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VOORWOORD

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.

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.

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.

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

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.
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INLEIDING

Nieuwe ontwikkelingen
In 2013 zijn er drie nieuwe ontwikkelingen die van
belang zijn voor De Geschillencommissie:

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 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 geschilbeslechting, 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 zakelijke
geschilbeslechting zijn opgenomen in het jaarverslag
2013 SGB.
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Europese Richtlijn ADR en Verordening ODR
In 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie twee nieuwe ‘wetten’ vastgesteld,
waarmee consumenten en ondernemers met hun
geschillen naar een geschilleninstantie kunnen: de
richtlijn ADR (Alternative Dispute Resolution) en de
verordening ODR (Online Dispute Resolution). De
richtlijn introduceert de verplichting voor lidstaten
om voor alle consumentengeschillen een geschilleninstantie beschikbaar te hebben. De verordening geldt
voor e-commerce geschillen en stelt een Europees
digitaal verwijsplatform in waarmee geschillen tussen
consumenten en webwinkels bij de juiste geschilleninstantie in een lidstaat terecht komen.
De Geschillencommissie heeft in 2013 op verzoek van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie een plan van
aanpak opgesteld om medio 2015 aan de Richtlijn en
de daaruit volgende Nederlandse wetgeving en begin
2016 aan de Verordening te voldoen. Deel ervan is de
instelling van een Geschillencommissie Algemeen, waar
consumenten en ondernemers terecht kunnen als er
geen sectorale geschillencommissie is. In 2014 zal de
uitvoering van het plan van aanpak starten.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
In 2013 heeft de Tweede Kamer de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen.
Deze wet verplicht iedere zorgverlener te voorzien in
een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een
onafhankelijke geschilleninstantie.
De Geschillencommissie heeft in 2013 een groot deel
van de koepelorganisaties en de patiënten/cliëntenorganisaties in de zorg bezocht. Ook is er overleg geweest met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
De Geschillencommissie heeft uitgedragen de
geschillencommissies in de zorg te willen faciliteren.
Verwachting is dat de wet in 2014 door de Eerste
Kamer wordt aangenomen waarna de implementatie
van geschillencommissies kan starten voor die sectoren
in de zorg die ervoor kiezen deze commissies bij De
Geschillencommissie onder te brengen.
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Nieuw model voor klacht en geschil in de
kinderopvang
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bereidt wetgeving voor die aanbieders van kinderopvang,
gastouderbureaus en peuterspeelzalen verplicht zich aan
te sluiten bij één centraal loket voor de behandeling van
klachten en geschillen. De Geschillencommissie heeft
in 2013 aan het ministerie en de betrokken branche- en
consumentenorganisaties kenbaar gemaakt dit nieuwe
model te willen inrichten. In 2013 is hiervoor op verzoek
van partijen een plan van aanpak opgesteld. In 2014 zal
bij positieve besluitvorming de implementatie van het
nieuwe model voor klacht- en geschilbehandeling starten
om in 2015 in werking te treden.

De Consumentenbonden en Inretail hebben nieuwe
‘CBW-erkend voorwaarden’ voor Bruidsmode en Maatwerk
afgesproken. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf
1 september 2013. Dit betekent dat de Geschillencommissie Textiel en Schoenen per 2014 is omgezet naar
de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk.

Geschillencommissies
Op 31 december 2013 zijn 53 geschillencommissies
ingesteld. In 2013 zijn twee nieuwe geschillencommissies gestart: de Geschillencommissie
Notariaat en de Geschillencommissie Geestelijke
Gezondheidszorg.

In de tweede helft van 2013 is de besluitvorming
afgerond voor de instelling van de eerste
geschillencommissie in 2014. Per 1 januari 2014 is de
Geschillencommissie Natuursteen ingesteld voor de
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven
(ABN natuursteen) als participerende organisatie.

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

Een aantal brancheorganisaties heeft ter oriëntatie
nadere informatie gevraagd over de vorm van
geschillenbeslechting bij De Geschillencommissie.
Meestal zijn zij verwezen door partijen die de manier van
werken van De Geschillencommissie kennen.

Per 1 april 2013 is de Geschillencommissie
Geestelijke Gezondheidszorg ingesteld voor de GGZ
sector. Patiënten bij wie er tijdens een behandeling,
begeleiding of verblijf in een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg iets mis is gegaan, kunnen nu
terecht bij de Geschillencommissie Geestelijke
Gezondheidszorg.
Naast de instelling van de twee hiervoor genoemde
geschillencommissies zijn er ook relevante aanpassingen
gedaan bij bestaande geschillencommissies.
Per 1 juli 2013 is de Geschillencommissie Verbouwingen
uitgebreid met een garantie- en waarborgregeling voor
nieuwbouw. Naast geschillen over verbouw kunnen nu
ook nieuwbouwgeschillen worden voorgelegd.

Consumentenzaken

In 2013 heeft KNV Taxi besloten als brancheorganisatie
te participeren in de Geschillencommissie Taxivervoer.
Per 1 januari 2014 zijn de leden van KNV Taxi
automatisch geregistreerd bij deze geschillencommissie.
Ondernemers die niet aangesloten zijn bij KNV Taxi
dienen zelf te zorgen voor registratie op basis van artikel
77 van de wet Personenvervoer 2000.

Cijfers
In 2013 is de website circa 247.500 keer bezocht. De
telefonische informatiedienst handelde circa 34.000
gesprekken af.
Het aantal ingediende klachten in 2013 was 5.023. Dit is
13% lager dan het begrote aantal voor 2013 van 5.800.
De terugval had vooral te maken met de economische
omstandigheden dat er gewoonweg minder transacties
plaatsvonden en met het gegeven dat ondernemers
klachten in deze economische omstandigheden eerder
en sneller willen oplossen. De instroom van het aantal
nieuw ingediende klachten is ten opzichte van 2012
stabiel gebleven.
In 2013 zijn er 2.162 uitspraken gedaan, 178 schikkingen
door deskundigen en 1.657 onderlinge oplossingen door
partijen: in totaal 3.997. Er waren daarnaast 234 voor- en
tussenbeslissingen.
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Het aantal uitspraken, schikkingen door deskundigen en
onderlinge oplossingen is met 3.997 ongeveer 80% van
het aantal nieuwe zaken dat in 2013 ingediend is.
Deze 3.997 producten ligt op circa 81% van het begrote
aantal van 4.930 in de oorspronkelijke begroting 2013.
In 2012 waren er 4.258 uitspraken, schikkingen door
deskundigen en onderlinge oplossingen. De omvang in
2013 komt dan uit op 94% ten opzichte van 2012, een
kleine vermindering.
Er is wel een verschuiving gaande van het aantal
uitspraken en schikkingen door deskundigen naar
onderlinge oplossingen. In 2012 werd 37% van de
zaken onderling opgelost en 63% met een schikking
door een deskundige of een uitspraak. In 2013 was dat
respectievelijk 41% en 59%. Er wordt meer onderling
opgelost in de verweerfase.
De gemiddelde behandelingsduur in 2013 is 3 maanden.
De behandelingsduur is gebaseerd op alle producten
van de geschillencommissies: onderlinge oplossingen,
schikkingen door deskundigen en uitspraken. Het
merendeel van deze tijd is nodig om partijen de
gelegenheid te geven hun standpunten kenbaar te
maken en zo nodig een deskundigenrapport te laten
opstellen. De uitspraakduur, dat is de tijd tussen de
zitting en het verzenden van de uitspraak, is gemiddeld
0,9 maand.
Digitale architectuur
Het e-SGC systeem wordt gezien als één van de meest
vooruitstrevende systemen op het gebied van digitale
geschilafhandeling. Om ook in de toekomst hiervan
verzekerd te zijn, is in 2013 een architectuuronderzoek
uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige
systeem in de komende periode aanpassingen in de
architectuur moet ondergaan om toekomstbestendig te
blijven, zoals het benaderbaar zijn met smartphones en
tablets en geschikt zijn om informatie beter en sneller uit
de systemen te halen. Met aanpassing kan het e-SGC
systeem ook de komende jaren voldoen aan de eisen die
de omgeving stelt aan de digitale geschilafhandeling.
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Risicoanalyse
In het voorjaar van 2013 is een risicoanalyse gemaakt. In
de analyse zijn de risico’s voor De Geschillencommissie
vertaald naar kans en effect, verdeeld in financiële,
operationele en omgevingsrisico’s. Per gebied zijn
de risico’s inzichtelijk gemaakt, de reeds genomen
maatregelen aangegeven en de restrisico’s benoemd
met daarbij de eventueel nog te nemen maatregelen.
De conclusie van de analyse is dat de risico’s op de drie
gebieden beheersbaar zijn.

Samenstelling geschillencommissies
De geschillencommissies zijn paritair samengesteld
en bestaan uit drie leden: één door de Stichting
aangezochte voorzitter, één lid voorgedragen door de
Consumentenbond – in een aantal geschillencommissies
ook door de ANWB en Vereniging Eigen Huis en het
Landelijk Platform GGZ – en één lid voorgedragen door
de brancheorganisatie. Alle leden worden door het
bestuur van de Stichting benoemd. Ze zijn volstrekt
onafhankelijk en onpartijdig.

Tevredenheidsonderzoek
In 2013 heeft een branchetevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden met een respons van 76%. De
focus van het onderzoek lag op de relatie tussen
de brancheorganisaties en de organisatie van De
Geschillencommissie. De bevraagde items waren
onder meer de toegevoegde waarde van tweezijdige
voorwaarden met een geschillencommissie als
kwaliteitsinstrument en als marketinginstrument,
het werkproces, de financiële procedures, de
communicatie, de informatieverstrekking, het
proactieve beleid om geschillen zo vroeg mogelijk in
het proces op te lossen en de ontwikkeling van nieuwe
dienstverlening zoals geschiloplossing met betrekking tot
verenigingsregelingen.
De deelnemende brancheorganisaties vinden De
Geschillencommissie met een gemiddeld rapportcijfer
van een 7,7 onder meer professioneel, onafhankelijk,
niet bureaucratisch en in ontwikkelingen voorop lopen.
Belangrijk vinden de aangesloten brancheorganisaties
ook dat De Geschillencommissie een breed draagvlak
bij consumentenorganisaties en de overheid heeft. Zij
zouden De Geschillencommissie aan andere partijen die
nog geen geschillenregeling hebben, aanbevelen als een
goede organisatie voor geschiloplossing.

Afhankelijk van het aantal geschillen bestaat een
geschillencommissie uit een aantal voorzitters en
meerdere leden. De commissies komen derhalve in
wisselende samenstelling bijeen. In 2013 waren bij de
53 geschillencommissies 61 voorzitters, 217 leden en
11 secretarissen betrokken. De voorzitters,
commissieleden en secretarissen die in 2013 deel
uitmaakten van de geschillencommissies, zijn
opgenomen in bijlage A.

Speerpunten
Uit dit alles blijkt dat De Geschillencommissie volop in
beweging is en zich sterk ontwikkelt. In de afgelopen
jaren is een groot aantal trajecten in gang gezet. De lijn
doortrekkend naar 2014 zijn er drie speerpunten: uitbreiding
van het aantal geschillencommissies, het ontwikkelen van
nieuwe dienstverlening ondersteund door de digitalisering
en behoud en verbetering van kwaliteit.
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Deskundigen
Teneinde goed geïnformeerd te zijn over de technische
aspecten van een geschil, wordt bij een aantal
geschillencommissies een deskundige ingeschakeld.
Deze stelt een schriftelijk rapport van zijn onderzoek op.
Beide partijen krijgen hiervan een afschrift en kunnen
er vervolgens op reageren. Voor dit doel beschikken
de geschillencommissies over een vast bestand aan
deskundigen. In 2013 waren dat er 132. Een overzicht
van deze deskundigen is opgenomen in bijlage B.
In 2013 werden in opdracht van de geschillencommissies 844 rapporten uitgebracht. Er hebben
178 schikkingen door bemiddelingsdeskundigen
plaatsgevonden, waarvan het merendeel door
bemiddelingsdeskundigen bij de Geschillencommissie
Wonen.

Consumentenzaken

Digitaal registranten systeem
Door regelgeving van de Nederlandse overheid
zijn in sommige sectoren ondernemers verplicht
zich voor geschilafhandeling aan te sluiten bij een
geschillencommissie. Het beleid is er op gericht dat
ondernemers op grond van hun lidmaatschap van de
brancheorganisatie zich bij De Geschillencommissie
aansluiten. Echter, er zijn ook commissies die werken
voor sectoren die niet georganiseerd zijn via een
brancheorganisatie, zoals de Geschillencommissie
Telecommunicatie, de Geschillencommissie
Elektronische Communicatiediensten en de
Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders
(090x en 18xy nummers). Daarnaast participeert
in een aantal commissies wel een branche- of
beroepsorganisatie, maar zijn (nog) niet alle leden
verplicht mee te werken met de geschillencommissie.
In zo’n situatie worden de wel meewerkende leden
apart bij de geschillencommissie geregistreerd. Dit is
het geval bij de Geschillencommissies Advocatuur en
Zorginstellingen. Vanwege deze ontwikkeling is een
digitaal systeem opgezet waar ondernemers zich als
registrant bij De Geschillencommissie kunnen aansluiten.
Voor deze registratie dient de ondernemer aan een aantal
voorwaarden te voldoen. Dit betekent onder andere
dat in de meeste gevallen de algemene voorwaarden
van de ondernemer identiek moeten zijn aan de
algemene voorwaarden die de brancheorganisatie
en de consumentenorganisatie(s) met elkaar hebben
afgesproken. De ondernemer geeft de garantie
de uitspraak na te komen. De ondernemer betaalt
voor deze registratie een jaarlijkse bijdrage plus de
kosten voor de behandeling van het geschil aan De
Geschillencommissie.
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INGESTELDE GESCHILLENCOMMISSIES
Op 31 december 2013 waren onder de vlag van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
53 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 Consumentenbond):

1972

Reizen

1973

Recreatie

1976

Wonen

1979
1980

Parket
Energie

1980

Water

1989
1989
1990
1992
1992
1992

Post
Telecommunicatie
Optiek
Openbaar Vervoer
Voertuigen
Waterrecreatie

1993
1993
1993

Installerende Bedrijven
Verhuizen
Textiel en Schoenen

1994
1995

Centrale Antenne Inrichtingen
Schilders- Behangers- en
Glaszetbedrijf

1996
1996

Thuiswinkel
Zorginstellingen

Algemeen Nederlands Vereniging van
Reisondernemingen (ANVR)
Organisatie van Recreatie Ondernemers Nederland (RECRON)
ANWB
Inretail, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen,
mode, schoenen en sport (voorheen CBW-Mitex).
Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL)
(tot 1 januari 2013 Energie en Water)
Energie-Nederland
NetBeheer Nederland
(tot 1 januari 2013 Energie en Water)
Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN)
PostNL
n.v.t.
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)
n.v.t.
BOVAG en ANWB
Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de
Bedrijfstak Waterrecreatie (HISWA Vereniging)
ANWB
UNETO-VNI (vóór januari 2002 VNI)
Organisatie van Erkende Verhuizers
Per 2014 Bruidsmode en Maatwerk
INretail, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen,
mode, schoenen en sport (voorheen CBW-Mitex).
NLkabel, Vereniging van Kabelbedrijven
Stichting Erkenningsregelingen voor het Afwerkingsbedrijf
(STAF)
Met ingang van 1 januari 2007 maken de stukadoorsbedrijven
geen deel meer uit van deze commissie en hebben zij zich
afgesplitst in de Geschillencommissie Afbouw.
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO)
(Voorheen Geschillencommissie Ziekenhuizen)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG), NVZ Vereniging van Ziekenhuizen,
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
(Tot 1 januari 2011 was ActiZ participant van deze commissie.
Per 1 januari is ActiZ overgegaan naar de Geschillencommissie
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Tot 1 april 2013 was
GGZ Nederland participant van deze commissie. Per 1 april
2013 is GGZ Nederland overgegaan naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg)
UNETO-VNI (vóór januari 2002 UNETO)
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
Tuinbranche Nederland
Stichting Groenkeur

