillencommissies, zijn we in
2014 doorgegaan en hebben we belangrijke stappen
gezet om in 2015 klaar te zijn met de realisatie van
een tweetal wetten.
Op de eerste plaats is dit de realisatie van de
Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten, volgend uit een Europese
Richtlijn. Hiervoor zijn we in voorbereiding om per
1 juli 2015 een Geschillencommissie Algemeen in
te stellen. Deze commissie is een aanvulling op de
sectorale geschillencommissies die in samenspraak
met en voor leden van brancheorganisaties zijn
ingesteld. Bij de invoering van deze wet is aansluiting
van ondernemers waarvoor geen sectorale geschillencommissie is, mogelijk bij de Geschillencommissie
Algemeen. De invoering van deze wet vraagt echter
nog veel meer. Ook dit wordt ingevuld.
Op de tweede plaats is dit de implementatie van de
Wet die aanbieders van kinderopvang (ook gastouderbureaus) en peuterspeelzalen verplicht zich aan
te sluiten bij één centraal loket voor de behandeling
van klachten en geschillen in de kinderopvang. Het
Klachtenloket Kinderopvang ‘landelijk loket klachten
en geschillen voor kinderopvang en peuterspeelzalen’ zal in 2015 onder ons dak operationeel zijn.
Voorafgaand aan de geschilprocedure informeel
klachten gaan oplossen, is voor ons een nieuwe
dienstverlening.

Dit alles vergt veel van onze organisatie in voorbereidingen, projectplanningen, aanpassingen in de
digitalisering en vooral ook afstemming met onze
omgeving, ministeries en branche- en consumentenorganisaties. Dat wat zijn oorsprong vond in 2013,
was in voorbereiding in 2014 en gaat operationeel in
2015. Work in progress.
Maar er is meer. Zo richten we onze pijlen op de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die
bij de Eerste Kamer in behandeling is. De Geschillencommissie presenteert zich als loket voor geschilafhandeling in de zorg en wil geschillencommissies
voor sectoren in de zorg inrichten.
Ook voor de zakelijke tak staan we niet stil. Steeds
duidelijker wordt voor brancheorganisaties de
toegevoegde waarde van zakelijke geschiloplossing
als kwaliteits- en marketinginstrument. Hiermee komt
onze zakelijke geschilafhandeling steeds meer op de
kaart te staan.
En ondertussen blijft de rijdende trein van dagelijkse
klacht- en geschiloplossing op het spoor. Dit dankzij
de grote inzet en betrokkenheid van de medewerkers
en directie van ons bureau. Namens het bestuur
bedank ik allen dan ook voor hun inzet, maar uiteraard
ook de voorzitters, commissieleden en deskundigen
verdienen grote waardering voor hun inzet, professionaliteit en enthousiasme.
Hein Blocks
Voorzitter De Geschillencommissie
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INLEIDING

Visie en missie
De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies
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 consumentengeschillencommissies en aansluiting
op en ondersteuning van klachtenprocedures bij brancheen beroepsorganisaties. Ook een verbreding in de
zakelijke geschilbeslechting staat centraal in de visie, waarbij
naast geschilbeslechting tussen ondernemers onderling
ook ingezet wordt op geschilbeslechting samenhangend
met verenigingsregelingen en de handhaving van tuchtrecht.
De Geschillencommissie biedt oplossingen aan voor:
• klachten en geschillen tussen consumenten en
ondernemers,
• geschillen tussen ondernemers onderling en
• geschillen samenhangend met verenigingsregelingen
en de handhaving van tuchtrecht.
Daarnaast wil De Geschillencommissie de inzet van andere
vormen van geschiloplossing zoals bemiddeling en online
geschilbeslechting, verder ontwikkelen en uitbouwen.
Mede door de genoemde verbredingstrajecten en de
inzet van andere vormen van geschilafdoening is De
Geschillencommissie dé instantie voor klachten en
geschillen op de consumenten- en zakelijke markt in
Nederland.
Daarbinnen past het streven van De Geschillencommissie
om haar kerntaak ‘het oplossen van klachten en geschillen’
effectief, efficiënt en met goede kwaliteit te realiseren,
met daarbij een laagdrempelige toegang voor consument
en ondernemer. Dit wordt verwoord in de missie: snel,
eenvoudig en goed(koop) klachten en geschillen oplossen.
De resultaten over het jaar 2014 in de consumentengeschilbeslechting zijn opgenomen in het jaarverslag 2014
voor consumentenzaken.
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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 2014 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met
branche- en beroepsorganisaties over de instelling van
een zakelijke geschillencommissie. Dit heeft ertoe geleid
dat er in 2014 één nieuwe commissie is ingesteld.
Daarnaast vinden met een aantal brancheorganisaties nog
oriënterende gesprekken plaats.
Onder de vlag van de SGB zijn per 31 december 2014
twaalf 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)
• Tuchtcommissie Makelaardij (2014)
Per 1 januari 2014 heeft VastgoedPRO ook tuchtrecht
ondergebracht bij De Geschillencommissie. VastgoedPRO
was al aangesloten bij De Geschillencommissie voor de
behandeling van consumentengeschillen en zakelijke
geschillen over onder meer de te betalen vergoeding.
Voor de tuchtrechtregeling had VastgoedPRO een
eigen procedure met een eigen commissie. Om de
regeling zo eenduidig mogelijk te maken en elke schijn
van belangenverstrengeling te vermijden, besloot
VastgoedPRO om ook de tuchtrechtspraak volledig onder
te brengen bij De Geschillencommissie. Op deze manier
worden de belangen van de leden en hun klanten optimaal
beschermd.
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Per 1 mei 2014 is de Geschillencommissie Woningbouw
die in 2013 als pilot is gestart, definitief ingesteld en is
ook het werkterrein uitgebreid met de behandeling van
zakelijke geschillen uit koopaannemingsovereenkomsten
waarop de SWK Garantie- en Waarborgregeling regulier
of de SWK Garantie- en Waarborgregeling Commercieel
Vastgoed van toepassing is.
In oktober 2014 heeft de Geschillencommissie Notariaat
haar werkterrein uitgebreid. Tot nu toe konden de consumentengeschillencommissie en de zakelijke geschillencommissie voor het Notariaat alleen geschillen behandelen
als de schadevergoeding maximaal € 5.000,- was. Per
oktober 2014 werd dit bedrag verhoogd naar € 10.000,-.
Verder zijn er in 2014 voorbereidingen getroffen voor de
instelling van een Geschillencommissie Huurprijsaanpassing
Bedrijfsruimten. De commissie heeft tot taak, indien en voor
zover partijen dat zijn overeengekomen, de beslechting
van geschillen tussen huurder en verhuurder met betrekking
tot een aanpassing van de huurprijs zoals bedoeld in
artikel 7:303 Burgerlijk Wetboek. Naar verwachting wordt
deze commissie in de eerste helft van 2015 ingesteld.

Productie en behandelduur
Bij een aantal zakelijke geschillencommissies is het aantal
geschillen aan de lage kant. Verklaring hiervoor is dat
ondernemers vaak een meer wederzijds afhankelijke en
langdurige (contractuele) relatie met elkaar hebben. Om
deze relatie niet onder druk te zetten, lossen ze het geschil
meestal onderling op maar ze laten het geschil ook wel
voor wat het is. Toch zien brancheorganisaties toegevoegde
waarde van een geschillencommissie ondanks de lage
aantallen zaken. Dit heeft te maken met de positionering
naar de omgeving, de uitstraling van kwaliteit en vertrouwen
ook in de zakelijke markt.
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.