1997
1998

Elektro
Groen
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Instellingsjaar

Geschillencommissie

1998

Klussen- en Vloerenbedrijven

1999
2001
2003
2004
2004
2005
2006
2006

2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2010

2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013

en participant (naast Consumentenbond):

Oorspronkelijk Geschillencommissie Klussenbedrijven
Vereniging Klussenbedrijven (VLOK)
Vereniging van Parketvloerleggersbedrijven (VPVB)
Advocatuur
Nederlandse Orde van Advocaten
Glas, Porselein en Aardewerk
Vereniging Gebra
Taxivervoer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vanaf 2014 KNV Taxi
Bouw- en Afbouwmaterialen
Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen Nederland
(HIBIN)
Doe-Het-Zelfbedrijven
Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-Zelf branche
(VWDHZ)
Kinderopvang
De Brancheorganisatie Kinderopvang
Airconditioning
Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het Gebied
van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL)
Makelaardij
VBO Makelaar
Nederlandse Vereniging van Makelaars OG (NVM)
VastgoedPRO
Rijopleidingen
BOVAG en ANWB
Tweewielers
BOVAG en ANWB
Afbouw
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
(NOA)
Autoverhuur
BOVAG en ANWB
Particuliere Onderwijsinstellingen Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)
Elektronische
n.v.t.
Communicatiediensten
Gezelschapsdieren
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (DIBEVO)
Zonwering
Romazo
Zelfstandige Klinieken
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Dakbedekking
VEBIDAK
Directe Verkoop
Vereniging Directe Verkoop (VDV)
Informatiedienstaanbieders
n.v.t.
Uiterlijke Verzorging
Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS)
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure
Garantiewoningen
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Energielabel
Ministerie van Binnenlandse Zaken/Wonen, Wijken en
Integratie (WWI) en Vereniging Eigen Huis (VEH)
Verbouwingen en Nieuwbouw
(tot 1 juli 2013 Verbouwingen) Stichting BouwGarant en
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Verpleging, Verzorging
ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
en Thuiszorg
Sieraden en Uurwerken
Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU)
Vereniging Goud en Zilver (VGZ)
Sport en Beweging
Fit!Vak, brancheorganisatie erkende sport- en bewegingsentra
Bestratingsbedrijf
Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland
(OBN)
Webshop
Stichting Webshop Keurmerk
Notariaat
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Geestelijke Gezondheidszorg
GGZ Nederland en Landelijk Platform GGZ
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BESTUUR

BEZETTING

Het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken bestaat uit negen leden:
drie onafhankelijke leden, drie leden op voordracht van
de consumentenorganisaties en drie leden op voordracht
van de ondernemersorganisaties. De consumenten- en
ondernemersvertegenwoordigers in het bestuur
worden door het bestuur benoemd op voordracht
van de consumentenorganisaties respectievelijk de
ondernemersorganisaties die in de Stichting participeren.
De drie onafhankelijke leden worden benoemd door
of vanwege de minister van Veiligheid en Justitie, op
voordracht van het bestuur.

Bezetting bureau per 31 december 2013
De bezetting van het bureau bestaat op 31 december 2013 uit 41 medewerkers (36,5 fte).
De directeur is drs. P.F.A. Moerkens MPM.

Organigram De Geschillencommissie

directeur

Per 1 januari 2013 heeft mevrouw M.G.H.C. Oomen het
voorzitterschap overgedragen aan drs. H.G.M. Blocks.
Mevrouw Oomen is benoemd tot erevoorzitter van
De Geschillencommissie.

hoofd HRM
& communicatie

Het bestuur, dat in het verslagjaar zes keer bijeenkwam,
was eind 2013 als volgt samengesteld:

beleidsmedewerker
juridische zaken &
communicatie

Onafhankelijke leden
drs. H.G.M. Blocks, voorzitter
mr. R.G. de Lange-Tegelaar
mr. drs. J.W.E. Spies

hoofd
bedrijfsvoering

hoofd
juridische zaken

informatiemanager

procescontroller

financial
controller

manager
ICT

Leden namens de consumentenorganisaties
(Consumentenbond en ANWB)
dr. H.M. Fijnaut
drs. J. Verdam
mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen

senior
medewerker ICT

manager
facilitaire zaken

teammanager

Leden namens de ondernemersorganisaties
(VNO-NCW en MKB-Nederland)
drs. H.J.J. van Breemen
mr. A.J.K. Koopmans
L.J. Frankenhuis

(senior)
secretariaatsmedewerker

webredacteur

medewerker
frontoffice

hoofd financiële
administratie

medewerker
facilitaire zaken

Tenminste eenmaal per jaar wordt een stakeholdersbijeenkomst gehouden voor alle branche- en
beroepsorganisaties die aangesloten zijn bij
De Geschillencommissie.
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(senior)
medewerker
fin. administratie

manager
juridische zaken

juridisch
medewerker/
secretaris

(senior)
secretariaatsmedewerker

CIJFERS

Het aantal nieuwe klachten
In het verslagjaar werden 5.023 nieuwe klachten
voorgelegd tegenover 5.027 in 2012.
De grootste stijging van het aantal nieuwe klachten
ten opzichte van 2012 is zichtbaar bij de commissie
Energie (+103), de commissie Rijopleidingen (+56) en
de commissie Elektronische Communicatiediensten
(+35). Bij de commissie Rijopleidingen werd een groot
aantal soortgelijke klachten tegen 1 ondernemer (44) in
behandeling genomen waarnaar de stijging te herleiden
is. De meest opvallende dalers zijn de commissie
Garantiewoningen (-81) en de commissie Reizen (-54).

De afhandeling van klachten in 2013
Op 1 januari 2013 waren 1.269 klachten in behandeling.
Dit leverde samen met het aantal nieuwe klachten een
totaal op van 6.292 te behandelen klachten in 2013. Op
1 januari 2014 stonden nog 1.297 zaken open. Dit is
ongeveer gelijk aan de vorige jaarovergang.
Van de 6.292 klachten is 16% (998) niet in behandeling
genomen of aan de geschillencommissies voorgelegd. In
2012 was dat 17% (1.106). Een daling van 108 zaken.
In 2013 is in 1.657 klachten alsnog een schikking
getroffen. Voorts zijn in 178 klachten partijen onder
leiding van een bemiddelingsdeskundige tot een
schikking gekomen. De geschillencommissies hebben in
2.162 klachten een uitspraak gedaan.

Aantal uitspraken en schikkingen
In 2013 hebben de geschillencommissies 4.231 uitspraken en schikkingen gedaan:
Uitspraken en schikkingen 2013

Aantal

%

Gegrond

720

17

Ten dele gegrond

239

6

Ongegrond

979

23

Niet-ontvankelijk

99

2

Onbevoegd

39

1

Schikking ter zitting

86

2

178

4

1.657

39

Schikking door
bemiddelingsdeskundigen
Schikking

Aantal

%

Voorbeslissing

110

3

Uitspraak commissie

2.162

34

Tussenbeslissing

124

3

Schikking

1.657

26

Totaal

4.231

100

Niet voldaan aan innamevereisten*

511

8

Overige

168

3

Bemiddeling door deskundigen

178

3

Ondernemer niet aangesloten

244

4

75

1

Nog af te handelen

1.297

21

Totaal

6.292

100

Afhandeling klachten 2013

Niet werkterrein commissie

*

Een voorbeslissing houdt in dat de commissie een beslissing neemt over:
• haar bevoegdheid in een klacht;
• de ontvankelijkheid van een klacht;
• de vraag of de consument een bedrag in depot moet storten en zo ja,
welk bedrag.
Gemiddelde behandelingsduur
De gemiddelde behandelingsduur in 2013 bedroeg 3,0 maanden (uitspraken
inclusief schikking door deskundigen en schikking tijdens de procedure).

geen betaling klachtengeld, niet deponeren van openstaand bedrag,
niet insturen ingevuld/ ondertekend vragenformulier
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overloop klachten 2012

aantal nieuwe klachten 2013

TOTAAL

ondernemer niet aangesloten

niet het werkterrein
van de commissie

consument voldoet niet
aan de 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 2012

Geschillencommissie
1 Advocatuur

UITSPRAKEN EN SCHIKKINGEN IN 2013

aantal nieuwe klachten 2012

BEHANDELDE KLACHTEN IN 2013

152

45

144

189

4

2

48

10

46

15

0

7

64

86

92

Advocatuur

48

19

35

54

2

0

3

2

13

6

0

4

28

38

35

Afbouw

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

11

3

8

11

2

0

1

1

2

0

0

1

5

6

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestratingsbedrijf

Geschillencommissie

2

Afbouw

3

Airconditioning

4

Autoverhuur

5

Bestratingsbedrijf

6

Bouw- en Afbouwmaterialen

14

2

13

15

4

2

1

0

2

2

0

1

4

7

9

Bouw- en Afbouwmaterialen

7

Centrale Antenne Inrichtingen

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Centrale Antenne Inrichtingen

8

Dakbedekking

5

1

2

3

1

0

0

0

1

0

0

2

1

3

3

Dakbedekking

9

Directe Verkoop

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Directe Verkoop

10

Doe-Het-Zelfbedrijven

33

11

23

34

0

0

2

1

4

9

2

3

16

30

34

Doe-Het-Zelfbedrijven

11

Elektro

60

9

58

67

18

1

4

2

7

11

0

1

24

36

36

Elektro

12

Elektronische Communicatiediensten

272

46

307

353

19

2

36

6

55

187

0

2

48

237

239

Elektronische Communicatiediensten

13

Energie

633

159

736

895

9

8

111

19

202

250

0

70

296

616

623

Energie

14

Energielabel

2

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

15

Garantiewoningen

160

104

79

183

0

0

6

6

37

37

5

20

92

154

142

16

Geestelijke Gezondheidszorg

0

0

15

15

0

0

4

1

6

2

0

0

2

4

0

Geestelijke Gezondheidszorg

17

Gezelschapsdieren

1

0

4

4

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

Gezelschapsdieren

18

Glas, Porselein en Aardewerk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Glas, Porselein en Aardewerk

19

Groen

31

9

26

35

4

0

1

1

8

3

0

0

18

21

26

Groen

20

Informatiedienstaanbieders

47

1

11

12

1

3

2

0

2

2

0

0

2

4

11

Informatiedienstaanbieders

21

Installerende Bedrijven

70

20

83

103

8

4

5

2

18

22

0

17

44

83

79

Installerende Bedrijven

22

Kinderopvang

27

6

30

36

4

0

1

0

15

7

0

0

9

16

16

Kinderopvang

23

Klussen- en Vloerenbedrijven

63

21

36

57

6

0

2

1

13

2

2

2

31

37

70

Klussen- en Vloerenbedrijven

24

Makelaardij

159

39

174

213

7

8

20

3

45

21

0

2

109

132

165

25

Notariaat

0

0

50

50

0

1

7

3

13

7

0

0

19

26

0

26

Openbaar Vervoer

129

39

134

173

0

1

7

2

31

39

0

5

93

137

104

27

Optiek

17

5

15

20

2

0

1

1

3

2

0

0

11

13

23

Optiek

28

Parket

32

6

18

24

5

0

1

0

10

1

0

2

7

10

16

Parket

29

Particuliere Onderwijsinstellingen

24

3

34

37

5

0

6

2

8

7

0

1

9

17

15

Particuliere Onderwijsinstellingen

30

Post

120

32

95

127

0

6

6

4

23

23

0

9

65

97

90

Post

31

Recreatie

85

18

83

101

9

2

10

4

19

14

0

9

43

66

80

Recreatie

32

Reizen

530

137

476

613

8

8

44

18

147

157

0

6

231

394

503

33

Rijopleidingen

19

3

75

78

3

0

3

8

6

45

0

1

13

59

17

Rijopleidingen

34

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven

18

8

13

21

4

0

1

0

5

3

0

1

8

12

23

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven

35

Sieraden en Uurwerken

5

1

4

5

2

0

0

0

2

0

0

0

1

1

3

Sieraden en Uurwerken

36

Sport en Beweging

11

5

13

18

3

0

1

1

3

2

0

0

8

10

4

Sport en Beweging

37

Taxivervoer

26

7

17

24

2

0

3

0

4

5

0

0

10

15

20

38

Telecommunicatie

569

93

582

675

6

15

83

14

94

350

0

16

113

479

488

39

Textiel en Schoenen

14

2

4

6

0

2

1

0

0

1

0

0

2

3

13

40

Thuiswinkel

158

36

168

204

22

1

16

6

45

51

0

4

63

118

115

Thuiswinkel

41

Tweewielers

16

4

15

19

4

0

2

1

2

3

0

0

7

10

17

Tweewielers

42

Uiterlijke Verzorging

22

6

24

30

3

0

1

1

8

3

0

1

14

18

17

Uiterlijke verzorging

43

Verbouwingen en Nieuwbouw

23

9

19

28

2

2

2

0

10

0

0

1

12

13

17

Verbouwingen en Nieuwbouw

44

Verhuizen

20

5

18

23

2

0

1

0

5

4

0

1

11

16

21

Verhuizen

45

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

25

9

34

43

1

0

1

0

14

4

0

0

23

27

22

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

46

Voertuigen

320

77

321

398

8

4

13

18

101

62

0

14

192

268

318

47

Water

52

12

46

58

0

0

1

2

8

19

0

1

28

48

48

Water

48

Waterrecreatie

44

13

29

42

3

2

3

1

11

3

0

4

19

26

41

Waterrecreatie

49

Webshop

12

7

37

44

5

0

3

5

13

9

0

0

9

18

1

50

Wonen

896

217

860

1.077

44

1

37

22

220

254

169

23

330

776

838

51

Zelfstandige Klinieken

6

2

7

9

2

0

0

0

2

3

0

0

2

5

6

Zelfstandige Klinieken

52

Zonwering

9

3

7

10

0

0

1

0

4

2

0

0

3

5

8

Zonwering

53

Zorginstellingen

35

14

38

52

9

0

8

0

8

7

0

3

20

30

29

5.027

1.269

5.023

6.292

1.657

178

234

2.162

4.231

4.488

1.657

178

TOTAAL

6.292

244

75

511

168

1.297

2.162

Airconditioning
Autoverhuur

Energielabel
Garantiewoningen

Makelaardij
Notariaat
Openbaar Vervoer

Reizen

Taxivervoer
Telecommunicatie
Textiel en Schoenen

Voertuigen

Webshop
Wonen

Zorginstellingen
Totaal
TOTAAL

KLACHTENGELDEN
Overzicht klachtengelden 2014
Geschillencommissie

Aankoopprijs artikel

Groep 1a

< € 100,-

≥ € 100,-

€ 27,50

€ 52,50

Bruidsmode en Maatwerk
(voorheen Textiel en Schoenen)

Factuurbedrag
Groep 1a
Klussen- en Vloerenbedrijven

< € 3000,-

≥ € 3000,-

€ 125,50

€ 250,00

Groep 2

Factuurbedrag

Makelaardij

€ 77,50

Natuursteen

€ 125,00

Openbaar Vervoer

€ 27,50

Particuliere Onderwijsinstellingen

€ 102,50

Post

€ 27,50

Recreatie

€ 52,50

Rijopleidingen

€ 77,50

Sieraden en Uurwerken

€ 77,50

Sport en Beweging

€ 52,50

Taxivervoer

€ 27,50

< € 500,-

€ 500,- t/m € 1.500,-

≥ € 1.500,-

Doe-Het-Zelfbedrijven

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Telecommunicatie

€ 50,00

Elektro

€ 62,50

€ 87,50

€ 112,50

Thuiswinkel

€ 27,50

Glas, Porselein en Aardewerk

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Tweewielers

€ 77,50

Optiek

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Uiterlijke Verzorging

€ 52,50

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Verbouwingen en Nieuwbouw

€ 260,00

Verhuizen

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Verpleging Verzorging en Thuiszorg