Cijfers
In 2014 was het aantal ingediende klachten 232.
Er zijn 154 uitspraken gedaan en hebben er 25
onderlinge oplossingen plaatsgevonden: in totaal 179.
Er waren daarnaast 11 voor- en tussenbeslissingen. Het
aantal uitspraken en onderlinge oplossingen is met 179
ongeveer 77% van het aantal nieuwe zaken dat in 2014
ingediend is.
In 2014 werd 14% van de zaken onderling opgelost en 86%
met een uitspraak. In 2013 was dat respectievelijk 23%
en 77%. Er is dus in 2014 relatief minder onderling
opgelost.
De gemiddelde behandelingsduur in 2014 is 2,9 maanden.
De behandelingsduur is gebaseerd op de uitspraken en
onderlinge oplossingen. De uitspraakduur, dat is de tijd
tussen de zitting en het verzenden van de uitspraak, is
gemiddeld 1,1 maand.
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INGESTELDE GESCHILLENCOMMISSIES

DE GESCHILLENCOMMISSIES
IN CIJFERS

Op 31 december 2014 zijn onder de vlag van de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf 12 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
2005

Advocatuur
Energie

2009

Water

2009

Koude en Klimaat

2010

Makelaardij

2011

Auteursrechten

2013
2013
2013

Notariaat
Handhaving Verenigingsregels
BOVAG
Storing 800 MHz-band

Nederlandse Orde van Advocaten
(Tot 1 januari 2013 Energie en Water)
Energie-Nederland en Netbeheer Nederland
(Tot 1 januari 2013 Energie en Water)
Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN)
Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied
van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL)
Nederlandse Vereniging van Makelaars OG (NVM)
VastgoedPRO
Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom
Collectief Exploiteren (Voi©e) en VNO-NCW.
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
BOVAG

2013
2013
2014

VvE Management
Woningbouw
Tucht Makelaardij

NLkabel en de participerende 4G mobiele
telecommunicatieaanbieders
Vastgoedmanagement Nederland (VGM)
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
VastgoedPRO

BESTUUR

Het aantal nieuwe klachten
In 2014 bedroeg het aantal in behandeling genomen
klachten 232 tegenover 258 in 2013. Dit is een daling
van 26 klachten. De grootste stijging is te zien bij de
commissie Energie (+17). De grootste daling is te zien bij
de commissie Advocatuur (-48).
De afhandeling van klachten in 2014
In 2014 zijn 154 uitspraken gedaan, 4 minder dan in
2013. Verder is in 25 klachten een schikking getroffen.
Afhandeling klachten 2014

Aantal

%

154

50

Schikking

25

8

Niet voldaan aan innamevereisten*

42

14

Overige

8

2

Ondernemer niet aangesloten

2

1

Niet werkterrein commissie

2

1

73

24

306

100

Uitspraak commissie

Nog af te handelen
Totaal

Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:

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

drs. H.G.M. Blocks, voorzitter
mr. G.P. van Ham (vanaf oktober 2014)
mr. R.G. de Lange-Tegelaar (tot oktober 2014)
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.
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KLACHTENGELDEN

Overzicht klachtengelden

Aantal uitspraken en schikkingen
In 2014 zijn de geschillencommissies in de 190 geschillen tot de volgende
uitspraken en schikkingen gekomen:
Uitspraken en schikkingen in 2014

Geschillencommissie
Advocatuur

Aantal

%

Gegrond

16

8

Ten dele gegrond

13

7

Ongegrond

114

60

Niet-ontvankelijk

2

1

Onbevoegd

3

2

Schikking ter zitting
Schikking

6

3

25

13

Voorbeslissing

3

2

Tussenbeslissing

8

4

190

100

Totaal

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

Klachtengeld indiener geschil (ondernemer)
Klacht (zonder schadevergoeding)

€ 325,-

Declaratiegeschil

€ 325,-

Schadevergoeding € 0 - € 5.000

€ 350,-

Schadevergoeding € 5.000 - € 10.000

€ 425,-

Schadevergoeding onbepaald (max. € 10.000)

€ 425,-

Incasso declaratie door advocaat
Hoogte declaratie € 0 - € 5.000

€ 75,-

€ 5.000 - € 10.000

€ 150,-

Meer dan € 10.000

€ 200,-

Klacht hoogte factuur tot € 2.500

€ 50,-

Klacht hoogte factuur € 2.500 - € 25.000

€ 250,-

Klacht hoogte factuur € 25.000 - € 50.000

€ 500,-

Klacht hoogte factuur € 50.000 - € 100.000

€ 750,-

Energie

Klacht

€ 150,-

Handhaving
Verenigingsregels BOVAG

Klacht

€ 2000,-

Auteursrechten

Koude en Klimaat

Klacht

€ 500,-

Makelaardij

Klacht

€ 500,-

Notariaat

Klacht (zonder schadevergoeding)

€ 325,-

Declaratiegeschil

€ 325,-

Schadevergoeding € 0 - € 5.000

€ 350,-

Schadevergoeding € 5.000 - € 10.000

€ 425,-

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.

Incasso declaratie door notaris
Hoogte declaratie € 0 - € 5.000

Gemiddelde behandelingsduur
De gemiddelde behandelingsduur in 2014 bedroeg 2,9 maanden (uitspraken inclusief
schikking tijdens de procedure).

€ 75,-

€ 5.000 - € 10.000

€ 150,-

Storing 800 MHz-band

Klacht

n.v.t.

Tuchtcommissie
Makelaardij

Klacht

€ 100,-

VvE Management

Klacht

€ 500,-

Water

Klacht

€ 150,-

Woningbouw

Klacht

€ 340,-

NB. Bij een onbevoegd- en/of niet-ontvankelijkverklaring wordt een percentage
van 25% ingehouden op het betaalde klachtengeld, het meer betaalde wordt
gerestitueerd.
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JAAROVERZICHT

Overloop geschillen 2013

Aantal nieuwe geschillen
2014

TOTAAL

Ondernemer niet aangesloten

Niet het werkterrein
van de commissie

Niet voldoen aan
inname-eisen

Diversen

Nog af te handelen

Schikkingen

Schikking door deskundige

Voor- en tussenbeslissingen

Uitspraken in klachten

TOTAAL
Uitspraken en schikkingen

Totaal uitspraken en
schikkingen 2013

UITSPRAKEN EN SCHIKKINGEN IN 2014

Aantal nieuwe geschillen 2013

BEHANDELDE GESCHILLEN 2014

Geschillencommissie

172

56

124

180

0

0

14

8

32

6

0

4

120

130

121

Advocatuur

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

73

16

90

106

2

1

24

0

32

18

0

4

29

51

77

Handhaving Verenigingsregels BOVAG

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving Verenigingsregels BOVAG

5

Koude en Klimaat

1

1

2

3

0

0

1

0

1

0

0

2

1

3

1

Koude en Klimaat

6

Makelaardij

2

0

2

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

5

Makelaardij

7

Notariaat

6

0

5

5

0

0

0

0

2

0

0

0

3

3

2

Notariaat

8

Storing 800 MHz-band

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storing 800 MHz-band

9

Tucht Makelaardij

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Tucht Makelaardij

10

VvE Management

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VvE Management

11

Water

4

1

5

6

0

0

2

0

2

1

0

1

1

3

3

Water

12

Woningbouw

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Woningbouw

258

74

232

306

25

0

11

154

190

210

25

0

Geschillencommissie
1

Advocatuur

2

Auteursrechten

3

Energie

4

TOTAAL

306

TOTAAL
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2

2

42

8

73

154

Auteursrechten
Energie

TOTAAL
TOTAAL
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GESCHILLENCOMMISSIE
ADVOCATUUR

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,-.

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,-.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 180 klachten in behandeling, waarvan 124
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn 120 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 120 uitspraken die in het verslagjaar zijn verzonden
betroffen 49 uitspraken incassogeschillen waarin de cliënt
inhoudelijk verweer heeft gevoerd. Deze uitspraken hadden
ook 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 67 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 € 4.058,-. Het
financiële belang dat bij de vorderingen in reconventie in
het geding was bedroeg gemiddeld € 7.657,-.
Mondelinge behandeling
De verstekvonnissen zijn zonder verdere mondelinge
behandeling afgedaan door de voorzitter. In de overige
gevallen was de cliënt in 24% van de gevallen ter zitting
aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De advocaat
maakte van deze mogelijkheid in 26% van de gevallen
gebruik.
Rechtshulp
In 4% van de gevallen had de cliënt zich voorzien van
professionele rechtsbijstand. De advocaat had in 1% van
de gevallen rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
In 3 zaken heeft de commissie de klacht gegrond verklaard,
in 9 zaken deels gegrond en in 102 zaken ongegrond en
in 2 zaken heeft de commissie dan wel de voorzitter zich
onbevoegd verklaard om van het geschil kennis te nemen.
In 1 geval werd de client niet ontvankelijk verklaard in
zijn klacht. Daarnaast vonden er 3 schikkingen tijdens
de zitting plaats. In de verstekzaken werd de vordering
toegewezen.
De commissie heeft in de zaken waarin de klacht inhoudelijk
werd behandeld in 8 gevallen bepaald dat de cliënt niets
of minder verschuldigd was. Dit bedrag bedroeg
gemiddeld € 2.713,-.

klachten, schikkingen en uitspraken
240

Klachten

210
180

196
180

171

Schikkingen

150

126

120

120

112

Uitspraken

90

De commissie is het niet eens met de cliënt dat de advocaat een wanprestatie heeft geleverd en
laakbaar en verwijtbaar heeft gehandeld. Wel vindt de commissie dat de advocaat zich onvoldoende
op de comparitie van partijen heeft voorbereid, mede gezien zijn wisselende opvattingen omtrent
de haalbaarheid.

60
30
0

13

9

6

2012

2013

2014

Advocaat heeft niet laakbaar en verwijtbaar opgetreden

beslissingen 2014
3%

7%

85%

2%

1%

2%

GEGROND
(3)

TEN DELE
GEGROND
(9)

ONGEGROND
(102)

NIET BEVOEGD
(2)

NIET
ONTVANKELIJK
(1)

SCHIKKING
TER ZITTING
(3)
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Een cliënt wendt zich tot een advocaat inzake een
procedure in hoger beroep. Hij geeft hem het dossier en
alle relevante informatie en legt uit wat hij met het hoger
beroep wil bereiken. De advocaat geeft met stellige overtuiging aan dat de procedure zinvol is en een beter
resultaat voor de cliënt oplevert dan de uitspraak van de

Beroep en Bedrijf

kantonrechter. Hij zal aan de zaak beginnen na ontvangst
van € 1.500,-. De cliënt betaalt dit bedrag, maar vervolgens
reageert de advocaat niet op zijn e-mails waarin hij naar de
stand van zaken en de acties van de advocaat informeert.
Ook reageert de advocaat niet op het specifieke verzoek
van de cliënt tot executoriale verkoop over te gaan van
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in beslaggenomen onroerende goederen van de wederpartij. Tijdens twee besprekingen blijkt dat de advocaat
zich niet in de zaak heeft ingelezen, geen plan van aanpak
heeft gemaakt en weinig aandacht voor de belangen van
de cliënt heeft.
Daarom laat de cliënt in een e-mail de advocaat weten dat
hij geen prijs stelt op diens aanwezigheid tijdens de
comparitie. Daarop neemt de advocaat telefonisch contact
op en adviseert hij de cliënt het hoger beroep niet door te
zetten en de zaak met gesloten beurzen te beëindigen.
Ondanks het verzoek van de cliënt niet te komen verschijnt
de advocaat enkele minuten vóór de aanvang van de
comparitie toch. Hij zegt de cliënt weer dat het beter is niet
naar binnen te gaan en in te gaan op het voorstel van de
wederpartij de zaak met gesloten beurzen af te wikkelen.
Maar als de rechter blijk geeft van een positieve houding
ten aanzien van de cliënt slaat de mening van de advocaat
direct om en verdedigt hij het standpunt van de cliënt toch.
Niettemin zet hij tijdens de door de rechter gelaste
schikkingsonderhandelingen de cliënt onder druk en
probeert hij hem te laten schikken tegen een lager bedrag
dan de cliënt wil. Ook na de comparitie is de advocaat niet
erg actief.
De cliënt is van mening dat er sprake is van dwaling ten
aanzien van de haalbaarheid van de zaak, dat de advocaat
laakbaar en verwijtbaar heeft opgetreden en een wanprestatie heeft geleverd. De cliënt is het voorts niet eens
met de hoogte van de declaratie van de advocaat. Hoewel
de advocaat pas aan de slag zou gaan na de betaling van
het voorschot van € 1.500,- is hij toch eerder begonnen
en brengt hij deze werkzaamheden in rekening.
De cliënt wil dat de advocaat het betaalde bedrag van
€ 1.500,- restitueert en de openstaande declaratie van
€ 1.302,- laat vervallen. Ook wil hij een vergoeding voor
de schade die hij door het handelen of nalaten van de
advocaat heeft geleden.
De advocaat ontkent de uitspraken die hij volgens de cliënt
tijdens de inleidende bespreking heeft gedaan. Na deze
bespreking heeft de cliënt zijn zaak bij een andere advocaat ondergebracht. Deze advocaat heeft wel de hoger
beroepdagvaarding uitgebracht, maar de cliënt ook medegedeeld dat er geen redelijke kans op succes was. Daarop
kwam de cliënt weer bij de advocaat terug. Na de betaling
van het voorschot van € 1.500,- is de advocaat voor de
cliënt aan de slag gegaan, maar heeft hij achteraf de tijd
die hij daarvoor aan de cliënt heeft besteed wel in rekening
gebracht.
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Volgens de advocaat heeft hij de door de cliënt gewenste
executieverkoop afgehouden omdat de advocaat van de
wederpartij met een executiegeschil dreigde en de door
de deurwaarder opgegeven vordering van de cliënt niet
in verhouding stond tot de waarde van het onroerend goed.
De advocaat meent dat hij daarmee de cliënt in bescherming
heeft genomen tegen ondoordachte wensen met een
onnodig groot financieel risico. Voorafgaand aan de zitting
is de cliënt op basis van de stand van zaken op dat
moment geadviseerd met gesloten beurzen te schikken,
maar was het standpunt van de rechter veel positiever
dan was verwacht. Uiteindelijk is geen schikking bereikt
omdat de cliënt en zijn wederpartij te ver uit elkaar lagen. Dit
kan de advocaat niet worden verweten. Een schikking kan
niet worden afgedwongen.
De advocaat meent dat hij heeft geprobeerd de cliënt zo
goed mogelijk bij te staan en dat de openstaande declaratie
van € 1.302,- moet worden betaald.
De commissie is het niet eens met de cliënt dat de advocaat
laakbaar en verwijtbaar heeft opgetreden en een wanprestatie heeft geleverd. De commissie overweegt dat een
advocaat bij de behandeling van een zaak de leiding moet
nemen en in beginsel vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid
kan bepalen hoe de belangen van zijn cliënt het beste
kunnen worden gediend. Dat de advocaat er voor heeft
gekozen niet tot executieverkoop over te gaan, zoals de
cliënt wilde, getuigt volgens de commissie niet van een
onjuiste taakopvatting.
Wel kan de commissie zich niet aan de indruk onttrekken
dat de advocaat zich onvoldoende op de comparitie van
partijen heeft voorbereid, mede omdat hij zijn opvatting
omtrent de haalbaarheid meer dan eens heeft aangepast.
In zoverre is de klacht van de cliënt gegrond. Daarom kan
de advocaat geen aanspraak maken op het door hem
gedeclareerde bedrag. De cliënt is hem niets meer
verschuldigd. Voor een schadevergoeding ziet de commissie
geen aanleiding. De cliënt heeft dat ook niet onderbouwd.
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Geen maximaal aantal uren afgesproken
Met haar cliënt heeft de advocaat geen maximum aantal uren voor haar werkzaamheden afgesproken.
Ook heeft ze geen werkzaamheden verricht die buiten de overeenkomst vallen of waarvoor haar
cliënt geen opdracht heeft gegeven.