€ 52,50

Water

€ 27,50

Webshop

€ 27,50

Groep 3

Factuurbedrag
< € 500,-

€ 500,- t/m € 1.500,-

≥ € 1.500,-

Afbouw

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zelfstandige Klinieken

€ 52,50

Airconditioning

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zonwering

€ 77,50

Bouw- en Afbouwmaterialen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zorginstellingen

€ 52,50

Dakbedekking

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Geschillencommissie Advocatuur

Installerende bedrijven

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Klacht en/of declaratiegeschil

€ 52,50

Parket

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Schadevergoeding € 0,- t/m € 5.000,-

€ 77,50

Reizen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Schadevergoeding € 5.000,- t/m € 10.000,-

€ 102,50

Voertuigen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Schadevergoeding onbepaald

€ 102,50

Waterrecreatie

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Incasso declaratie door Advocaat

Wonen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Hoogte declaratie € 0,- t/m € 5.000,-

€ 75,00 + € 15,75 BTW

Groep 4

Ongeacht factuurbedrag

€ 5.000,- t/m € 10.000,-

€ 150,00 + € 31,50 BTW

Autoverhuur

€ 77,50

Meer dan € 10.000,-

€ 200,00 + € 42,00 BTW

Bestratingbedrijf

€ 77,50

Geschillencommissie Notariaat

Centrale Antenne Inrichtingen

€ 52,50

Klacht en/of declaratiegeschil

€ 52,50

Directe Verkoop

€ 27,50

Schadevergoeding € 0,- t/m € 2.500,-

€ 77,50

Elektronische Communicatiediensten

€ 50,00

Schadevergoeding € 2.500,- t/m € 5.000,-

€ 102,50

Energie

€ 27,50

Incasso declaratie door Notaris

Energielabel

€ 27,50

Hoogte declaratie € 0,- t/m € 5.000,-

€ 75,00 + 15,75 BTW

Garantiewoningen

€ 340,00

€ 5.000,- t/m € 10.000,-

€ 150,00 + 31,50 BTW

Geestelijke Gezondheidszorg

€ 52,50

Gezelschapsdieren

€ 52,50

Groen

€ 52,50

Informatiedienstaanbieders

€ 10,00

Kinderopvang

€ 52,50
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NB. Bij een onbevoegd/niet-ontvankelijkverklaring wordt een vast bedrag van € 27,50 berekend
(behalve bij de Geschillencommissie Garantiewoningen). Het eventueel meer betaalde wordt gerestitueerd.
Dit betekent dat bij de geschillencommissies met € 27,50 aan klachtengeld, in die gevallen geen
klachtengeld wordt gerestitueerd.

Consumentenzaken

Pagina 19

GESCHILLENCOMMISSIE
ADVOCATUUR

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt klachten
tussen cliënten en advocaten. Advocaten kunnen zich
op vrijwillige basis aansluiten bij de Geschillencommissie
Advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten
beveelt advocaten dringend aan geschillen aan de
commissie voor te leggen. De commissie behandelt
geschillen over de kwaliteit van de dienstverlening
van de advocaat, de hoogte van de declaratie en
schadeclaims met een maximum van € 10.000,-.

Deze commissie behandelt
klachten van 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 189 klachten in behandeling, waarvan 144
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn er 64 uitspraken
verzonden aan partijen. Een deel van de ingediende
klachten werd niet verder in behandeling genomen,
omdat de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden of aan het verzoek aanvullende
informatie toe te zenden.
Soort klachten
De meeste klachten waarover de commissie uitspraak
deed, bestonden uit verschillende klachtonderdelen.
De klachten betroffen onder meer de werkwijze van de
advocaat waarbij onvoldoende of onjuiste informatie en
het onvoldoende behartigen van de belangen van de
consument tot een geschil leidden.

Ook werd geklaagd over de kwaliteit van de
dienstverlening, zoals het bereiken van onvoldoende
resultaat of het nemen van onjuiste rechtsmaatregelen.
Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 5.531,-.
Mondelinge toelichting
In 90% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, hebben de consumenten de zitting bijgewoond.
De advocaten woonden in 85% van de gevallen de
zitting bij.
Rechtshulp
In 8% van de gevallen had de consument zich voorzien
van professionele rechtsbijstand. De advocaten maakten
in geen enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 64 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan.
Hiervan achtte zij 18 gegrond, 10 ten dele gegrond en
34 gevallen ongegrond. In 2 gevallen was de consument
niet ontvankelijk in zijn klacht. In 14 gevallen is een
vergoeding toegekend. De gemiddelde vergoeding
bedroeg € 3.580,-.

Niet voldaan aan informatieplicht
klachten, schikkingen en uitspraken
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Een consument wendt zich tot een advocaat omdat
zij juridisch advies nodig heeft in verband met een
arbeidskwestie. Zij heeft op de website gelezen dat het
introductiegesprek gratis is en stuurt per e-mail haar casus
met een aantal vragen naar de advocaat. In het gesprek
wijst de cliënt erop dat dit wat haar betreft oriënterend
is. Desgevraagd licht ze haar casus toe, waarop de
advocaat aangeeft dat zij niet alle kennis op het gebied van
arbeidsrecht heeft, maar zo nodig hulp inschakelt van een
kantoorgenoot. De cliënt die op verzoek van de advocaat
de stukken heeft meegenomen, geeft tijdens het gesprek
aan dat zij zich zonder een toevoeging niet door een
advocaat kan laten bijstaan. Daarop vult de advocaat een
formulier voor het aanvragen van een toevoeging in. Na het
gesprek dat drie kwartier heeft geduurd laat de cliënt per
e-mail weten dat de advocaat nog geen toevoeging moet
aanvragen omdat zij nog het een en ander moet uitzoeken.

Consumentenzaken

Omdat er naar haar mening geen sprake is van
een overeenkomst, reageert de cliënt niet op de
opdrachtbevestiging. Enige tijd later krijgt ze een
declaratie die na haar klacht wordt verlaagd, maar ook
deze rekening wil de cliënt niet betalen. Zij is er vanuit
gegaan dat het gesprek kosteloos was. De advocaat
heeft het ook niet over kosten gehad. De cliënt dient
weer een klacht in die volgens haar niet of nauwelijks
serieus in behandeling is genomen. Zij wil niets betalen.
Volgens de advocaat heeft de cliënt haar via een
uitgebreide e-mail benaderd. Zij heeft de cliënt
vervolgens uitgenodigd de zaak door te spreken en
gevraagd de relevante schriftelijke stukken mee te
brengen. Voorts heeft zij haar geïnformeerd over
de mogelijkheid op basis van door de overheid
gefinancierde rechtsbijstand te procederen.
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Na drie e-mails is de afspraak tot stand gekomen. Tijdens
dit gesprek zijn diverse onderwerpen besproken en is
een aanvraagformulier voor een toevoeging ingevuld
en door de cliënt ondertekend. De advocaat brengt een
eerste kennismakingsgesprek van ongeveer twintig
minuten niet in rekening. Het was echter een volwaardig
intakegesprek dat een uur duurde en waarin inhoudelijk
over de zaak is gesproken.
De advocaat heeft de cliënt medegedeeld dat als de
toevoeging niet zou worden verleend het uurtarief in
rekening zou worden gebracht. Op verzoek van de cliënt
is de toevoegingaanvraag (nog) niet verzonden. Op de
opdrachtbevestiging met daarbij een voorschotdeclaratie
heeft de cliënt niet gereageerd. Daarop is haar de reeds
bestede tijd in rekening gebracht. De advocaat zag zich
daartoe genoodzaakt omdat er geen toevoeging was
verkregen. Zij stelt dat zij nooit heeft aangegeven dat het
intakegesprek gratis zou zijn. Na bezwaar van de cliënt

is de declaratie verlaagd. De advocaat betwist dat zij de
klacht van de cliënt niet serieus heeft genomen. Zij vindt
dat de klacht ongegrond is en dat de cliënt de gematigde
declaratie van € 356,- moet betalen.
Volgens de commissie is niet gebleken dat de advocaat
vóór of tijdens het gesprek heeft aangegeven dat haar
cliënt voor het gesprek en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden moest betalen als de toevoeging niet
zou worden verkregen. Ook heeft zij de voorwaarden
voor een gratis eerste kennismakingsgesprek niet met
de cliënt besproken. De commissie vindt dat de advocaat
daarmee onvoldoende over de financiële consequenties
van de dienstverlening heeft gecommuniceerd en dus
is tekortgeschoten in haar informatieplicht. De klacht
van de cliënt is dan ook gegrond. Zij is de advocaat niets
verschuldigd. Daarbij neemt de commissie tevens in
aanmerking dat de advocaat de zaak niet inhoudelijk heeft
behandeld, het intakegesprek niet heeft voorbereid en
tijdens het gesprek nauwelijks informatie heeft verstrekt.

GESCHILLENCOMMISSIE
AFBOUW
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen afbouwbedrijven.

Advocaat heeft wel juist gehandeld
De commissie is het niet eens met de cliënt dat de advocaat nalatig is geweest en behalve geld
incasseren niets heeft gedaan. Het aantal uren dat zij voor haar werkzaamheden in rekening heeft
gebracht is redelijk. De commissie kan niet beslissen dat de zaak door een andere advocaat wordt
behandeld. Dat kan de cliënt eventueel zelf regelen.

Een cliënt is niet tevreden over de bijstand van een advocaat
in een arbeidsgeschil. Zij is volgens hem nalatig geweest
en heeft behalve geld incasseren feitelijk niets gedaan. De
advocaat zou hebben aangegeven dat de cliënt het proces
heeft verloren, maar de cliënt heeft niet gehoord dat er een
rechtszaak zou zijn. Hij meent zelfs dat er helemaal geen
rechtszaak is geweest. De cliënt heeft een brief moeten
ondertekenen inzake de kosten van de advocaat, waarbij de
advocaat aangaf dat de wederpartij de overige kosten zou
betalen. Voorts zou hij van de advocaat een bedrag van
€ 688,- terugkrijgen dat hij als voorschot had betaald voor de
kosten van de deurwaarder en de rechtbank. De cliënt heeft
dit niet ontvangen. Hij wil dat een andere advocaat de zaak
opnieuw behandelt.
De advocaat stelt dat zij de cliënt heeft bijgestaan in een
geschil inzake een vordering van hem op een opdrachtgever
voor uitgevoerde werkzaamheden. Zij heeft de cliënt
geadviseerd, brieven aan de wederpartij geschreven en een
concept dagvaarding opgesteld. Omdat de cliënt telkens
niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed heeft zij hem
gezegd dat zij de procedure pas aanhangig zou maken
als hij een voorschot had betaald. Nadat de cliënt dit had
gedaan heeft de advocaat de nieuwe stukken die zij van
de cliënt had ontvangen bestudeerd. Daaruit bleek dat de
cliënt van de opdrachtgever een bedrag tegen finale kwijting
had geaccepteerd, zodat zijn vordering geen kans van
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slagen meer had. Daarop is afgesproken dat de cliënt de
opdrachtgever zou verzoeken de overeenkomst te wijzigen.
De advocaat heeft daartoe de overeenkomst aangepast.
Vervolgens liet de cliënt niets meer van zich horen, behalve
dat hij telefonisch op een zeer bedreigende toon tegen de
advocaat en enkele medewerkers heeft gesproken.
Nadat de cliënt op de eindafrekening had gereageerd
heeft de advocaat hem laten weten dat zij abusievelijk
een voorschotbedrag van € 688,- voor de kosten van de
deurwaarder en de rechtbank niet had meegenomen. Dit
bedrag is per omgaande aan hem overgemaakt. De advocaat
is van mening dat zij haar werkzaamheden naar behoren
heeft uitgevoerd en dat de cliënt haar daarvoor moet betalen.
De cliënt heeft geen schade geleden en zij heeft hem niet in
zijn belangen geschaad.
De commissie meent dat de advocaat de cliënt op goede
gronden heeft gemeld dat zij niets meer voor hem kon doen
omdat hij buiten haar om een schikking met de wederpartij
had getroffen. De advocaat die van deze regeling niet op
de hoogte was, heeft juist gehandeld. De uren die zij voor
haar werkzaamheden in rekening heeft gebracht zijn niet
onredelijk. De klacht van de cliënt is ongegrond. Bovendien
kan de commissie niet beslissen dat de zaak door een
andere advocaat wordt behandeld. Het staat de cliënt vrij zelf
een andere advocaat in de arm te nemen.
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De Geschillencommissie Afbouw behandelt geschillen
tussen consumenten en ondernemers die zijn
aangesloten bij de Nederlandse Ondernemersvereniging
voor Afbouwbedrijven (NOA) of die zich voor
de behandeling van geschillen bij de commissie
hebben geregistreerd. Aan de Geschillencommissie
Afbouw kunnen geschillen worden voorgelegd over
stukadoorswerk en over plafond- en wandmontage.
Ook kan de commissie geschillen behandelen over
(terrazzo)vloeren, betonlook-, grind- en gietvloeren.
Als de commissie voor de geschillenbeslechting nader
technisch onderzoek noodzakelijk acht, kan zij een
deskundige inschakelen die het verrichte werk ter plekke
beoordeelt.

Soort klachten
De meeste klachten gingen over materiële schade en
non-conformiteit. Hierbij gingen de meeste geschillen
over gietvloeren en stukadoorswerkzaamheden.

De vetvlekjes zijn weliswaar niet groot maar vallen
wel op. Ook het feit dat water niet in de wand dringt
versterkt de deskundige in zijn waarneming dat de
vetvlekjes onder de laklaag zitten.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 5.555,-

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 54 klachten in behandeling, waarvan 35
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed in
het verslagjaar 28 uitspraken. In een aantal gevallen
hebben partijen alsnog geschikt. Een deel van de
klachten kon niet verder worden behandeld, onder
meer omdat de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden of omdat de ondernemer niet was
aangesloten.

Rechtshulp
De consument maakte in 23% van de zaken gebruik van
rechtshulp. De ondernemer maakte in 12% van de zaken
gebruik van rechtshulp.

Het stucwerk vertoont kleine structuurnuances
die zonder strijklicht niet in het oog springen. Bij
plaatselijk herstel blijven de reparatieplekjes zichtbaar.
Dat is daarom volgens de deskundige geen optie.
Om de structuurnuances en de vetvlekjes weg te
krijgen moet de betonlook tot de onderste laag
worden geschuurd en moeten de vetvlekjes dieper
worden verwijderd. De plekjes waar de vlekjes zaten
moeten vervolgens worden geïsoleerd. Daarna moet
de wand volledig worden voorzien van een primer,
betonlook en laklaag. Overigens kunnen ook daarna
onder invloed van strijklicht minuscule nuances in de
structuur te zien zijn.

Mondelinge toelichting
In 85% van de zaken was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was bij 73% van de zaken aanwezig om zijn
standpunt toe te lichten.

Aard van de beslissingen
Van de behandelde klachten werden er 19 gegrond
verklaard, 3 ten dele gegrond en 3 ongegrond. In
2 gevallen verklaarde de commissie zich niet bevoegd. In
1 zaak werd een schikking ter zitting getroffen. In 9 (ten
dele) gegronde klachten werd een vergoeding toegekend.
Gemiddeld bedroeg deze vergoeding € 2.913,-.

De commissie gaat er eveneens vanuit dat de
consument het fornuis vóór het aanbrengen van de
afwerklaag heeft gebruikt. Zij verkeerde echter in de
veronderstelling dat de ondernemer helemaal klaar was

omdat hij de sleutels met een factuur in de brievenbus
had gedaan en dat ze dus weer kon gaan koken.
Volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden
voor het Afbouwbedrijf is het werk opgeleverd als de
ondernemer dat aan de consument heeft meegedeeld
en deze het werk heeft aanvaard. De ondernemer
heeft dit niet rechtstreeks gedaan, maar de sleutels
met een factuur in de brievenbus gedaan. Volgens
de commissie staat dit gelijk met een mededeling.
De consument mocht er dan ook vanuit gaan dat de
waterdichte afwerking was aangebracht. Ze hoefde niet
te verwachten dat er blijvende vetvlekken in de wand
zouden komen.
Aangezien de ondernemer de consument bij het
teruggeven van de sleutels niet heeft gewaarschuwd
dat de laklaag nog moest worden aangebracht en dat
ze het fornuis niet mocht gebruiken is hij toerekenbaar
tekort geschoten en aansprakelijk voor de schade.
Omdat het gezien het standpunt van beide partijen
niet voor de hand ligt dat de ondernemer de gebreken
herstelt kent de commissie de consument een
vergoeding van € 500,- toe.

Muggen in nieuwe gietvloer

Het is begrijpelijk dat een consument dacht dat de ondernemer met zijn stucwerkzaamheden klaar
was. Er moest echter nog een afwerklaag worden aangebracht. Daardoor ontstonden bij het koken
vetvlekken in de achterwand. De ondernemer moet daarvoor een schadevergoeding betalen.

Dat er muggen in de gietvloer zitten en rollerbanen op de begane grond zijn te zien kan de
ondernemer niet worden verweten. Wel dat op de eerste etage de rollerbanen slordig zijn en er
in de slaapkamer een schade is die niet, zoals de ondernemer stelt, is veroorzaakt doordat de
consument te vroeg op de vloer heeft gelopen. Gezien de verstoorde verhoudingen hoeft de
consument de ondernemer geen gelegenheid te geven de gebreken herstellen. In plaats daarvan
moet de ondernemer hem een vergoeding betalen.

De achterwand van de keuken is naar het oordeel van
de consument niet fraai in een betonlook gestuukt. De
ondernemer is vergeten de gestuukte wand af te lakken
waardoor er bij het koken vetspetters in zijn getrokken.
Ook vindt de consument dat de wand zeer slordig is
gestuukt. Er zijn diepe kerven en groeven, bulten en
bobbels en het schilderwerk van de koof van de afzuigkap
is beschadigd. De ondernemer heeft het werk opgeleverd
door de sleutels met een factuur door de brievenbus te
doen. Na de klacht van de consument over het werk is de
achterwand opnieuw gestuukt, maar is het resultaat nog
slechter. De schuurplekken zijn weliswaar hersteld, maar
er zijn hobbels en bobbels voor teruggekomen. Ook de
vetvlekken zijn weer zichtbaar. Daarnaast is het schilderen kitwerk beschadigd.

Bij het aanbrengen van een gietvloer voor de prijs van
€ 5.226,- is de ondernemer volgens de consument zijn
verplichtingen niet deugdelijk nagekomen. Op de begane
grond, de eerste etage en de zolder zijn de aanzetten van
de lakroller zichtbaar wat een zeer storend effect geeft
en aantoont dat de vloer niet goed is aangebracht. In de
grootste slaapkamer op de eerste etage loopt door een
hechtingsfout dit deel van de vloer niet gelijk met de rest.
Bovendien zijn de muggen niet volgens de afspraak uit de
vloer verwijderd. Voorts heeft de ondernemer bij het gieten
van de vloer zonder pak gewerkt, waardoor er haartjes in de
vloer zijn gekomen. Ook heeft de ondernemer zich niet aan
de planning gehouden wat met een gedwongen verhuizing
tot een bijzonder stressvolle situatie heeft geleid.

Vetvlekken in niet afgewerkte keukenwand
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De consument wil dat een andere ondernemer de schade
herstelt of in plaats daarvan een schadevergoeding.
Volgens de ondernemer heeft de consument nooit
geklaagd tot het moment waarop hij vroeg waar de
betaling bleef. Hij vermoedt dat de consument na het
stuken en voor het aanbrengen van de laatste afwerklaag
het fornuis heeft gebruikt. Dat verklaart de vlekken. Als
zij had gewacht tot na de afwerking had dit probleem zich
niet voorgedaan omdat de wand dan waterdicht was. Hij
is niet bereid nog herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige
vermoedt dat de consument na het stuken en voor het
aanbrengen van de afwerklaag de kookplaat heeft gebruikt.
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De consument heeft geen enkel vertrouwen meer
in de ondernemer en wil niet dat hij de herstelwerkzaamheden uitvoert. Eerder herstel was ook niet
deugdelijk. Dit rechtvaardigt volgens de consument
dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat de
ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld
tekortkomingen te herstellen. Zo zijn de rollerslagen
op de begane grond meer dan gering en lopen ze
kris kras door elkaar wat zeer storend is. Ook zijn de
verkleuringen veel eerder opgetreden. De consument
ontkent dat hij de woning te vroeg heeft betreden. Dan
zouden er meer beschadigingen zichtbaar moeten zijn
dan de ene beschadiging in de slaapkamer.
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De consument verlangt vergoeding van zijn schade dan
wel herstel van de gebreken waarbij volgens hem het
opnieuw gieten van de vloer de enig juiste oplossing is
voor het probleem op de eerste etage.
De ondernemer betwist de klacht over de aanzetten
van de lakroller. Het is normaal dat er na de oplevering
enige mate van spaanslagen is te zien. Dit kan
verergeren onder invloed van strijklicht. De aanzetten
zullen door gebruik verminderen. De hechtingsfout in
de slaapkamer op de eerste etage is ontstaan doordat
de consument te vroeg op de vloer is gaan lopen. Een
voetafdruk wijst daarop. Dit probleem kan worden
verholpen, maar de kosten komen voor rekening van de
consument.
Er zijn voorstellen gedaan om de muggen te
verwijderen, maar die heeft de consument niet
aanvaard. Hoewel de consument erkent dat de muggen
niet aan de ondernemer zijn te verwijten wil hij toch dat
ze kosteloos worden verwijderd. Bij het aanbrengen
van de vloer heeft de ondernemer wel degelijk een pak
gedragen. De consument was toen niet aanwezig zodat
hij hierover niet kan oordelen. De planning is inderdaad
niet gehaald, maar dat kwam omdat de temperatuur
van 18 graden niet gehaald kon worden. Dat heeft de
applicatie bemoeilijkt. De klacht van de consument
moet volgens de ondernemer ongegrond worden
verklaard.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
vindt het beeld van de rollerbanen op de begane grond
normaal. Op de eerste verdieping is slordiger gewerkt.
Daar zijn de rollerbanen niet even dik en zijn er zelfs
structuurverschillen. De schade in de slaapkamer
is ontstaan door contact van water met onverhard
gietmateriaal. Dit heeft niets te maken met te vroeg op
de vloer lopen. De reparatie blijft zichtbaar tenzij een
overlaging in kleur wordt uitgevoerd. De deskundige
spreekt wat de muggen in het oppervlak betreft van
een extreme situatie. De muggen zijn op veel en zeer
opvallende plaatsen aanwezig en zonder een totale
overlaging niet te verwijderen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer
niet aansprakelijk voor de muggen in de vloer op de
begane grond is. Het is geen gebrek van de vloer.
Niet gebleken is dat er tijdens het aanbrengen van de
gietvloer muggen waren waardoor de ondernemer niet
met het gieten van de vloer zou kunnen beginnen. De
consument heeft ook in e-mails erkend dat de muggen
in de vloer niet de schuld van de ondernemer zijn. De
muggen zijn volgens de commissie natuurlijk bijzonder
vervelend, maar dit komt voor rekening en risico van de
consument. De afspraak dat de ondernemer de muggen
zou verwijderen ging niet door omdat de consument
druk bezig was met verhuizen. Deze tijdsdruk kan de
ondernemer niet worden verweten. De klacht over de
muggen is daarom ongegrond.

GESCHILLENCOMMISSIE
AIRCONDITIONING
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die de
airconditioning in een woning
hebben aangelegd.

Dat geldt ook voor de klacht over de rollerbanen op
de begane grond. Volgens de deskundige vertonen
ze een normaal beeld en blijkt uit zijn rapport niet dat
de gietvloer niet deugdelijk is gelegd. Dat weegt voor
de commissie zwaarder dan de opmerking van de
consument dat de rollerbanen kris kras door elkaar
lopen en zeer storend zijn.
De commissie neemt het oordeel van de deskundige
over dat op de eerste etage de rollerbanen slordig
zijn en dat de beschadiging in de slaapkamer niet is
veroorzaakt doordat de consument te vroeg op de vloer
heeft gelopen. Dan zouden meer beschadigingen te
zien zijn. Deze klacht van de consument is wel gegrond.
Conform de aanbeveling van de deskundige moet over
de vloer een laag in kleur worden aangebracht.
De commissie vindt dat van de consument niet kan
worden verlangd dat hij meewerkt aan het herstel
door de ondernemer. De onderlinge verstandhouding
is behoorlijk verstoord en er is een gerede kans dat
dit tot nieuwe geschillen zal leiden. Bovendien heeft
de ondernemer eerdere herstelwerkzaamheden niet
deugdelijk uitgevoerd. Daarom moet hij de consument
de herstelkosten voor het overlagen op de eerste
verdieping vergoeden.
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De Geschillencommissie Airconditioning behandelt
geschillen tussen consumenten en ondernemers,
die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van
Ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en
Luchtbehandeling (NVKL) of bij de Geschillencommissie
Airconditioning zijn geregistreerd. De klachten kunnen
betrekking hebben op geschillen die zijn ontstaan over met
de ondernemer gesloten overeenkomsten.
Aantal klachten en uitspraken
Er was 1 klacht in behandeling en deze was ingediend
in 2012. De commissie heeft in deze zaak een uitspraak
gedaan.
Soort klachten
De klacht betrof non-conformiteit. Het ging hierbij om een
binnen-unit.

Financieel belang
Het financieel belang bij de klacht bedroeg € 15.000,Mondelinge toelichting
De consument en de ondernemer waren bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.
Rechtshulp
De consument maakte in de behandelde zaak gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte geen gebruik van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
De klacht werd gegrond verklaard.
De vergoeding betrof € 11.392,-.

Ontwerp- en uitvoeringsfouten in klimaatsysteem
Er mankeert veel aan het klimaatsysteem dat de ondernemer heeft geplaatst. Om de ontwerpen uitvoeringsfouten te constateren en de herstelkosten te begroten zijn zelfs twee deskundigenonderzoeken nodig. In totaal moet de ondernemer als schadevergoeding een bedrag van
€ 11.392,- aan de consument betalen.

Het vervangen van de gasgestookte luchtverwarmer en
gasboiler door een nieuw indirect gestookt systeem met
buffervat, cv ketel en zonnecollectoren voor een bedrag
van € 30.000,- is volgens de consument niet deugdelijk
uitgevoerd en dus moet de gehele installatie opnieuw
worden aangelegd. Er zijn blijvende klachten, de installatie
maakt lawaai en het wordt niet voldoende warm, omdat
het retourluchtkanaal is afgesloten en de hoeveelheid
lucht van de verwarmingsinstallatie te laag is. De
consument heeft daarom in de badkamer een elektrische
verwarming bij moeten plaatsen. Voorts leveren de
zonnecollectoren geen energie en is de airco-unit van de
gevel losgekomen.
De ondernemer weerspreekt de klachten van de
consument. Na zijn klacht dat de woning niet voldoende
warm werd is getracht de consument telefonisch te
helpen. Daarbij is afgesproken dat als dat niet tot het juiste
resultaat zou leiden de ondernemer langs zou komen.
Vervolgens kwam er geen reactie van de consument
maar een bezoekverslag van zijn adviseur. De ondernemer
zegt dat hij met deze wijze van communiceren klaar is.
De consument heeft een servicecontract dat hij kan
gebruiken om storingen te laten verhelpen. Hij heeft geen
schadebedragen genoemd, dus heeft hij geen schade
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geleden. De ondernemer stelt dat hij heeft geleverd wat
is overeengekomen en dat de installatie functioneert,
althans kan functioneren.
Hij erkent wel dat er nog enkele fouten in de installatie
zitten. Zo zijn de stoomslang aansluiting en de hygrostaat
niet volgens het montagevoorschrift gemonteerd.
Dit moet hij herstellen. De zonnecollectoren werken
inderdaad niet. Ook de klacht over de airco moet
worden opgelost. Dergelijke storingen vallen onder het
onderhoudscontract.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat de constructie voor de retourlucht uit de
woning zeer omslachtig en onduidelijk is. Voorts hebben
de zonnecollectoren geen druk, werkt de circulatiepomp
niet, komt de steun waarop de condensingunit is
bevestigd los van de muur en zijn de aansluiting
van de stoomslang en de hygrostaat niet volgens
voorschrift gemonteerd. De deskundige doet een aantal
aanbevelingen voor herstel die in totaal € 5.637,- kosten.
De grootste kostenpost is het wijzigen van de aansluiting
van de retourlucht waardoor minimaal 90% van de lucht
uit de woning retour komt.
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In een reactie op het rapport van de deskundige verwijst
de consument naar de installatievoorschriften. Daaruit
blijkt volgens hem dat de installatie zoals de ondernemer
deze heeft aangelegd niet naar behoren kan functioneren.
Er is sprake van een ontwerpfout. Volgens de consument
kan daarom niet worden volstaan met het door de
deskundige geadviseerde herstel. De noodzakelijke
werkzaamheden zijn veel omvangrijker en mede door
noodzakelijke bouwkundige aanpassingen ook aanzienlijk
duurder.
Ook de ondernemer is het niet eens met het vaktechnische oordeel van de deskundige. Volgens hem gaat
het om storingen die onder het servicecontract van de
consument vallen. Er is geen sprake van een ontwerpfout
en is er geen reden voor alle herstelwerkzaamheden die
de deskundige heeft aangegeven.
De commissie geeft in een tussenadvies aan vooralsnog
geen reden te hebben om te veronderstellen dat het
oordeel van de deskundige niet juist is. Bovendien heeft
hij geen kennis kunnen nemen van de reacties van
de consument en de ondernemer en daarop dus ook
niet kunnen reageren. Met het oog op een zorgvuldige
besluitvorming vindt de commissie het van belang dat
de deskundige hiertoe alsnog in de gelegenheid wordt
gesteld.
Omdat de deskundige in zijn rapport aangeeft dat een
aantal punten nader moet worden onderzocht, besluit
de commissie een aanvullend onderzoek te laten
uitvoeren. De deskundige moet onder andere beoordelen
of de hoofdcomponenten correct zijn geselecteerd en
in samenhang met de door de installateur ontworpen
installatie kunnen functioneren. Ook moet hij nagaan of de
consument gelijk heeft dat de installatie niet normaal en
veilig werkt en geheel opnieuw moet worden aangelegd
en de woning niet voldoende warm wordt. Een punt van
aandacht is ook de hoeveelheden luchttoevoer en de
luchttemperaturen van de verwarmingsunit. Op basis van
zijn waarnemingen moet de deskundige aangeven welke
herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en
wat daarvan de kosten zijn.
Naar aanleiding van het aanvullende deskundigenonderzoek concludeert de commissie dat er in
de door de ondernemer geplaatste installatie
ontwerp- en uitvoeringsfouten zitten. Er is uitgegaan
van verkeerde aannames en uitgangspunten. De
benodigde luchthoeveelheden worden niet gehaald en
daardoor ook niet voldoende verwarmingsvermogen.
Toevoerluchtkanalen zijn te klein met geluidsoverlast
als gevolg. Ook de retourlucht voorzieningen zijn
onvoldoende. Voorts werken de zonnecollector en de
warmtepomp niet correct en worden door fouten in
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het hydraulisch systeem de beloofde energiebesparing
en energie-efficiency niet gehaald. De regeling van de
installatie is gecompliceerd en daardoor voor de gebruiker
niet duidelijk.
Volgens de commissie had van de installateur een meer
deskundige aanpak verwacht mogen worden. De ontwerpen uitvoeringsfouten kunnen hem worden aangerekend. Dit
brengt met zich mee dat de ondernemer de gevolgen van
deze fouten moet herstellen of de consument financieel
moet compenseren. Volgens de berekeningen in het
aanvullend deskundigenrapport kosten de noodzakelijke
herstelwerkzaamheden € 9.517,-. De ondernemer heeft
niet op het tweede onderzoek gereageerd waaruit de
commissie afleidt dat hij tegen de werkzaamheden en de
kosten geen bezwaar maakt. De consument heeft een
offerte van een andere ondernemer ingebracht, maar
volgens de deskundige is deze offerte niet realistisch.
Ook tekent de consument aan dat hij er geen vertrouwen
in heeft dat de ondernemer deugdelijk werkt. Daarom
doet hij uitdrukkelijk een beroep op vervangende
schadevergoeding.
Uitgangspunt voor de commissie is dat de ondernemer in
de gelegenheid moet worden gesteld eventuele gebreken
te herstellen. Uit de gebreken blijkt echter dat de kwaliteit
van het door hem geleverde werk ernstig tekortschiet,
hetgeen al geruime tijd een aanzienlijke impact op het
leefklimaat in de woning van de consument heeft. De
noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn aanzienlijk. Het
geschil loopt al lang zonder dat de ondernemer blijk heeft
gegeven in te zien dat hij tekortgeschoten is. Daarom kan
de commissie niet van de consument verlangen dat hij de
ondernemer de gebreken laat herstellen. De commissie
verplicht de ondernemer daarom een schadevergoeding
te betalen die overeenkomt met de door de deskundige
begrote herstelkosten van € 9.517.--. Dat is inclusief
€ 1.077,- voor het bevestigen van de airco, het aansluiten
van de stoomslang en het monteren van de hygrostaat.
De consument wil voor het onderzoek door zijn adviseur
en het voeren van correspondentie een vergoeding
van € 5.041,50. Met uitzondering van bijzondere
omstandigheden worden deze kosten niet vergoed. De
commissie vindt dat die bijzondere omstandigheden er in
dit geval wel zijn en kent de consument een vergoeding
toe van € 625,- voor de kosten die hij voor de behandeling
van het geschil heeft moeten maken, plus een bedrag van
€ 1.250,- om de schade en de aansprakelijkheid vast te
stellen. De commissie vindt dit gerechtvaardigd wegens
de complexiteit van de materie en de ernst van de
gebreken en de gevolgen hiervan voor de consument.
De ondernemer moet de consument derhalve ook nog
€ 1.875,- vergoeden.
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GESCHILLENCOMMISSIE
AUTOVERHUUR