Een advocaat verleent rechtsbijstand aan een cliënt die de
arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen.
Aanvankelijk betaalt de cliënt de factuur niet. Na een
aanmaning blijft een bedrag van € 250,- openstaan, waarvan
hij uiteindelijk nog € 177,- voldoet. De advocaat wil dat
de cliënt het nog openstaande bedrag van € 73,- betaalt,
vermeerderd met € 13,- rente en € 40,- als vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten. Op de declaratie
zijn drie uur werkzaamheden in rekening gebracht, conform
het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief van € 200,per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.
Bij de bespreking van de prijs is volgens de advocaat uitdrukkelijk aangegeven dat de raming van 1,5 uur slechts
betrekking had op het opstellen van de vaststellingsovereenkomst tussen de cliënt en zijn werknemer. Voorts
heeft de advocaat de cliënt meegedeeld dat zij niet akkoord
kon gaan met een maximum van 2 uur voor de te verrichten
werkzaamheden. Daarop heeft de cliënt haar gevraagd de
vaststellingsovereenkomst op te stellen. Daarbij is geen
maximum aantal uren overeengekomen. De advocaat
heeft ook niet ingestemd met het voorstel van de cliënt
de declaratie gedeeltelijk te voldoen.
De cliënt meent dat de factuur van de advocaat onjuist en
veel te hoog is en wil terugbetaling van de helft van het
in rekening gebrachte bedrag en een vergoeding voor
gemaakte kosten, tijd en juridisch advies.

Beroep en Bedrijf

Voor de commissie staat het vast dat de advocaat de
opdracht heeft aanvaard en de cliënt in kennis heeft
gesteld van haar tarief. Over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat heeft de cliënt geen klacht
ingediend. Wel is hij het oneens met de hoogte van de
factuur waar het gaat om werkzaamheden die naar zijn
mening onnodig zijn en waarvoor hij stelt geen opdracht
te hebben gegeven. De betaling van dat deel van de
factuur staat nog open.
De commissie meent dat er tussen de advocaat en haar
cliënt geen dispuut is geweest over het maximum aantal
uren dan wel dat de advocaat heeft geweigerd met
maximering akkoord te gaan. De cliënt heeft ermee
ingestemd dat de advocaat de benodigde werkzaamheden
voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst zou
gaan verrichten. Ook is niet gebleken dat zij werkzaamheden
heeft uitgevoerd die buiten de overeenkomst met de cliënt
vallen of onnodige, dan wel zonder opdracht, verrichte
werkzaamheden heeft gedeclareerd.
De klachten van de cliënt zijn ongegrond. Hij moet het
openstaande bedrag van € 73,- betalen, evenals de
gevorderde rente van € 13,- en de € 40,- buitengerechtelijke incassokosten.
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GESCHILLENCOMMISSIE
AUTEURSRECHTEN

GESCHILLENCOMMISSIE
ENERGIE

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

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

Per 1 november 2011 kunnen bedrijven, die betalingsplichtigen 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.

Jaarverslag 2014

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 ingediend. Deze is nog in
behandeling bij de commissie.
In het verslagjaar heeft de commissie geen advies aan de
rechter uitgebracht.
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De Commissie Energie Zakelijk 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 106 klachten in behandeling, waarvan 90 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 18 zaken
werd de klacht geschikt. In het verslagjaar zijn 29 uitspraken
gewezen.
Soort klachten
De meeste behandelde klachten hadden betrekking op de
combinatie gas/elektriciteit. In 5 gevallen ging de klacht
over elektriciteit, in 5 gevallen over gas en in 1 geval had
de klacht betrekking op stadsverwarming. De meeste
klachten gingen dit jaar over de omvang van de levering,
waaronder de meterstand en de navordering. Ook was de
aansluiting en informatieverstrekking onderwerp van geschil.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de energieklachten in het
geding was, bedroeg gemiddeld € 6.365,-.
Mondelinge behandeling
In 70% van het totale aantal klachten was de zakelijke
verbruiker ter zitting aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. Het energiebedrijf was in 81% van de
klachten aanwezig om het standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 22% van het totale aantal klachten had de zakelijke
verbruiker gedurende de procedure rechtshulp.
Het energiebedrijf heeft zich niet laten bijstaan door een
rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 29 uitspraken die in het verslagjaar werden gedaan,
werden 12 klachten geheel gegrond en 2 klachten ten
dele gegrond verklaard, 10 klachten ongegrond verklaard.
Bij 5 klachten kwam de co mmissie niet toe aan een
inhoudelijke behandeling, omdat de zakelijke verbruiker
in 1 geval niet ontvankelijk werd verklaard, in 1 geval de
commissie niet bevoegd was en omdat in 3 gevallen
partijen tijdens de zitting alsnog een schikking troffen.
In 4 (deels) gegronde klachten werd een vergoeding
toegewezen. Gemiddeld bedroeg deze € 1.512,-.

Zelf verantwoordelijk voor capaciteit aansluiting
De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor de hoogte van de capaciteit van de aansluiting.
Dat een huurder de capaciteit heeft verhoogd is geen zaak van het bedrijf. De eigenaar moet dat
voorkomen of terugdraaien.

Als eigenaar van het pand wordt hij aansprakelijk gehouden
voor een elektriciteitsaansluiting met een hogere capaciteit.
Omdat een huurder deze aansluiting bij het bedrijf heeft
aangevraagd meent hij dat hij geen partij is en dat het
bedrijf de kosten die het hem in rekening heeft gebracht
moet terugbetalen.
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In het kader van de aansluit- en transportovereenkomst
moet het bedrijf volgens de commissie de vastgestelde
tarieven hanteren die passen bij de capaciteit van de aansluiting. Dat de huurder een hogere aansluitwaarde heeft
gerealiseerd kan het bedrijf niet worden tegengeworpen.
Het bedrijf hoeft er niet voor te waken dat de capaciteit
van de aansluiting bij een individuele klant niet groter is

dan wat bij het verbruik door de klant past. Het is niet
aan het bedrijf te beoordelen of een klant aan een bepaalde
capaciteit behoefte heeft. Het is overigens de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand te voorkomen
dat een huurder de aansluitwaarde wijzigt. Gebeurt dat toch
dan kan hij de aansluitwaarde weer laten wijzigen. Voor
een compensatie bestaat dan ook geen grond.

Bij aanmelding op verkeerde been gezet
Tijdens de aanmelding wordt de verbruiker wat betreft het maandbedrag op het verkeerde been gezet.
Hoewel hij de tarieven heeft geaccepteerd had het bedrijf moeten nagaan of die in overeenstemming
met de aansluitingswaarde waren.

Als de verbruiker zich telefonisch als nieuwe klant aanmeldt
berekent een medewerker van het bedrijf het maandbedrag.
Maar uit het voorschotoverzicht blijkt dat het maandbedrag
voor wat betreft de netwerkkosten meer dan de helft te
laag is berekend. Het gevolg is een hoge naheffing. Het
bedrijf schuift de verantwoordelijkheid hierover af op de
verbruiker omdat het hem bij een wijzigingsbeding twee
weken na de aanmelding een tariefoverzicht heeft
gestuurd. Volgens de verbruiker stonden de jaarlijkse netwerkkosten daarop echter heel klein vermeld en waren ze
zo hoog omdat hij een te grote aansluiting had. De meter
is intussen vervangen. De verbruiker wil dat de netwerkkosten met terugwerkende kracht worden berekend aan
de hand van de 3x25A aansluiting die hij op dit moment
heeft.
Het bedrijf betreurt de gang van zaken, met name dat het
vastgestelde voorschot te laag was in verhouding met de
waarde van de aansluiting. Er was zonder meer van uitgegaan dat de netwerkkosten berekend konden worden op
een aansluiting van 3x25A en dat de aanmelder wel zou

laten weten als er een zwaardere aansluiting was. Het is
de eigen verantwoordelijkheid van de klant het voorschotbedrag aan te laten passen. Hij had zich kunnen vergewissen van de aansluitwaarde en de consequenties daarvan
voor het vastrecht dat de netbeheerder in rekening brengt.
Ook had hij tussentijds kunnen informeren of het voorschotbedrag voldoende was zodat het verhoogd kon worden.
De commissie constateert dat de verbruiker de tarieven
heeft geaccepteerd, ook al stonden ze in een kleine letter
vermeld. Het bedrijf kan zich echter niet verschuilen
achter de eigen verantwoordelijkheid van de klant omdat
deze tijdens het aanmeldgesprek door het bedrijf op het
verkeerde been is gezet door de mededeling dat het
voorschotbedrag veel lager zou kunnen uitkomen dan
wat de vorige huurder betaalde. Juist omdat in dat gesprek
zo uitgebreid over tarieven is gesproken had het bedrijf
moeten controleren of dat, gezien de aansluitingswaarde,
in overeenstemming was met de werkelijkheid. Omdat
het bedrijf dit heeft nagelaten moet het de klager een
vergoeding van € 500,- betalen.