Deze Geschillencommissie behandelt klachten tussen
consumenten en ondernemers, die zijn aangesloten bij
BOVAG Verhuurbedrijven of bij de Geschillencommissie
Autoverhuur voor de behandeling zijn geregistreerd.
De klachten gaan over de overeenkomsten met
betrekking tot autoverhuur, waarop de Algemene
Huurvoorwaarden van de BOVAG Verhuurbedrijven van
toepassing zijn.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die voertuigen
verhuren. Dit kan een auto zijn,
maar ook een motor.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 11 klachten in behandeling, waarvan 8
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn 5 uitspraken
verzonden aan partijen. In 2 gevallen werd de klacht niet
verder in behandeling genomen omdat de ondernemer
niet was aangesloten bij de commissie. In een ander
geval voldeed de consument niet aan de formele inname
vereisten waardoor de klacht niet verder in behandeling
kon worden genomen. In een geval was de commissie
niet bevoegd.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 422,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft in 75% van de gevallen de zitting
bijgewoond en de ondernemer in 75%.
Rechtshulp
Er werd geen gebruik gemaakt van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 5 zaken heeft de commissie uitspraken gedaan.
Hiervan achtte zij 2 gevallen gegrond, 2 ongegrond.
In 1 geval verklaarde de commissie zich niet bevoegd. In
één geval is de consument een vergoeding toegekend.
De vergoeding bedroeg € 465,-.

Soort klachten
De uitspraken van de commissie hadden onder meer
betrekking op de algemene voorwaarden, totstandkoming overeenkomst en de berekening van het eigen
risico.

Schade aan gehuurde bedrijfswagen
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De waarborgsom die een consument bij het huren
van een bedrijfsauto heeft betaald, krijgt hij niet terug.
Volgens de ondernemer is er bij het terugbrengen van
de wagen schade aan de auto en aan een vlaggenmast
ontstaan, maar de consument spreekt dat tegen.
Weliswaar heeft hij bij het achteruit parkeren met
de bumper zachtjes een vlaggenmast geraakt, maar
is er noch aan de auto, noch aan de vlaggenmast
schade ontstaan. De ondernemer geeft ook niet aan
wat voor schade er is. Hij wil dat de consument een
schadeformulier invult, maar die voelt daar niets voor
omdat er, naar de mening van de consument, geen
schade is. Hij wil dat de ondernemer de waarborgsom
van € 525,- terugbetaalt.

Consumentenzaken

Volgens de ondernemer is er wel degelijk schade aan
de bumper ontstaan. De consument heeft ook erkend
dat hij tegen een vlaggenmast is gereden. De schade
aan de auto is getaxeerd op € 372,-. De WA-schade
aan de vlaggenmast is (nog) niet bekend. Op grond
van de voorwaarden is de consument verplicht een
schadeformulier te overleggen. Daar is meerdere malen
om gevraagd, maar hij heeft dit niet gedaan. Voor
de consument gold een eigen risico van € 250,-. De
ondernemer wil hem daarvoor belasten. Inmiddels is het
restant van de waarborgsom, na aftrek van het eigen
risico, aan de consument terugbetaald. Daarmee is voor
de ondernemer de zaak afgedaan.
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De commissie komt aan de hand van foto’s tot de
conclusie dat de achterbumper licht is ontzet. Er is
dus wel degelijk enige schade ontstaan. Of het ook
noodzakelijk is de schade te herstellen is niet aan de
consument ter beoordeling. De Hoge Raad heeft recent
bepaald dat het Audatex-systeem een deugdelijk en
objectief middel is om vast te stellen dat er schade is en
wat de herstelkosten zijn. Afspraken van auto-eigenaren
met schade herstelbedrijven over een vaste korting
spelen daarbij geen rol, net zo min als de vraag of een
eigenaar de schade al dan niet laat repareren.

Op het mede door de consument ondertekende
uitgifteformulier staat dat de auto geen schade
vertoonde. Er was wel schade nadat hij de wagen had
teruggebracht. Uit de Audatex-berekening blijkt dat de
herstelkosten hoger zijn dan het eigen risico, zodat de
ondernemer terecht het eigen risico van € 250,- op de
waarborgsom heeft ingehouden. De eindafrekening is
dan ook correct. De ondernemer is de consument niets
meer verschuldigd.

GESCHILLENCOMMISSIE
BESTRATINGSBEDRIJF
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bestratingsbedrijven.
Deze bedrijven leggen een
wegdek of een gedeelte
hiervan aan met klinkers,
keien of tegels.

De Geschillencommissie Bestratingsbedrijf is operationeel
geworden per 1 april 2012.
De commissie behandelt klachten tussen consumenten
en ondernemers over de aanleg en/of het onderhoud
van bestrating (klinkers, keien of tegels), de levering
van materialen en over het advies over de uit te voeren
werkzaamheden.
De ondernemer moet zijn aangesloten bij de
Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland
(OBN) of zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie
Bestratingsbedrijf voor de behandeling van klachten. De
overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, moet
op of na 1 april 2012 met de ondernemer zijn afgesloten.
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Voordat de consument een klacht aan de Geschillencommissie Bestratingsbedrijf kan voorleggen, moet hij
eerst proberen met de ondernemer tot overeenstemming
te komen.
Lukt dit niet, dan kan hij zich tot de commissie wenden.
De Geschillencommissie Bestratingsbedrijf kan besluiten
dat een onderzoek door een deskundige noodzakelijk is.
Hiervoor wordt dan een deskundige ingeschakeld, die het
door de ondernemer verrichte werk ter plekke beoordeelt
en een rapport uitbrengt aan de commissie.
Aantal klachten en uitspraken
In 2013 zijn geen klachten ingediend.
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GESCHILLENCOMMISSIE
BOUW- EN AFBOUWMATERIALEN

De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen
behandelt geschillen tussen consumenten en
ondernemers die lid zijn van de HIBIN (Vereniging van
Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland) of bij de
Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen
voor de behandeling van klachten zijn geregistreerd.
Klachten kunnen betrekking hebben op de levering van
(onderdelen voor) een badkamer of keuken. Ook kunnen
ruwbouwmaterialen of wand- of vloertegels onderwerp
van geschil zijn.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die materialen
verkopen om een woning mee
te verbouwen.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 15 klachten in behandeling, waarvan 13
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden in het
verslagjaar 4 uitspraken verzonden. Een deel van de
klachten kon niet behandeld worden onder meer omdat
de ondernemer niet bij de commissie was aangesloten.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 9.500,-.
Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument ter zitting aanwezig.
De ondernemer in 75%.
Rechtshulp
In 25% van de gevallen heeft de consument gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemers maakten in
geen enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2013 zijn 4 uitspraken verzonden. Hiervan achtte de
commissie er 2 ongegrond, 1 gegrond en 1 ten dele
gegrond.

Soort klachten
De klachten betroffen keukenmaterialen (werkblad,
kasten, laden), ruwbouwmaterialen en wand- of
vloerbedekking.

Tegels niet schoon te krijgen
Het lukt een consument niet de tegels na het voegen schoon te krijgen. Hij verwijt de leverancier dat hij
hiervoor niet is gewaarschuwd. De commissie is het daar niet mee eens. De tegels zijn niet poreus en de
door de consument ingeschakelde tegelzetter heeft, zoals meestal, zelf mogen bepalen waarmee hij de
tegels gaat leggen en voegen.
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Omdat een consument voor zijn badkamer zwarte
kwaliteitstegels met een structuur wil, koopt hij ze
niet bij een bouwmarkt maar bij een gespecialiseerde
ondernemer. Nadat de ondernemer de tegels heeft
afgeleverd gaat de door de consument ingeschakelde
tegelzetter aan de slag. Als die klaar is met het leggen
van de vloertegels verwijdert de consument met water
het overtollige (ook zwarte) voegcement, maar wat hij
ook doet, er blijft een cementfilm te zien. Op advies van
de ondernemer probeert de consument het vervolgens
met water en groene zeep. Het verwijderen van het
voegcement op de wandtegels lukt helemaal niet. Ook
een door de consument te hulp geroepen bedrijf slaagt
er niet in via het impregneren van de tegels met een
kleurversteviger de vlekken weg te krijgen. Evenmin lukt
een poging met een soort schuurmiddel.
Voor de consument zit er niets anders op dan de tegels te
laten verwijderen. Bij een ander bedrijf koopt hij precies
dezelfde tegels waarbij dit probleem zich niet voordoet.
Dat kost hem € 9.196,-. Aan advocaatkosten geeft hij
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€ 4.200,- uit. In totaal vordert hij van de ondernemer een
schadevergoeding van € 13.396,-. De ondernemer had
volgens hem moeten waarschuwen voor de mogelijkheid
dat resten van het voegmateriaal niet eenvoudig kunnen
worden verwijderd en preventieve maatregelen moeten
adviseren. Bovendien verwijt hij de ondernemer dat
deze nadat de problemen waren ontstaan een verkeerd
reinigingsadvies heeft gegeven.
De vervuiling van de tegels met voegcement heeft
volgens de ondernemer twee oorzaken. Allereerst
zijn de cementresten op de vloertegels onvoldoende
voortvarend verwijderd. Bovendien is er folie op de
tegels gelegd waaronder het cement alle tijd heeft gehad
om goed uit te harden en één te worden met de tegel.
Het nadeel van groene zeep is dat het een olieachtige
film over de tegel vormt die de cementvervuiling afdekt.
Dat verergert dus het probleem. De structuurtegel is wat
moeilijker schoon te maken dan een geheel gladde tegel,
maar er was niets mis mee. Er is een deugdelijk product
geleverd. Uit coulance en zonder enige verplichting is
meegedacht over oplossingen.
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Volgens de commissie staat het niet vast dat
de ondernemer gevraagd of ongevraagd een
reinigingsadvies heeft geven, met name waar het
gaat om het gebruik van groene zeep. De geleverde
tegels zijn hard, ondoordringbaar en niet poreus. De
verontreiniging met voegcement is ook niet in de tegel
gedrongen. Door de structuur is de tegel wel moeilijker
schoon te maken, maar er was geen sprake van een
bijzonder en niet te verwachten risico op het hechten
van vervuiling. Een ervaren tegelzetter kan hier goed
mee omgaan zonder dat veel overtollig voegmateriaal
aan het tegeloppervlak gaat hechten. Bij de nieuwe
tegels heeft dit probleem zich ook niet voorgedaan.
De commissie concludeert dat de tegel niet bijzonder
gevoelig voor vervuiling is en dat de ondernemer daarom
niet verplicht was hiervoor te waarschuwen en te wijzen
op preventieve maatregelen.
De commissie is het ook niet eens met de consument
dat de problemen voorkomen hadden kunnen worden
als de ondernemer er op had gewezen dat de gelegde

tegels eerst van een impregneermiddel/coating moeten
worden voorzien, zodat ze na het voegen met minder
risico’s schoongemaakt kunnen worden. De consument
heeft immers alleen tegels gekocht zonder dat daarbij
is besproken hoe en met welke middelen ze zouden
worden gevoegd. Ook hier is het, zoals zo vaak, aan
de tegelzetter overgelaten naar eigen inzicht lijm en
voegmiddelen te gebruiken. Dit is vaak een persoonlijke
keuze, omdat elke tegelzetter zijn eigen voorkeuren,
inzichten en ervaringen met bepaalde producten heeft.
Er was dus geen reden de consument al van te voren te
adviseren over het te gebruiken voegmiddel en hoe dat
gemakkelijk van de tegel kan worden verwijderd.
Voorts is het ongebruikelijk voorafgaand aan het voegen
de tegels te impregneren of te voorzien van een coating
alleen om het schoonmaken te vergemakkelijken. Een
dergelijke aanpak kan ook risico’s inhouden, bijvoorbeeld
voor de glans. Tegelzetters willen zich daarom hieraan
meestal niet branden.

GESCHILLENCOMMISSIE
CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen kabelbedrijven. Dit zijn
bedrijven die de consument
van radio- en televisiesignalen
voorzien.

De klacht van de consument is ongegrond.
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De Geschillencommissie Centrale Antenne
Inrichtingen behandelt geschillen over (de aanvraag
van) een abonnement voor de levering van radio- en
televisiesignalen via de centrale antenne inrichting.
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2013

Aantal klachten en uitspraken
Er was 1 klacht in behandeling, ingediend in het
verslagjaar. Alleen de ondernemer was aanwezig om het
standpunt aan de commissie toe te lichten. De klacht
betrof non-conformiteit (de kwaliteit van de ontvangst).
De klacht werd ongegrond verklaard.
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GESCHILLENCOMMISSIE
DAKBEDEKKING

De Geschillencommissie Dakbedekking behandelt
geschillen tussen consumenten en ondernemers, die
lid zijn van VEBIDAK op het gebied van bitumineuze
en kunststof dakbedekkingen (de zogenaamde ‘platte
daken’) of bij de Geschillencommissie Dakbedekking zijn
geregistreerd. De klachten kunnen betrekking hebben
op klachten die zijn ontstaan over met de ondernemer
gesloten overeenkomsten.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven op het gebied
van zogenaamde bitumineuze
platte daken.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 3 klachten in behandeling, waarvan 2 ingediend
in het verslagjaar. De commissie heeft in het verslagjaar
1 uitspraak gedaan. Eén van de ingediende klachten kon
niet behandeld worden omdat de ondernemer niet bij de
commissie was aangesloten.
Soort klachten
In de zaak waarin de commissie een uitspraak heeft gedaan
betrof de klacht de uitvoering van de werkzaamheden en
geleden schade.