Volgens het bedrijf bepaalt de aanvrager van een aansluiting
de hoogte van de capaciteit. Op het moment dat de
eigenaar van het pand zich weer als contractant aanmeldde
was er sprake van een hoge aansluitcapaciteit. Dat dit
wellicht is gebeurd op verzoek van de vorige gebruiker
van het pand is geen zaak van het bedrijf. Dat moet het
wettelijk bepaalde capaciteitstarief in rekening brengen.
Als de contractant een lagere aansluitwaarde wil moet hij
die zelf laten verlagen.
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GESCHILLENCOMMISSIE
HANDHAVING VERENIGINGSREGELS BOVAG

GESCHILLENCOMMISSIE
KOUDE EN KLIMAAT

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

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

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 2014 is er 1 klacht ingediend, maar deze is niet in
behandeling genomen omdat de klacht niet tot het werkterrein van de commissie behoort.
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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 alle zaken in behandeling
nemen die ontstaan uit klachten van ondernemers over
de met het bedrijf gesloten overeenkomst 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. 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.

Soort klachten
De uitspraak van de commissie had betrekking op
non-conformiteit van geleverde koelapparatuur.

is gewaarschuwd. Hij heeft deze waarschuwing echter
in de wind geslagen en opdracht gegeven door te gaan
met bouwen.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht in geding was,
bedroeg € 29.800,-.

Volgens het bedrijf zit het probleem niet in de kasten maar
ligt het bij de ondernemer. Het remmen en weer opstarten
van het rijsproces moet voortdurend gevolgd worden. Ook
externe factoren als omgevingstemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid zijn van belang, evenals de ventilatie in
de kast, de samenstelling en vochtigheid van het product
en het gebruikte gist. De ondernemer gebruikt de kasten
altijd met dezelfde instellingen omdat hij bang is ze te
veranderen en ook niet weet hoe hij dat moet doen. Dat
hij daardoor geen optimaal product kan maken ligt niet
aan de kasten, maar aan hem zelf. Het afstellen van een
kast duurt ongeveer een half jaar.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren bij deze commissie 3 klachten in behandeling,
waarvan 2 waren ingediend in het verslagjaar. De
commissie deed over 1 klacht een uitspraak. Een klacht
voldeed niet aan de formele innamevereisten en een klacht
is nog in behandeling bij de commissie.

Aard van de beslissingen
In het verslagjaar heeft de commissie in 1 klacht uitspraak
gedaan, die ten dele gegrond verklaard is. In deze zaak
heeft de commissie een vergoeding toegekend van € 605,-.

Mondelinge toelichting
Zowel de ondernemer als het bedrijf was ter zitting
aanwezig.
Rechtshulp
De ondernemer was in het ter zitting behandelde dossier
voorzien van professionele rechtsbijstand, het bedrijf niet.

Gaten in brood ligt niet aan capaciteit remrijskasten
Aan de remrijskasten die het bedrijf heeft geleverd mankeert niets. Dat het resultaat van de kasten niet
optimaal is komt doordat de ondernemer de instellingen niet durft te veranderen en ook niet weet hoe
hij dat moet doen. Er is geen sprake van non-conformiteit.

Vanaf de eerste dag heeft de ondernemer klachten over
de prestaties van de geleverde remrijskasten. Ze kunnen
de in de offerte vermelde prestaties niet leveren, ze zijn
slordig in elkaar gezet en de elektrische installatie voldoet
niet aan de NEN-normen. Bovendien gaat er geen 300 kg
deeg in zoals op de offerte staat maar 260 kg. Na anderhalve
maand gaan monteurs aan de slag waarna de kasten beter
werken maar de capaciteit is nog altijd 30% lager dan wat
is geoffreerd. Bovendien zit er teveel lucht in het brood
waardoor er gaten in zitten. Ook zitten er rijsporen in de
bodemplaten van de kasten. Voorts is er geen opleverrapport voor de kasten omdat het bedrijf nooit dataloggers
heeft geplaatst. Het bedrijf heeft de kasten ingesteld en
de ondernemer durft daar niet aan te komen omdat hij niet
weet wat het effect daarvan is.
Volgens de ondernemer zijn de vloeren van een te zacht
materiaal gemaakt. Met een meerprijs van € 4.600,- op
het geoffreerde bedrag van € 5.600,- kost het aanbrengen
van 90 m2 cementvloer ruim € 10.000,- en dat is naar
zijn oordeel disproportioneel veel. Omdat hij vindt dat er
sprake is van non-conformiteit voldoet hij de laatste
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betaling niet. Dat bedrag, € 29.800,-, stort hij in depot bij
de commissie.
In het verweer stelt het bedrijf dat het terugkoelen van
de deegmassa goed verloopt. Wel moet een aantal opleverpunten worden hersteld. Dat kan snel gebeuren zodat dit
geen grond is de overeenkomst te ontbinden. Het aanbrengen van hoekprofielen, strippen e.d. aan de isolatiepanelen met popnagels is niet ongebruikelijk. Voorts is de
klacht over afwijkende maten ongegrond. Omdat de
leverancier de isolatiepanelen niet op tijd kon leveren is in
overleg met de ondernemer voor een andere leverancier
gekozen. De isolatiepanelen van deze leverancier zijn zelfs
beter. Wel wijken de afmetingen van de kasten en de ramen
af van de offerte. Dat doet echter niets af aan de capaciteit
van de kasten omdat het voorziene aantal karren kan
worden geplaatst.
De vloeren van de kasten zijn gemaakt van speciaal gehard
aluminium waardoor de ondergrond keihard is. De
problemen worden veroorzaakt doordat de ondergrond niet
vlak was, hoewel de ondernemer daar nadrukkelijk voor
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Bij het frezen van de sleuven voor de slangen van de vloerverwarming vlogen stukken tegels om de oren omdat veel
tegels los zaten. Daardoor moest de gehele vloer worden
verwijderd. De ondernemer reageerde daarop volgens het
bedrijf met de mededeling dat ze dat zelf maar moesten
zien op te lossen.
Wat betreft de klacht van de ondernemer dat de koelcapaciteit van de remrijskasten niet voldoet aan de specificaties
gaat de commissie ervan uit dat de geoffreerde koelmachines wel zijn geleverd. Bovendien heeft de ondernemer
zijn standpunt dat de koelmachine onvoldoende capaciteit
heeft niet met een theoretische berekening onderbouwd.
Ook uit onderzoek door een aantal deskundigen blijkt niet
dat de kasten onvoldoende koelen. Een van de deskundigen
wijst er ook op dat de ondernemer onvoldoende weet
hoe hij de remrijskasten moet bedienen. Hij werkt met
de parameters die het bedrijf heeft ingesteld en durft die
niet aan te passen omdat hij niet weet wat de gevolgen
zijn. Omdat naast de bediening ook de recepten invloed
kunnen hebben kan de commissie niet vaststellen dat de
remrijskasten een gebrek vertonen op grond waarvan er
sprake is van non-conformiteit.
Hoewel de deskundige van de commissie het elektrisch
installatiewerk niet onacceptabel vindt is niet volgens de
NEN-normen gewerkt. De bekabeling kan beter uitgevoerd
worden en de ondernemer krijgt een vergoeding van
€ 605,- om de zwak- en sterkstroomleidingen in
gescheiden kabelgoten onder te laten brengen en de kabels
volgens de normen door plaatwerk te laten lopen.
Voor wat betreft de bodemplaten van de remrijskasten
constateert de commissie dat het bedrijf erop heeft
gewezen dat de ondernemer de ondergrond niet vlak en
waterpas had verdiept waardoor de gelegde vloer zou
kunnen vervormen. Ook staat vast dat de ondernemer de
monteurs opdracht heeft gegeven met hun werk door te
gaan. Omdat bij de installatie van de kasten ook geen
ondeugdelijk materiaal voor de vloeren is gebruikt kan het
bedrijf voor de sporen in de vloerplaten niet aansprakelijk
worden gesteld.
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Ook is er geen sprake van non-conformiteit wat betreft de
afwijkende maten. De ondernemer is akkoord gegaan met
panelen met andere maten van een andere fabrikant.
Bovendien kunnen ondanks de afwijkende maten in elke
kast twee karren met deegwaren staan. De kwaliteit van
de afwerking van de remrijskasten heeft evenmin invloed
op de prestaties. Er is geen reden voor herstelwerk of een
vergoeding.
Wat betreft het meerwerk voor de vloer is het bedrijf bij
het maken van de offerte uitgegaan van het leggen van
een tegelvloer op de bestaande laminaatvloer die op een
cementdekvloer is gelegd. Vervolgens gaf de ondernemer
ook apart opdracht onder de tegelvloer een vloerverwarming
aan te leggen. Hiervoor is € 1.450,- geoffreerd. De ondernemer is met dit extra bedrag voor meerwerk akkoord
gegaan. Bij het slijpen van de sleuven in de cementvloer
bleek echter dat daaronder een oude tegelvloer lag waarvan
de tegels deels los lagen. Daardoor konden geen strakke
sleuven geslepen worden. Het bedrijf heeft aangegeven
dat de oude tegelvloer eruit moest en dat daar kosten
voor zouden worden berekend. Toch maakt de ondernemer
van meet af aan bezwaar tegen het berekenen van het
meerwerk.
Volgens de commissie kon het bedrijf bij het opnemen van
de vloer vóór het uitbrengen van de offerte niet zien dat de
ondervloer mogelijk problemen zou opleveren bij het aanbrengen van een vloerverwarming. Het bedrijf ging er vanuit
dat voor de vloerverwarming kon worden volstaan met het
slijpen van sleuven in de vloer onder het laminaat. Om vast
te kunnen stellen dat onder de cementdekvloer een tegelvloer lag waarvan de tegels (deels) los lagen had een
aanzienlijk deel van de bestaande vloer verwijderd moeten
worden. De commissie ziet geen reden waarom het bedrijf
een dergelijk destructief onderzoek naar de kwaliteit van
de ondervloer had moeten verrichten.
Ondanks de extra kosten voor de cementvloer, volgens
het bedrijf € 4.600,-, handhaafde de ondernemer zijn
opdracht de vloerverwarming aan te leggen. Conform de
Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging
van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en
Luchtbehandeling (NVKL) mag het bedrijf dit meerwerk
in rekening brengen. Dat de kosten voor het aanleggen
van een vloer van 90 m2 daardoor bijzonder hoog zouden
oplopen had de ondernemer in zijn beslissing moeten
meenemen. Gezien de kwaliteit van de ondervloer had hij
ook de opdracht kunnen annuleren.
De krassen in de werkbladen zijn een eigenschap van het
product. In de handleiding wordt daar ook naar verwezen.
Ook op dit punt kan de commissie niet oordelen dat het
bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet goed is nagekomen. Daarom gaat het in depot gestorte bedrag van
€ 29.800,- naar het bedrijf, minus de vergoeding voor de
ondernemer van € 605,-.
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GESCHILLENCOMMISSIE
MAKELAARDIJ

GESCHILLENCOMMISSIE
NOTARIAAT

Deze commissie behandelt
klachten van ondernemers
tegen hun eigen makelaar.

Deze commissie
behandelt klachten van
ondernemers tegen
notarissen (of andersom)
die een overeenkomst tot
dienstverlening hebben
gesloten.

klachten, schikkingen en uitspraken
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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
In het verslagjaar zijn 2 klachten ingediend bij de commissie.
De commissie deed geen uitspraken. Eén klacht is nog in
behandeling bij de commissie. In de andere klacht voldeed
de ondernemer niet aan formele inname voorwaarden.
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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 € 10.000,-. Het totaalbedrag van
de declaratie(s) waarover kan worden geklaagd, mag
maximaal € 10.000,- bedragen.

Soort klachten
De klachten betroffen het excessief declareren door de
notaris.
Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht die inhoudelijk
behandeld is in geding was, bedroeg € 667,-.
Mondelinge toelichting
Zowel de cliënt als de notaris waren in 67% van de
gevallen aanwezig om hun standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In geen van de gevallen had een partij zich voorzien van
professionele rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
In 3 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. Hiervan
achtte zij 1 geval gegrond en 2 gevallen ongegrond. In de
klacht die gegrond werd verklaard werd geen vergoeding
toegekend.

maar dit heeft de stichting afgewezen.
De notaris heeft als verklaring voor de hoogte van de
declaratie aangegeven dat hij naast de oprichting van de
stichting extra werkzaamheden heeft moeten verrichten
ten behoeve van een begeleiding ANBI aanvraag bij de
Belastingdienst. De commissie constateert echter dat
de stichting hiervoor een aparte nota van € 333,- heeft
ontvangen. Ook op de door de stichting bestreden
declaratie staat niets over de begeleiding van de ANBI.
Deze werkzaamheden hebben volgens de commissie
dus niets met de hoogte van de declaratie te maken.
Ook zijn er geen andere extra werkzaamheden die de
hoogte van de declaratie rechtvaardigen. Het ging om
de oprichting van een stichting met een normaal aantal
van vijf bestuurders en in de akte zijn standaard statuten
opgenomen. Bovendien heeft de notaris onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat de werkzaamheden voor het
verkrijgen van de volmachten van de bestuurders tot
dusdanig extra administratieve werkzaamheden hebben
geleid dat deze de hoogte van de nota mede verklaren.

Onvoldoende onderbouwd is ook dat vanwege de vakantieperiode meerdere personen naar het dossier moesten
kijken en dat daarvoor extra tijd in rekening is gebracht.
Volgens de commissie blijft dat voor rekening en risico
van de notaris.
Voorts weegt de commissie mee dat de notaris ‘als tegemoetkoming’ € 109,- heeft gecrediteerd omdat hij ten
onrechte een hoger bedrag heeft gedeclareerd dan uit
de direct geschreven uren blijkt. De commissie vindt de
declaratie bovenmatig. Een bedrag van € 600,- is voor het
opstellen en passeren van een akte redelijk. De stichting
hoeft het nog openstaande bedrag van € 655,- niet te
betalen.
Wat betreft het handelen van de notaris wil de commissie
niet zo ver gaan te concluderen dat hij niet heeft gehandeld
zoals mag worden verwacht, maar de schoonheidsprijs
verdient het zeker niet.

Aantal klachten en uitspraken
Er zijn 5 klachten ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn
er 3 uitspraken verzonden aan partijen. De andere klachten zijn nog in behandeling bij de commissie.

Handelen notaris verdient geen schoonheidsprijs
De commissie wil niet zo ver gaan om te oordelen dat de notaris niet heeft gehandeld zoals van
hem mag worden verwacht, maar de schoonheidsprijs verdient het zeker niet. Zijn declaratie was
bovenmatig.