Financieel belang
Het financieel belang bedroeg € 20.500,-.
Mondelinge toelichting
Zowel de consument als de ondernemer was bij de zitting
aanwezig om het standpunt aan de commissie toe te
lichten.
Rechtshulp
De consument noch de ondernemer maakte gebruik van
rechtshulp.

Aard van de beslissingen
In 2013 is 1 uitspraak gedaan. In deze zaak werd de klacht
gegrond verklaard. De overeenkomst werd ontbonden en
er werd een vergoeding toegekend van € 2.178,-.

Dakbedekking onlogisch en onvakkundig aangebracht
De rekening van € 17.200,- die een consument voor het vernieuwen van de dakbedekking heeft
gekregen, hoeft hij van de commissie niet te betalen. De ondernemer heeft niet conform de
overeenkomst gewerkt en volgens de deskundige ook onlogisch en onvakkundig. Bovendien moet
hij de schade als gevolg van de lekkages vergoeden.
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Er is volgens de consument bij het vervangen van het
gehele dak nogal wat fout gegaan. Hij betaalt daarom
de rekening van € 17.200,- niet. Twee weken na de
werkzaamheden begint het te regenen en zijn er op
diverse plekken lekkages. Ondanks herhaalde reparaties
blijven de lekkages in het EPDM (Ethyleen Propyleen
Dieen Monomeer) van het terrasdak zich herhalen en
ontstaat er schade aan plafonds en muren. EPDM is een
synthetisch rubber. Ook de badkamer ontkomt niet aan
een lekkage. Daardoor ontstaat kortsluiting als gevolg
waarvan de ventilator het begeeft. Ook in het toilet op de
benedenverdieping is er een lekkage. De afzuigventilator
sneuvelt ook daar.
Volgens de consument is het nieuwe dak ondeskundig
aangebracht. De ondernemer heeft ook aangegeven
dat dit door onervaren medewerkers is uitgevoerd.
De consument wil dat de ondernemer het onder- en
bovendak geheel vervangt. Ook moet de ondernemer
de vervolgschade betalen. Daarbij gaat het om twee
ventilatoren, schilderwerk in de woonkamer, de badkamer
en het toilet en beschadigd stuc- en regelwerk.

Consumentenzaken

Ontevreden is de consument over het rapport van de
eerste deskundige die de commissie heeft ingeschakeld.
Hij wil dat een specifiek dakbedekkingdeskundige een
onderzoek doet. Uit een door hem overgelegde offerte
blijkt dat de herstelwerkzaamheden € 25.344,- kosten.
De ondernemer vindt dat hij voortdurend adequaat op de
lekkagemeldingen heeft gereageerd. Het inhouden van
de complete opdrachtsom is dan ook niet redelijk. EPDM
wordt zeer veelvuldig over bestaande dakbedekking
aangebracht. Zonder extra kosten is geen solotrim van 60
mm maar van 80 mm toegepast om vochtproblemen te
voorkomen. De ondernemer sluit niet uit dat een aantal
mensen dat aan de klus heeft gewerkt niet bedreven was
in het verwerken van EPDM. Ook hij pleit voor een nader
onderzoek door een dakbedekkingdeskundige, met name
wat betreft de vraag of de EPDM dakbedekking adequaat
is toegepast. Ook moeten naar zijn mening de schade en
de herstelkosten beter worden vastgesteld.
De deskundige stelt dat het niet goed is EPDM over
de bestaande dakbedekking te leggen. De fabrikanten
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raden dit af. Het is wel mogelijk als eerst isolatie
wordt aangebracht. Volgens de deskundige geven
de reparaties op het lage dak een rommelige indruk.
Er zijn verschillende plakmethodes toegepast. De
beschadigingen aan het plafond en de wanden van
de woonkamer, de badkamer en het toilet moeten
worden hersteld. Ook moeten twee ventilatoren worden
vervangen. De deskundige noemt de omvang van de
gebreken ernstig. Hij beraamt de herstelkosten op
€ 5.432,-.
De commissie vindt met de consument en de
ondernemer dat in dit geval een nieuw onderzoek
door een dakbedekkingdeskundige nodig is. Daarbij
gaat het onder andere om de vraag wat zijn mening
is over het aanbrengen van EPDM over de bestaande
dakbedekking en of de lekkages structureel zijn of
het gevolg van slecht uitgevoerde details, zoals de
ondernemer aangeeft.
De tweede deskundige merkt na zijn onderzoek op
dat het EPDM als geheel per dakvlak is aangeleverd,
maar dat het door het ontbreken van hefmateriaal
op de oprit voor de woning in handelbare stukken is
gesneden. Dat is te zien door het aantal verkleefde
naden. De deskundige vermoedt dat het opdelen
foutief is uitgevoerd waardoor het aanbrengen van
passtroken noodzakelijk werd. Naar zijn mening is dit
een onlogische en onvakkundige actie, waardoor ook
de kwetsbaarheid van het dak groter is geworden.
Dat betekent dat voor het terrasdak een grootschalig
herstel nodig is, waarbij de EPDM dakbedekking
moet worden verwijderd en het dak met een nieuw
dakpakket opnieuw moet worden opgebouwd. Dat kost
€ 7.500,- exclusief BTW. Ook op het hoge dak moet
het dakbedekkingwerk geheel opnieuw worden gedaan.
Dat kost ongeveer even veel als voor het terrasdak.
De herstelkosten van de gevolgschade aan plafonds

en apparatuur begroot de deskundige op € 1.800,exclusief BTW.
Op grond van de bevindingen van beide deskundigen
oordeelt de commissie dat de ondernemer tekort is
geschoten in de nakoming van de met de consument
gemaakte afspraken. De belangrijkste tekortkoming is
dat hij bij het hoge dak het bestaande afschot niet heeft
gehandhaafd waardoor op het dak veel water langdurig
blijft staan. Dat heeft effect op de houdbaarheid van
de dakbedekking met een groot risico op lekkage. Van
extra negatieve invloed is ook het versnijden van het
EPDM membraam. Het is een ongebruikelijke gang van
zaken met grote risico’s op lekkage en gevolgen voor de
levensduur van de dakbedekking. Op het hoge dak moet
daardoor een geheel nieuwe dakbedekking worden
aangebracht.
Voor het terrasdak heeft de ondernemer een deel
van de oude dakbedekking gehandhaafd hoewel
met de consument algehele vernieuwing was
overeengekomen. Ook is de overeengekomen isolatie
met de bijbehorende dikte niet toegepast. In de
woonkamer eronder zijn nog steeds lekkages. Ook
op het terrasdak moet de dakbedekking dus opnieuw
worden aangebracht.
Gezien deze tekortkomingen ontbindt de commissie
conform het verzoek van de consument de
overeenkomst. Dat betekent dat de consument het
bedrag van € 17.200,- niet hoeft te betalen. Met dit
bedrag kan hij de dakbedekkingwerkzaamheden door
een derde laten uitvoeren. De ondernemer moet
daarnaast voor de schade door de lekkages een
vergoeding van € 2.178,- betalen. Door het ontbinden
van de overeenkomst wordt hij ontheven van de
verplichting nog herstelwerkzaamheden aan de daken
uit te voeren.

GESCHILLENCOMMISSIE
DIRECTE VERKOOP
Deze commissie
behandelt klachten van
consumenten tegen directe
verkoopondernemers. Dit
zijn bedrijven die producten
verkopen door middel van
demonstraties of presentaties.
Het product is dus niet in een
winkel gekocht.

Op 1 januari 2008 is de Geschillencommissie Directe
Verkoop operationeel geworden. Deze commissie
behandelt klachten tussen consumenten en
directe verkoopondernemers, die zijn aangesloten
bij de Vereniging Directe Verkoop of bij de
Geschillencommissie Directe Verkoop voor de
behandeling van geschillen zijn geregistreerd. Het
geschil met de ondernemer over te leveren of
geleverde diensten of zaken dient te zijn ontstaan op
of na 1 januari 2008 en de directe verkooponderneming
was op dat moment lid van de Vereniging Directe
Verkoop of was geregistreerd bij de Geschillencommissie Directe Verkoop. Klachten kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op de directe
verkoop van huishoudartikelen, kleding/sieraden of
verzorgingsproducten/cosmetica.
Voordat de consument een klacht aan de commissie
kan voorleggen, dient hij zich eerst te wenden tot de
verkoper. Indien dat niet tot een bevredigend resultaat
heeft geleid, kan de consument zich wenden tot de
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onderneming die is aangesloten bij de Vereniging
Directe Verkoop of de Vereniging Directe Verkoop zelf.
Indien de klachtafhandeling door de onderneming niet
heeft geleid tot een voor de consument bevredigend
resultaat, kan de consument naar keuze zijn klacht
voorleggen aan de Vereniging Directe Verkoop voor
een bemiddelingspoging of zijn klacht voorleggen
aan de commissie. Indien de klacht is voorgelegd
aan de Vereniging Directe Verkoop en ook de
bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de
consument bevredigend resultaat, kan de consument
zijn klacht alsnog voorleggen aan de commissie.
Het klachtengeld voor de Geschillencommissie Directe
Verkoop bedroeg € 25,42. Als de consument in het
gelijk wordt gesteld, bepaalt de commissie dat de
ondernemer hem het klachtengeld moet vergoeden.
In het verslagjaar is 1 klacht ingediend. Deze klacht is
bij de commissie in behandeling.

Pagina 41

GESCHILLENCOMMISSIE
DOE-HET-ZELFBEDRIJVEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen doe-het-zelfbedrijven.

De Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven behandelt
klachten van consumenten over ondernemers die lid
zijn van de VWDHZ of die bij de Geschillencommissie
Doe-Het-Zelfbedrijven voor de behandeling van klachten
zijn geregistreerd. De klachten kunnen betrekking hebben
op alle door een doe-het-zelf winkel verkochte artikelen of
geleverde diensten, behalve waar het de huur of verhuur
van gereedschap en dergelijke betreft.

Financieel belang
Het financieel belang van de klachten in geding bedroeg
gemiddeld € 2.381,-.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 34 klachten in behandeling, waarvan 23
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 16 uitspraken
verzonden. In een aantal gevallen hebben partijen geschikt.
Enkele klachten konden niet verder in behandeling
worden genomen omdat de consument niet voldeed
aan de formele inname voorwaarden of de commissie
reglementair niet bevoegd was.

Rechtshulp
De consument maakte in 31% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemers maakten in 6% van de
gevallen gebruik van rechtshulp.

Soort klachten
De meeste klachten hadden betrekking op non-conformiteit
en schade. Hierbij gingen de meeste klachten over laminaat
en keramische tegels. De artikelen waren in het merendeel
van de gevallen geplaatst of gelegd door de consument.

Mondelinge toelichting
De consument was in 69% van de zaken aanwezig om een
mondelinge toelichting te geven. De ondernemer was in
56% van de gevallen bij de zitting aanwezig.

Aard van de beslissingen
In 2013 deed de commissie in 16 klachten een uitspraak.
Hierbij achtte zij 9 klachten gegrond, 1 deels gegrond en
6 ongegrond.
In 7 (deels) gegronde zaken werd een schadevergoeding
toegekend. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding € 523,-.

Niet gebruik maar productiefout oorzaak slijtage vloer
Voor de tweede keer is er iets mis met een laminaatvloer die de consument bij de ondernemer heeft
gekocht. Nu is er sprake van een veel te snelle slijtage. De ondernemer houdt het op abnormaal
gebruik, maar komt daar op terug als blijkt dat een productiefout de oorzaak is. Hij moet de vloer
verwijderen en een nieuwe leggen.
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De laminaatvloer die de consument heeft gekocht is
na ongeveer anderhalf jaar al zo erg versleten dat deze
vervangen moet worden. De vloer moet volgens de
consument tegen een hond bestand zijn en eens in de
twee tot drie weken dweilen mag ook geen probleem
zijn. Daarom is er volgens de consument sprake van
non-conformiteit. De vloer voldoet niet aan wat hij mocht
verwachten. De consument gaat niet akkoord met
vervanging van de vloer. Dat zou al de tweede vloer van
de ondernemer zijn die vervangen moet worden. Hij heeft
er geen vertrouwen meer in. Daarom wil hij een financiële
vergoeding, inclusief een vergoeding voor de kosten van
het in- en uitruimen.
De ondernemer vond aanvankelijk dat de klacht van de
consument ongegrond moest worden verklaard omdat naar
zijn mening de slijtage door abnormaal dagelijks gebruik
was veroorzaakt zodat de garantie van 15 jaar niet van
toepassing was. Ook door de middelgrote hond met een

Consumentenzaken

langharige vacht en het schoonmaken zou de vloer teveel
hebben geleden. Na het onderzoek namens de commissie
waaruit blijkt dat er sprake is van een productiefout is hij
bereid de vloer te verwijderen, een nieuwe vloer naar wens
te leggen en alle kosten voor zijn rekening te nemen.
De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet aan
de hand van de duidelijke overgangen tussen de planken
dat de slijtage onmogelijk door het gebruik van de vloer
kan zijn veroorzaakt. Gezien de aard en de omvang van de
slijtage is de oorzaak zonder twijfel het productieproces.
Herstel is alleen mogelijk door de vloer te vervangen.
Dat kost € 7.375,-, waarin begrepen een stelpost van
€ 1.000,- voor het uitvlakken van de bouwvloer en een
stelpost van € 1.000,- voor het herstel van eventueel
beschadigde wanden.
De commissie neemt de conclusie en het advies van
de deskundige over. Omdat niet het gebruik maar
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het productieproces oorzaak is van de slijtage is de
ondernemer hiervoor verantwoordelijk. Hij moet in
de gelegenheid worden gesteld de gebreken aan de
vloer te herstellen. Dat betekent dat de commissie
het verzoek van de consument een financiële
compensatie toe te kennen afwijst. De eerste vloer die
de ondernemer aan de consument heeft geleverd was
niet goed vanwege een adviesfout. De tweede vloer
was kwalitatief niet goed. Het zijn dus verschillende

oorzaken waardoor de twee vloeren niet aan de
gerechtvaardigde eisen van de consument hebben
voldaan. De consument heeft het slecht getroffen,
maar mag nog steeds vertrouwen op de levering van
een deugdelijke vloer. De ondernemer is bereid de vloer
kosteloos te vervangen. Hij heeft dit de consument op
eigen initiatief voorgesteld. Ook moet de ondernemer
op zijn kosten de oude vloer verwijderen en afvoeren
en de woning in- en uitruimen.

GESCHILLENCOMMISSIE
ELEKTRO
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die een
elektronisch apparaat leveren
of repareren.

Vocht in nieuw badkamermeubel
Doordat de consument het nieuwe badkamermeubel vlak bij de opening van de douchewand heeft
geplaatst en er bij de bodemplaat een leiding lekt, trekt er al heeft snel vocht in de kast. Anderzijds
heeft de ondernemer niet aangegeven dat het meubel op anderhalve meter afstand van het bad
moest komen. Zijn aanbod kosteloos een nieuw badkamermeubel te leveren vindt de commissie
redelijk. De consument is er ten onrechte niet op ingegaan.