De rekening die een stichting voor de oprichting van een
notaris krijgt valt tegen. Bij een vlot dossierverloop
zou het om ongeveer € 600,- gaan, maar de declaratie
is met € 1.364,- meer dan het dubbele. Volgens de
stichting is er nooit sprake geweest van een schriftelijke
overeenkomst of een schriftelijke offerte op basis
waarvan de oprichting zou plaatsvinden. Voorts heeft
de notaris het bestuur nooit over de oplopende kosten
geïnformeerd en kwam hij pas na de definitieve
ondertekening van de oprichtingsakte met de factuur.
Bovendien heeft hij uitermate traag op brieven
gereageerd waardoor de afhandeling van het dossier
onnodig is vertraagd. Gezien de buitensporig hoge
declaratie betaalt de stichting een bedrag van € 673,- niet.
De stichting erkent dat de oprichting langer heeft geduurd
dan was voorzien, maar dat heeft voor de notaris geen
extra werkzaamheden met zich meegebracht. Dat het
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dossier vanwege vakanties van medewerkers binnen het
kantoor is overgedragen en er daardoor meer tijd aan is
besteed moet voor rekening van de notaris blijven. De
stichting wil dat de commissie de nota vaststelt op € 600,-,
dan wel een ander redelijk bedrag bepaalt.
De notaris bevestigt dat bij een vlot dossierverloop de
oprichtingskosten van een stichting ongeveer € 600,bedragen. Bij een vlot dossierverloop wordt een standaardmatige tekst voor de statuten gehanteerd en worden met
name de complete personalia en identiteitsbewijzen van
de bestuursleden snel verschaft. Volgens de notaris is
echter door het vertrek van een bestuurslid naar het
buitenland aanzienlijk meer tijd aan het dossier besteed.
Doordat de doorlooptijd van het dossier langer werd,
hebben meer medewerkers van het kantoor zich ermee
bezig moeten houden. Om de stichting enigszins tegemoet
te komen is voorgesteld de factuur te verlagen tot € 850,-,
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GESCHILLENCOMMISSIE
STORING 800 MHZ-BAND

GESCHILLENCOMMISSIE
TUCHT MAKELAARDIJ

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)

De commissie behandelt klachten
over het handelen of nalaten van de
makelaar/taxateur dat mogelijk in
strijd is met de binnen VastgoedPRO
geldende regels.

Op 1 oktober 2013 is de Geschillencommissie Storing
800Mhz-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).
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Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend.
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De Tuchtcommissie Makelaardij is operationeel geworden
per 1 januari 2014. De tuchtcommissie behandelt klachten die aanhangig worden gemaakt op of na 1 januari
2014 ongeacht de datum van ontstaan van de klacht.
De Tuchtcommissie kan in beginsel alle klachten behandelen
over een onderneming of een makelaar/taxateur die is aangesloten bij de vereniging VastgoedPRO en zich mogelijk
schuldig heeft gemaakt aan handelen of nalaten in strijd
met de binnen de vereniging geldende regels. Voorbeeld
is het klagen over onfatsoenlijk gedrag van een makelaar/
taxateur.
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Voordat de klager een klacht aan de Tuchtcommissie
Makelaardij kan voorleggen, moet hij eerst proberen om de
klacht voor bemiddeling voor te leggen aan VastgoedPRO.
Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kan hij zich tot
de commissie wenden.
Aantal klachten en uitspraken
In 2014 is er 1 klacht ingediend, deze was in het
verslagjaar nog in behandeling bij de commissie.
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GESCHILLENCOMMISSIE
VVE MANAGEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE
WATER

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

Deze commissie behandelt
klachten van ondernemers tegen
het waterbedrijf dat drinkwater
levert.

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

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

De Commissie kan uitsluitend geschillen behandelen
van Vereniging van Eigenaren. Klachten van individuele
consumenten of bedrijven kunnen niet behandeld
worden.
De vastgoedbeheerder moet voor de behandeling van
geschillen bij de commissie zijn geregistreerd. Veel bij VGM
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De Geschillencommissie Water 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.

Soort klachten
De klacht ging over herberekening bij een defecte meter en
lekkage. Het financieel belang was in dit geval € 2.951,-.

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.

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

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 6 klachten in behandeling, waarvan 5 ingediend
in het verslagjaar. In 2 gevallen werd het geschil niet
behandeld omdat de klager niet aan de formele inname
vereisten voldeed. In 1 zaak werd de klacht geschikt.
Er zijn 2 klachten in behandeling bij de geschillencommissie.
In het verslagjaar is 1 uitspraak gedaan.

Mondelinge toelichting
Zowel de zakelijke verbruiker als het waterbedrijf waren ter
zitting aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.

De stelling van de verbruiker dat er geen aanzienlijke
lekkage is geweest verwerpt de commissie omdat hij zelf
eerder in een brief heeft aangegeven dat er zeer veel water
onder de vloer was weggestroomd zonder dat hij dat had
gezien. Hij gaf ook aan dat als 2.000.000 liter water zou zijn
weggelekt het hele pand volledig in een kolom water zou
zijn ondergedompeld. De verbruiker ziet daarbij volgens
de commissie echter over het hoofd dat dit niet gebeurt
als het water onder de vloer kan weglekken zonder dat
dit opgemerkt wordt. Ook water dat op een andere manier
langdurig weglekt, bijvoorbeeld door een lekkend toilet,
kan verspilling van een zeer grote hoeveelheid water tot
gevolg hebben.

Dat de watermeter door trillingen van zwaar verkeer op hol
is geslagen, is volgens de commissie slechts een veronderstelling van de verbruiker. Bovendien zou dat dan veel
vaker gebeuren en dat is niet zo voor zover de commissie
bekend is. De commissie acht daarom de klacht deels
gegrond. Het bedrijf moet de voorgestelde correctienota
opstellen en de verbruiker voor het daaruit blijkende bedrag
restitueren.

Aard van de beslissingen
De uitspraak die in het verslagjaar werd gedaan, werd
ten dele gegrond verklaard. Er werd geen vergoeding
toegekend.

Watermeter niet kapot door trillingen zwaar verkeer
Door een niet volgens de regels werkende watermeter is de verbruiker voor een te hoog verbruik
aangeslagen. Het bedrijf moet dat corrigeren. Dat de watermeter door trillingen van zwaar verkeer
kapot is gegaan is echter onwaarschijnlijk. De commissie heeft een dergelijke klacht nog nooit
gehoord. Het bedrijf evenmin. De lekkage binnenshuis en het grootste deel van het hoge verbruik
komen daarom voor rekening van de verbruiker.

De verbruiker is het niet eens met de rekening voor het
water dat hij zou hebben verbruikt. In de eerste plaats is
de watermeter op hol geslagen door trillingen van zwaar
verkeer dat langs zijn pand rijdt. Ten tweede was de
lekkage niet erg omvangrijk. De vloer stond niet blank. En
ten derde heeft hij met succes bezwaar gemaakt tegen de
aanslag rioolheffing van de gemeente. Het hoge waterverbruik werd gecorrigeerd en werd alsnog uitgegaan van
een verbruik van minder dan 350 m3 per jaar.
Op basis van het ijkrapport van de betreffende watermeter
kondigt het bedrijf een correctie van 4,2% aan. Dat
percentage is berekend over de gehele periode aan de hand
van de bekende begin- en eindstand van de watermeter.
Volgens het bedrijf was er wel degelijk een behoorlijke
lekkage. Het is opvallend hoeveel water er bijvoorbeeld
kan wegstromen bij een druppelende kraan of een alsmaar
doorlopend toilet. Door trillingen slaat de meter niet op
hol. Dan zou het bedrijf veel vaker een dergelijke klacht
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hebben gekregen. Daarvan is echter geen sprake.
Bovendien heeft de gemeente geheel andere motieven
om een aanslag rioolheffing te verminderen. Het bedrijf wil
dat de verbruiker na correctie het afgenomen waterverbruik betaalt. Als de lekkage binnenshuis de oorzaak
van het hoge verbruik is komt dat voor rekening en risico
van de verbruiker.
Uit een ijking blijkt volgens de commissie dat de watermeter
niet aan de eisen voldoet. Het hogere waterverbruik van
2.000 m3 moet in elk geval voor een deel worden toegeschreven aan een onjuiste registratie. Er werd immers
4,2% meer geregistreerd dan het werkelijke waterverbruik
en dat komt voor rekening van het bedrijf. De correctie
van het waterverbruik bedraagt 229 m3. De commissie
vindt dit een soepele berekening omdat de correctie van
4,2% niet is berekend over 2.000 m3, maar over het verschil
tussen de bekende begin- en eindstand.
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GESCHILLENCOMMISSIE
WONINGBOUW
Deze commissie behandelt
klachten van ondernemers
tegen bouwbedrijven over de
bouw of renovatie van een
(nieuwbouw) koopwoning of
- complex.