Al binnen een maand is er vocht in de kast van het
nieuwe badkamermeubel getrokken, zo luidt de klacht
van de consument. Daardoor is de kast gaan bobbelen,
ook al is die gespoten.
Voor de ondernemer is de verklaring simpel. Het
badmeubel staat maar 10 centimeter van het bad
hoewel dit minimaal anderhalve meter moet zijn. Er
komt dus water tegen de kast. Bovendien is er een
lekkage bij de bodemplaat. Aan het badmeubel heeft
niets gemankeerd. Toch is hij bereid kosteloos een
nieuw badkamermeubel te leveren.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat de bodemplaat van de badkamerkast
door een lekkage uit het afvoerpijpje verdikt is. De
lijmverbinding is niet 100% dicht. Ook het rechterpaneel van de kast, aan de kant van het bad, is verdikt.
Dat komt door spatwater tijdens het douchen en
baden. Het linkerpaneel is droog. De bodemplaat en
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het rechterpaneel zijn niet onzichtbaar te vervangen. De
enige oplossing is de gehele kast vervangen.
Volgens de commissie is het niet komen vast te
staan dat het badmeubel zoals de ondernemer
aangeeft anderhalve meter vanaf het bad moet
komen. Anderzijds heeft de consument onvoldoende
voorzorgsmaatregelen getroffen door de kast naast een
opening van de douchewand te plaatsen. Daarom vindt
de commissie het aanbod van de ondernemer, gedaan
vóórdat de consument het geschil aan de commissie
had voorgelegd, kosteloos een nieuw badkamermeubel
te leveren redelijk. Daarmee wordt ook de schade
aan de bodemplaat verholpen hoewel die door een
lekkende leiding is veroorzaakt wat voor risico van
de consument komt. De consument is ten onrechte
niet op dit aanbod ingegaan. Zijn klacht is ongegrond.
De ondernemer moet van de commissie zijn aanbod
gestand doen.
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De Geschillencommissie Elektro behandelt klachten
van consumenten over elektrische en huishoudelijke
artikelen, geleverd door detailhandelaren die
zijn aangesloten bij UNETO-VNI of die bij de
Geschillencommissie Elektro voor de behandeling van
klachten zijn geregistreerd. Ook kunnen consumenten
klachten indienen over reparaties, die door deze
detailhandelaren of gespecialiseerde UNETO-VNI
reparatiebedrijven zijn uitgevoerd.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 67 klachten in behandeling, waarvan 58
ingediend in het verslagjaar. Er zijn 24 uitspraken
verzonden aan partijen. In een groot deel van de gevallen
was de ondernemer niet aangesloten, waardoor die
klachten niet verder in behandeling zijn genomen. Tevens
werd een aantal zaken onderling geregeld. Daarnaast
voldeed de consument in een aantal gevallen niet aan de
formele inname voorwaarden.
Soort klachten
Van de uitspraken had het merendeel betrekking
op de reparatie en aan- en verkoop van

consumentenelektronica en op audiovisuele apparaten.
Daarnaast waren er klachten over witgoed, computer/
randapparatuur en klein huishoudelijke apparaten.

Mondelinge toelichting
In 67% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, woonde de consument de zitting bij. De
ondernemers woonden in 8% de zitting bij.
Rechtshulp
In 25% van de zaken had de consument professionele
rechtsbijstand. De ondernemer had in geen van de zaken
professionele rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie 24 uitspraken gedaan.
Hiervan achtte zij 14 gevallen ongegrond, 8 gegrond
en 2 ten dele gegrond. In 5 gevallen is een vergoeding
toegekend. De gemiddelde vergoeding bedroeg € 304,-.

Weinig plezier heeft een consument van het navigatiesysteem dat allerlei kuren vertoont. Zij krijgt twee
keer een vervangend exemplaar, maar die vertonen dezelfde gebreken. Aan een derde keer heeft ze
geen behoefte. Volgens de commissie maakt ze terecht aanspraak op ontbinding van de koopovereenkomst. Ze krijgt het volledige aankoopbedrag van de ondernemer terug.
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€ 132,- aan de consument moet terugbetalen. Op basis
van het reglement van de commissie komen de kosten die
de consument heeft gemaakt voor haar eigen rekening.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 635,-.

Navigatiesysteem telkens de weg kwijt

Van meet af aan heeft een consument problemen met
het navigatiesysteem dat zij heeft gekocht. Het loopt
telkens vast en de GPS weergave werkt niet. Zij legt haar
klacht aan de ondernemer voor en die geeft uiteindelijk
acht maanden later een nieuw vervangend apparaat. Dat
vertoont echter dezelfde gebreken. De consument brengt
het naar de ondernemer voor reparatie, maar krijgt na een
paar weken te horen dat het apparaat niet is te repareren
en dat ze weer een nieuw exemplaar kan krijgen. Daar
heeft ze echter geen vertrouwen in. Bovendien wil de
ondernemer haar geen nieuwe garantie geven omdat
het een vervangend apparaat is. Als het stuk gaat moet
ze ermee naar de fabrikant. De consument haalt daarom
het derde vervangend apparaat niet op. Ze heeft er
schoon genoeg van en wil dat de overeenkomst wordt
ontbonden en de ondernemer haar het aankoopbedrag
van € 132,- vergoedt, evenals € 17,- voor reis-, parkeer- en
telefoonkosten.
De ondernemer stelt dat het om een kosteloze omruiling
gaat. De wettelijke garantie van 24 maanden gaat niet
opnieuw in, wel de fabrieksgarantie van 24 maanden.

Op grond daarvan maakt zij volgens de commissie terecht
aanspraak op ontbinding van de overeenkomst. Dat
betekent dat het apparaat eigendom is en blijft van de
ondernemer die op zijn beurt het aankoopbedrag van

Omdat het gekochte en de vervangende apparaten telkens
defecten vertoonden en niet konden worden gerepareerd
staat het voor de commissie vast dat ze niet voldeden aan
wat de consument op grond van de koopovereenkomst
mocht verwachten. In zo’n geval moet de ondernemer
het apparaat kosteloos herstellen of vervangen. Aan deze
verplichting heeft de ondernemer voldaan, maar dat wil
niet zeggen dat hij voor het vervangend apparaat ook een
afzonderlijke nieuwe wettelijke garantietermijn moet geven.
Wel vindt de commissie dat de ondernemer niet adequaat
jegens de consument heeft gehandeld door telkens een
ander standpunt over de wettelijke garantie in te nemen.
Daarbij komt dat hij niet in staat is geweest het gekochte
en de vervangende apparaten te repareren waardoor de
consument voor de derde keer vervanging is voorgesteld.
De consument heeft nauwelijks profijt van de apparaten
gehad. Een groot aantal weken had ze helemaal geen
navigatiesysteem, was de informatie van de ondernemer
onduidelijk en heeft ze geen enkel vertrouwen meer in
zowel de ondernemer, als het apparaat.
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Consument weigert vervangend tv-toestel
Uitgaande van een levensduur van zeven jaar gaat de dure televisie van de consument te snel kapot.
De televisie die hij als vervanging krijgt doet het niet goed maar dat toestel wordt niet meer
geproduceerd. Daarom krijgt hij een beter maar door de prijsverlagingen goedkoper toestel
aangeboden. De consument wil echter een nog beter en duurder exemplaar, maar dat gaat de
ondernemer te ver. Hij heeft ook naar het oordeel van de commissie genoeg gedaan om aan de
wensen van consument tegemoet te komen.

Binnen de garantieperiode van twee jaar gaat de televisie
die een consument voor € 1.699,- heeft gekocht kapot.
Omdat repareren te duur is krijgt hij van de ondernemer
een vervangende televisie, maar die doet het niet goed.
Het scherm is ingebrand, een geluidsbox is stuk, de kleuren
van teletekst zijn niet goed en het beeld trilt en stottert. De
consument meldt dat bij de ondernemer, maar die kan het
toestel niet vervangen omdat de fabrikant dit model niet
meer levert. Hij biedt een schadevergoeding van € 1.000,aan of een vervangende televisie met een adviesprijs van
€ 1.099,-.
Daarmee gaat de consument niet akkoord. Een bedrag
van € 1.000,- staat niet in verhouding tot de aanschafprijs
van de televisie en de tijd die hij het toestel heeft kunnen
gebruiken. De vervangende televisie van € 1.099,accepteert hij niet omdat die van een mindere kwaliteit is
dan het toestel dat hij heeft gekocht. Daarom wil hij dat de
koopovereenkomst wordt ontbonden en terugbetaling van
het aankoopbedrag van € 1.699,-, dan wel het opvolgende
type van het toestel dat hij heeft gekocht. Dat kost
€ 1.499,-.
De ondernemer wijst er op dat de consument recht
heeft op een toestel met dezelfde specificaties, maar
dat hem een televisie van hetzelfde merk met zelfs nog
betere specificaties is aangeboden. Deze televisie kost
€ 1.099,-. De consument wil echter een televisie met
nog veel meer en betere specificaties en ook nog eens
een veel duurder toestel. Dat gaat de ondernemer te
ver. Hij stelt voor de consument geen andere televisie
meer te leveren en de koopovereenkomst te ontbinden.
Uitgaande van een levensduur van zeven jaar van
de televisie die de consument heeft gekocht en de
afschrijvingsmethodiek van de brancheorganisatie
Uneto-VNI komt de ondernemer uit op een vergoeding
van € 1.000,-. Omdat de consument ook gebruik heeft
moeten maken van een leentoestel biedt de ondernemer
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uit coulance een bedrag van € 1.100,- aan. Dat strookt
ook met de prijs van het aan de consument aangeboden
maar door hem geweigerde toestel. Technisch gezien
zou de consument daarmee zelfs een betere televisie
hebben gekregen dan hij destijds heeft aangeschaft.
De commissie vindt dat de consument er vanuit mocht
gaan dat de vrij kostbare televisie niet binnen de
levensduur van zeven jaar defect zou gaan. Daarmee
voldeed het niet aan de koopovereenkomst. Op grond
daarvan moest de ondernemer het toestel repareren
of vervangen. Reparatie van de vervangende televisie
was echter te duur. Bovendien leverde de fabrikant dit
toestel niet meer. Wel heeft de ondernemer een toestel
van € 1.099,- aangeboden met dezelfde en zelfs meer
specificaties dan het toestel dat de consument heeft
gekocht. Toch heeft hij dit aanbod van de hand gewezen
omdat hij een nog duurder toestel met nog meer
specificaties van € 1.499,- wil.
Volgens de commissie heeft de ondernemer de afgelopen
jaren meer dan genoeg gedaan om aan de wensen van
de consument te voldoen. Het is te begrijpen dat hij daar
nu niet meer aan mee wil werken. Het is daarom alleszins
redelijk dat de overeenkomst wordt ontbonden en de
consument een bedrag krijgt dat is gerelateerd aan de
oorspronkelijke koopsom na aftrek van een vergoeding voor
het gebruik van het oorspronkelijke en het vervangende
toestel. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding
houdt de commissie ook rekening met de huidige lagere
prijzen voor vergelijkbare televisietoestellen, zoals het
aangeboden televisietoestel van € 1.099,-. De commissie
komt uit op een bedrag € 1.100,- en vindt in dat opzicht
het aanbod van de ondernemer redelijk. Hij moet zijn
aanbod gestand doen. De door de consument verlangde
terugbetaling van de aankoopprijs dan wel een toestel van
€ 1.499,- wijst de commissie dan ook af.

Pagina 47

GESCHILLENCOMMISSIE
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die de
consument voorzien van
bijvoorbeeld internet, telefonie,
digitale televisie of een allesin-1-pakket.

De Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten behandelt geschillen tussen consumenten
en ondernemers die zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. Een
voorwaarde voor registratie is dat de ondernemers hun
Algemene Voorwaarden in overeenstemming brengen
met het Referentiemodel voor Algemene voorwaarden
voor internettoegang en het ter toetsing voorleggen
aan de daartoe ingestelde Toetsingscommissie. De
Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten
behandelt onder andere klachten die betrekking hebben
op de kwaliteit van de internetverbinding, de werking van
het netwerk of de hoogte van de in rekening gebrachte
abonnementskosten.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 353 klachten in behandeling, waarvan 307
ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 48 uitspraken
verzonden. In het merendeel van de klachten hebben
partijen alsnog een schikking getroffen. Ook voldeed de
consument in enkele gevallen niet aan de formele inname
voorwaarden of was de ondernemer niet aangesloten.
Soort klachten
De klachten betroffen onder andere informatieverstrekking
en kosten. Ook werd geklaagd over de werking van het
netwerk en de dienstverlening van de ondernemer.
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Rechtshulp
In 11% van de gevallen was de consument voorzien van
professionele rechtsbijstand. In geen van de
gevallen was de ondernemer voorzien van professionele
rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
In het verslagjaar heeft de commissie 48 uitspraken
gedaan. Hiervan achtte zij 24 gevallen gegrond, 12
ongegrond, 2 ten dele gegrond, en in 7 gevallen is ter
zitting geschikt. In 3 gevallen achtte de commissie de
consument niet ontvankelijk in zijn klacht. In 17 gevallen
is een vergoeding toegekend. De gemiddelde vergoeding
bedroeg € 330,-.

Behalve tijdens de tijdelijke storingen heeft de consument gedurende de gehele looptijd van de
overeenkomst de internetverbinding kunnen gebruiken. De ondernemer heeft er alles aan gedaan om
de storingen te verhelpen. Mogelijk is een lift de oorzaak van de storingen en daar kan hij niets aan doen.
De ondernemer heeft een deel van de rekening gecrediteerd. De commissie vindt het redelijk dat de
consument een deel van de abonnementskosten betaalt. Zij moet het nog openstaande bedrag voldoen.
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Mondelinge toelichting
In 67% van de zaken die tot een uitspraak hebben geleid,
hebben de consumenten de zitting bijgewoond. De
ondernemers woonden in 47% van de gevallen de zitting
bij.

Storingen in internetverbinding
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Financieel belang
Het gemiddelde financiële belang dat bij de klachten in
geding was, bedroeg € 650,-.
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Een consument is ontevreden over de internetverbinding
van de ondernemer. De aansluiting is niet volgens
afspraak gerealiseerd en de monteur van de ondernemer
heeft de storingen niet kunnen verhelpen. De consument
vindt het niet acceptabel dat de ondernemer niet thuis
geeft en in plaats van zijn opdracht waar te maken haar
met steeds wegvallende verbindingen laat zitten. Zij wil
vergoeding van de betaalde abonnementskosten, de
mobiele belkosten en de portokosten en een tegemoetkoming voor het geleden ongemak.