BEZETTING 2014
BIJLAGE A
Geschillencommissie
Advocatuur
voorzitters
mr. J. van der Groen
mr. L.F.A. Husson
mr. N. Schaar

leden uit het bedrijfsleven
H.O. van den Berg
mr. K.J. Koelman

leden voorgedragen door de Orde
van Advocaten
mr. N.J.M. Broers
mr. I.L. Haverkate
mr. A.M. Hilhorst
mr. R.V.H. Jonker
mr. R.F. Thunnissen
leden uit het bedrijfsleven
mr. P.P.M. van den Bercken †
mr. J.J. van der Meulen
C.F.J. Slager

leden voorgedragen door
Vereniging Energie-Nederland
mr. Sj.S. Bakker
mr. P.P.M. van den Bercken †
E.J.C. van Lier
mr. W.H. van Oorspronk
mr. F.J. Pirard
drs. G.J.J. Schink

secretaris
mr. A.K. Kalicharan-Tirbeni
Per 1 juli 2013 is de Geschillencommissie Woningbouw
aangevangen als een pilot voor de deelnemers aan de
nieuwe SWK garantie- en waarborgregeling voor renovatie
en - afbouw. Per 1 mei 2014 is deze commissie definitief
ingesteld en is het werkterrein uitgebreid met de behandeling van geschillen uit koop-aannemingsovereenkomsten
waarop de SWK Garantie- en Waarborgregeling (regulier)
of de SWK Garantie- en waarborgregeling Commercieel
Vastgoed van toepassing is, in relatie tot verkrijgers uit
hoofde van hun beroep of bedrijf.

Bijzonderheden
De commissie doet de uitspraken in de vorm van een
arbitraal vonnis.
Aantal klachten en uitspraken
Er is één klacht in het verslagjaar ingediend en deze is
nog in behandeling bij de Commissie.

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 een
van deze (garantie-) en waarborgregelingen:
• SWK Garantie- en waarborgregeling;
• SWK Waarborgregeling Afbouw;
• SWK Garantie- en waarborgregeling Commercieel
Vastgoed;
• SWK Garantie- en waarborgregeling Renovatie.

Geschillencommissie Energie
voorzitters
mr. A.J.M. van Breevoort
mr. D.J. Buijs
mr. R.J. Haakmeester
mr. H.W. Koksma
mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar
mr. F.J.P. Lock
mr. F.C. Schirmeister
mr. R.H. Smits
m. J. Visser
mr. I.E. de Vries

plv. secretaris
mr. C.E. Segeren-Weber
extern plv. secretaris
mr. M.T. Buiting
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. E. Steenks
mr. drs. I.M. van Trier
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

leden voorgedragen door
MKB-Nederland
B. Geerlings*
A.F. Kolkman
mr. C.M.H. Vlaanderen
Geschillencommissie Handhaving
Verenigingsregels BOVAG
voorzitter
mr. A.J.J. van Rijen
lid voorgedragen door BOVAG
mr. A.G. Koedijk

Geschillencommissie
Auteursrechten
voorzitters
mr. N. van Lingen
mr. R.J. Paris

leden uit het bedrijfsleven
mr. E. Kruiderink
mr. N.A. Mourits

leden voorgedragen door Voi©e
mr. E.A.P. Engels
drs. C.G.G. Spaan
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Geschillencommissie Koude
en Klimaat
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door NVKL
ing. D. Havenaar
G.J.M. Vos*
lid uit het bedrijfsleven
mr. J.J. van der Meulen
Geschillencommissie Makelaardij
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. V.F. Milders
mr. A.J.J. van Rijen
mr. C.J.G.M. van der Weide
lid voorgedragen door NVM
J.P.J. de Kleermaeker
lid voorgedragen door
VastgoedPRO
mr. R.J.P.F. Vaassen
lid uit het bedrijfsleven
mr. J.J. van der Meulen
Geschillencommissie Notariaat
voorzitters
mr. J. van der Groen
mr. N. Schaar
leden voorgedragen door
Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie
mr. M.Th. Blocks-Goetheer
mr. B. Haaijer
mr. G. Herwig

leden uit het bedrijfsleven
mr. E. Kruiderink
mr. N.A. Mourits

DESKUNDIGENBESTAND 2014
BIJLAGE B

Geschillencommissie Water
voorzitters
mr. A.J.M. van Breevoort
mr. D.J. Buijs
mr. R.J. Haakmeester
mr. H.W. Koksma
mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar
mr. F.J.P. Lock
mr. F.C. Schirmeister
mr. R.H. Smits
mr. J. Visser
mr. I.E. de Vries

secretaris
mr. C.C.J. Laenen
plv. secretaris
mr. C.E. Segeren-Weber
extern plv. secretaris
mr. M.T. Buiting
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. E. Steenks
mr. drs. I.M. van Trier
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

Geschillencommissie
Auteursrechten
R. van der Noll
P. van der Zeijden

leden voorgedragen door VEWIN
mr. R. Lucas
mr. A. van der Minne

deskundigen die in de loop
van 2014 hun werkzaamheden
ten behoeve van de
Geschillencommissie hebben
beëindigd.
** deskundigen die in de loop van
2014 zijn benoemd.

Storing 800 MHz-band
H.K. Leonhard
H.C. van Tilburg

leden voorgedragen door
MKB-Nederland
B. Geerlings*
A.F. Kolkman
mr. C.M.H. Vlaanderen

Geschillencommissie Storing
800 MHz-band
voorzitters
mr. E.A. Maan
mr. A.J.J. van Rijen

*

Geschillencommissie Koude en
Klimaat
J.J. Bouwes
Ing. B.G.J. Ernens*
H.W.M. Maessen**

Geschillencommissie
Woningbouw
voorzitter
mr. J.M. Rowel-van der Linde**

leden voorgedragen door NLkabel
C.P. Bosman
A. de Liefde
Geschillencommissie Tucht
Makelaardij
voorzitters
mr. A.J.J. van Rijen**

*

leden voorgedragen door
VastgoedPRO
F.H. ten Broek**
mr. S.J.P.M.M. Kempkes-van Hees**

voorzitters, leden en
secretarissen die in de loop
van 2014 hun werkzaamheden
ten behoeve van de
Geschillencommissie hebben
beëindigd.
** voorzitters en leden die in de
loop van 2014 zijn benoemd.
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Geschillencommissie VvE
Management
voorzitters
mr. C. Adriaansens
mr. M.L. Trippenzee-Braaksma
lid voorgedragen door
Vastgoedmanagement Nederland
A.G. Jonkman
leden uit het bedrijfsleven
mr. J. de Bliek
mr. C. Muller
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COLOFON
Redactie:
Rien Schilte
Vormgeving:
DOOR communicatie en vorm,
Kerkrade - Sittard
Druk:
Leen Offsetdruk,
Hasselt (België)
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