Consumentenzaken

Volgens de ondernemer veroorzaken lokale omstandigheden de verbindingsproblemen van het draadloos
netwerk. Het is bij de Vereniging van Eigenaren een
bekend fenomeen als gevolg van de constructie van
het pand. Dit valt buiten zijn verantwoordelijkheid.
Al in een zeer vroeg stadium is de consument een
draadverbinding geadviseerd, maar zij vindt ten onrechte
dat de ondernemer hier voor moet zorgen. Ook de
monteur heeft niet gezegd dat hij dat kosteloos zou
doen. Volgens de ondernemer zijn de storingen tijdelijk
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omdat de consument gedurende de gehele looptijd van
de overeenkomst internet heeft gebruikt en ook via
internet heeft gebeld.
De ondernemer vindt dat hij zich zeer heeft ingespannen
om de storingen te verhelpen. Bovendien is de
consument een bedrag van € 235,- gecrediteerd. Nog
open staat een bedrag van € 183,-. Een vergoeding voor
het gebruik van de mobiele telefoon ligt niet voor de
hand, omdat de consument met de vaste telefoon gratis
met de klantenservice kan bellen.
Het is de commissie voldoende gebleken dat de
internetverbinding niet optimaal heeft gewerkt en
de consument gedurende de gehele looptijd van het
abonnement met tijdelijke storingen te maken heeft
gehad waardoor zij ook niet kon bellen. De commissie
is er van overtuigd dat de ondernemer voldoende heeft
geprobeerd de storingen te verhelpen, maar hij is hierin

maar gedeeltelijk geslaagd. Het kan zeker niet worden
uitgesloten dat de lift de oorzaak van de storingen is.
Dat zou dan voor rekening en risico van de consument
komen. De commissie ziet geen aanleiding dit nader te
onderzoeken.
Met de creditering van een bedrag van € 235,- heeft
de ondernemer volgens de commissie de consument
voldoende gecompenseerd. De consument kan in
redelijkheid geen aanspraak maken op creditering of
terugbetaling van een hoger bedrag. Ze heeft buiten de
storingen van het internet gebruik kunnen maken en is
het redelijk dat zij een deel van de abonnementskosten
betaalt. De consument moet daarom het nog
openstaande bedrag van € 183,- voldoen. Haar verzoek
de kosten van de mobiele telefoon te vergoeden en een
tegemoetkoming voor het geleden ongemak te krijgen,
wijst de commissie af.

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

Later dan bedenktermijn gereageerd
De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij binnen de bedenktermijn van zeven dagen
telefonisch heeft gereageerd. Volgens de ondernemer deed hij dat veel later en schriftelijk.
Dat was te laat om het abonnement om te zetten naar een goedkoper abonnement.

Nadat een consument een abonnement bij de
ondernemer heeft afgesloten laat hij binnen de
bedenktermijn van zeven dagen telefonisch weten dat
hij van het abonnement af wil omdat de ondernemer
een goedkoper abonnement aanbiedt dat beter bij
hem past. De ondernemer wil hieraan echter niet
meewerken. Daarom wil de consument dat zijn kosten
worden vergoed.
Volgens de ondernemer heeft de consument niet
binnen zeven dagen maar veel later gereageerd. Alles
was toen al voor het overeengekomen abonnement
in het werk gesteld waardoor een wijziging (zonder
kosten) niet meer mogelijk was. De consument
verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat
bij het abonnement een installatiemonteur was
inbegrepen.
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De ondernemer heeft aangeboden de kosten van de
door de consument bestelde monteur te vergoeden,
maar de consument heeft daar geen gebruik van
gemaakt.
De commissie meent dat de consument niet
aannemelijk heeft gemaakt dat hij het abonnement
binnen zeven dagen na ontvangst van de welkomstbrief
heeft opgezegd. In de brief die de consument veel later
naar de ondernemer heeft gestuurd verwijst hij ook niet
naar een eerdere opzegging. Tussen de consument en
de ondernemer was een rechtsgeldige overeenkomst
gesloten die de consument niet eenzijdig kon opzeggen.
Bovendien verlangt de ondernemer niets meer van de
consument. Het abonnement is opgezegd, de betaalde
bedragen zijn correct en de in bruikleen gegeven
apparatuur heeft hij retour ontvangen. De klacht van de
consument is ongegrond.
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Per 1 januari 2013 is de Geschillencommissie Energie
en Water opgesplitst in de Geschillencommissie
Energie en de Geschillencommissie Water. Aan de
Geschillencommissie Energie kunnen in beginsel alle
geschillen worden voorgelegd zoals afsluiting, levering
of tarieven van elektriciteit, gas en warmte voor zover
het financiële belang van het geschil het bedrag van
€ 5.000,- niet te boven gaat. De ondernemer moet
zijn aangesloten bij Vereniging Energie-Nederland
of de Vereniging Netbeheer Nederland of bij de
Geschillencommissie Energie voor de behandeling van
geschillen zijn geregistreerd.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 895 klachten in behandeling, waarvan 736
ingediend in het verslagjaar. Er werden 296 uitspraken
verzonden. In behoorlijk aantal geschillen werd
alsnog geschikt. Daarnaast voldeed de consument in
een groot deel van de gevallen niet aan de formele
innamevereisten.
Nog eens 41 depotbeslissingen werden verzonden.
Bij dergelijke beslissingen wordt beoordeeld of een
consument al dan niet kan volstaan met het gedeeltelijk
in depot storten van het nog door de ondernemer
gevorderde bedrag of dat afgezien kan worden van
depotstorting.
Soort klachten
De meeste klachten hadden betrekking op de levering
van elektriciteit en op de combinatie van elektriciteit en
gas. Daarnaast ging een groot gedeelte van de klachten
over de meterstand, de jaarafrekening en administratieve
problemen.

Top 5 van de klachten:
1. klachten over de meterstand
2. tariefbepalingen
3. klachten over de jaarafrekening
4. navordering
5. schatting verbruik
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 1.280,-.
Mondelinge toelichting
In 66% van het totale aantal geschillen was de
consument ter zitting aanwezig om een mondelinge
toelichting te geven.
De ondernemer was in 73% van de geschillen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 11% van het totale aantal geschillen had de
consument gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemer liet zich tijdens de procedure in 1% van
de gevallen bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 296 uitspraken die in het verslagjaar werden
gedaan, werd bij 71 geschillen de klacht geheel gegrond
en bij 39 geschillen ten dele gegrond verklaard. Bij
144 geschillen werd de klacht ongegrond verklaard.
Bij 42 geschillen kwam de commissie niet toe aan
een inhoudelijke behandeling van het geschil, omdat
de commissie niet bevoegd was (4), de consument
niet ontvankelijk werd verklaard (19) of omdat partijen
tijdens de zitting alsnog een schikking troffen (19). In 39
gevallen werd aan de consument een schadevergoeding
toegekend welke gemiddeld € 482,- bedroeg.

Apparatuur niet tegen piekspanning bestand
Hoewel de piekspanning na het opheffen van de stroomstoring binnen de marges bleef ging
de telefooncentrale van de consument toch kapot. De consument heeft niet aangetoond dat de
schade door de piekspanning is ontstaan. Bovendien moet apparatuur daartegen bestand zijn,
tenzij de piekspanning buiten de marges valt. Dat was echter niet het geval.

In de woning van de consument valt de stroom
uit. Als er de volgende dag weer stroom is doet de
telefooncentrale het niet meer. Volgens een monteur
is dit het gevolg van de piekspanning nadat de
stroomstoring was opgeheven. De consument stelt de
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bestand zijn. Bovendien viel de spanningspiek binnen
de geldende marges. De ondernemer stelt dat hij
daarom niet aansprakelijk is.
Dat de stroomtoevoer enige tijd onderbroken is
geweest en weer is hervat leidt volgens de commissie
niet tot de conclusie dat de ondernemer tekort is
geschoten en zonder meer aansprakelijk is voor schade
aan apparatuur nadat de stroomtoevoer was hervat.
Apparatuur van afnemers moet bestand zijn tegen

het wegvallen en weer aanzetten van de toevoer van
stroom. Dat is alleen anders als de piekspanning de
marges heeft overschreden en apparatuur als gevolg
daarvan defect is geraakt. Volgens de commissie heeft
de consument ook niet aangetoond dat hij door de
piekspanning schade heeft geleden. Voorts heeft de
monteur zijn opmerking dat dit wel zo is onvoldoende
onderbouwd. Ook heeft de consument zijn defecte
telefooncentrale niet laten onderzoeken. Zijn klacht is
ongegrond.

Geen schriftelijke instemming over contractduur
De ondernemer kan niet aantonen dat de consument schriftelijk heeft ingestemd met een
contractduur van vijf jaar. Daarmee is het volgens de commissie een contract voor onbepaalde
tijd en kan de consument dat zonder kosten opzeggen.

Een consument stapt over naar een ander energiebedrijf en moet behalve de eindafrekening ook een
opzegvergoeding van € 250,- betalen omdat hij volgens
de ondernemer een 5-jarig contract heeft afgesloten.
Volgens de consument is dit niet correct. Hij wil daarom
dat de opzegkosten worden ingetrokken.
De ondernemer stelt dat met de partner van de
consument voor de levering van gas en elektriciteit
een overeenkomst voor vijf jaar is gesloten.
Deze aanmelding is de consument schriftelijk
bevestigd. Bij het wijzigen van het voorschot is
in de contractgegevens wederom de looptijd en
de einddatum aangegeven. Omdat de consument
de overeenkomst voor het einde van de looptijd
heeft beëindigd, is hij op grond van de algemene
voorwaarden een opzegvergoeding verschuldigd. De
consument heeft zich destijds telefonisch gemeld. Van
dit gesprek is geen opname gemaakt. Voorts is het
niet gebruikelijk dat de consument wordt gevraagd de
schriftelijke bevestiging ondertekend terug te sturen.
Voorheen gebeurde dat wel.

De commissie oordeelt dat de ondernemer door het
ontbreken van een opname van het telefoongesprek
niet kan aantonen dat een contract van vijf jaar is
overeengekomen. Dat staat weliswaar telkens in de
correspondentie van de ondernemer, maar uit niets
blijkt dat de consument daarmee heeft ingestemd. Ook
het feit dat de consument niet op deze bevestigingen
heeft gereageerd rechtvaardigt niet zonder meer de
conclusie dat er overeenstemming is bereikt over
een looptijd van vijf jaar. Bovendien geldt volgens de
algemene voorwaarden een leveringsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk iets anders
is overeengekomen. Dat is niet het geval. Zelfs al
zou vast staan dat tijdens het telefoongesprek een
looptijd van vijf jaar is afgesproken, dan nog is er door
het ontbreken van de schriftelijke instemming van
de consument sprake van een overeenkomst voor
onbepaalde tijd.
Daarom gaat de commissie daar vanuit. De consument
kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder
kosten opzeggen. Hij hoeft de in rekening gebrachte
opzegkosten van € 250,- niet te betalen.

ondernemer aansprakelijk en wil dat zijn schade van
€ 358,- wordt vergoed.
De ondernemer spreekt tegen dat piekspanning de
schade heeft veroorzaakt. Apparatuur moet daar tegen
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GESCHILLENCOMMISSIE
ENERGIELABEL

GESCHILLENCOMMISSIE
GARANTIEWONINGEN

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die een
energielabel voor uw woning
afgeven.

Deze commissie
behandelt geschillen over
nieuwbouwkoopwoningen
tussen bouwbedrijven en
consumenten of Verenigingen
van Eigenaren.

Op 1 april 2010 is de Geschillencommissie Energielabel
ingesteld. Verstrekkers van energielabels zijn op grond
van de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG)
(voortvloeiend uit een Europese Richtlijn) verplicht zich
bij de Geschillencommissie Energielabel aan te sluiten
om het mogelijk te maken eventuele klachten te laten
behandelen. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig
een woning is. Het label geeft informatie over de isolatie
van dak, vloer, muren en ramen. Ook geeft het aan hoe
zuinig de installaties voor verwarming, warm water en
ventilatie zijn. Ook opwekking van duurzame energie
wordt meegenomen in het label. Het label is sinds
1 januari 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van
een huis.

Soort klachten
De commissie kan in beginsel alle geschillen behandelen
die ontstaan uit klachten van consumenten over de
aanvraag, het energielabel zelf en/of de schade als
gevolg van de werkzaamheden van de ondernemer ten
behoeve van de verstrekking van het energielabel.
Het geschil dient betrekking te hebben op een
energielabel, afgegeven op of na 1 januari 2010. Het
dient bovendien te gaan om een energielabel voor een
woning die de eigenaar zelf bewoont.

Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar is er 1 klacht ingediend. Deze is
uitgemond in een schikking tussen partijen voor de
zitting. De commissie heeft in het verslagjaar geen
uitspraken gedaan.
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De Geschillencommissie Garantiewoningen behandelt
geschillen tussen consumenten/Verenigingen van
Eigenaars en (aannemings)bedrijven die deelnemen in de
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Geschillen
die aan deze commissie worden voorgelegd kunnen zowel
voortvloeien uit de SWK Garantie- en waarborgregeling, als
uit de koop-/aannemingsovereenkomst.
Bijzonderheden
De Commissie doet de uitspraken in de vorm van een
arbitraal vonnis. Reden daarvan is dat de geschillenregeling
voor SWK deelnemers de voortzetting is van de
geschillenregeling zoals deze tot 1 januari 2010 werd
uitgevoerd door het Garantie Instituut Woningbouw en
het Arbitrage Instituut GIW woningen. Deze voorzagen
in arbitrage, waardoor in afgesloten en af te sluiten
contracten deze vorm van geschilbeslechting is/wordt
overeengekomen.
De commissie kent een aantal bijzondere procedurele
kenmerken, zoals de mogelijkheid van het treffen van een
voorlopige voorziening en onder omstandigheden hoger
beroep tegen het arbitraal vonnis.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 183 klachten in behandeling, waarvan
79 ingediend in het verslagjaar. In totaal werden er
92 uitspraken verzonden. In een deel van de klachten
hebben partijen alsnog een schikking getroffen al dan niet
door bemiddeling van de deskundige. Een deel van de
klachten kon niet verder worden behandeld, onder meer
omdat de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.

In het verslagjaar hadden de meeste klachten betrekking op
bouwtechnische geschillen waaronder constructieve zaken
en lekkages. Ook waren er juridische geschillen die met
name gingen over afwijkingen tussen hetgeen is gekocht
en geleverd.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 15.381,-.
Mondelinge toelichting
In alle zaken was de consument ter zitting aanwezig.
De ondernemers hebben in 94% van de gevallen de zitting
bijgewoond.
Rechtshulp
In 48% van de zaken hebben consumenten gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemers maakten in
12% van de zaken gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In het verslagjaar zijn er 92 uitspraken verzonden.
Van de klachten zijn er 40 gegrond verklaard, 22 ten
dele gegrond en 11 ongegrond. In 13 zaken was de
consument/VvE niet ontvankelijk in zijn klacht. In 2
gevallen heeft de commissie zich niet bevoegd geacht
om van het geschil kennis te nemen. In 4 gevallen is er
een schikking ter zitting bereikt. In 21 (deels) gegronde
klachten werd een schadevergoeding toegekend, die
gemiddeld € 5.053,- bedroeg.

Soort klachten
Bij de commissie geldt dat het type geschillen dat deze
commissie bestrijkt heel breed is en een grote variëteit aan
juridische en (bouw)technische geschillen kan betreffen.
Juridische geschillen kunnen bijvoorbeeld de uitleg van een
artikel uit de Garantie- en Waarborgregeling betreffen, of
van de koop-/aannemingsovereenkomst. Voor de (bouw)
technische geschillen valt, naast algemene geschillen
te denken aan specifieke klachten op het gebied van
bijvoorbeeld:
• installatietechniek
• bouwfysische problemen
• geluid
• lekkages dak / gevel
• glas- en kozijnschade
• schilderwerk en
• constructieve zaken.

Jaarverslag 2013
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Klachten geen reden voor ontbinding
Een consument heeft klachten over allerlei gebreken aan zijn appartement waarvan geluidsoverlast één van de belangrijkste is. Uit onderzoek blijkt echter dat de geluidsisolatie aan de wettelijke eisen voldoet. Ook de andere klachten van de consument zijn voor de commissie
geen aanleiding de koop/aannemingsovereenkomst op verzoek van de consument geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

Vier jaar na de oplevering mankeert er volgens een
consument het nodige aan zijn koopappartement en wel
zoveel dat het onverkoopbaar is. Er is onder meer sprake
van geluidsoverlast, in de parkeergarage lekt het plafond
boven de eigen parkeerplaats en er zitten scheuren in het
plafond, de muren en de tegels van de woonkeuken, de
tweede slaapkamer en op de naden door het gehele huis.
Door alle herstelwerkzaamheden en overlast door de
ondernemer heeft hij tenminste anderhalf jaar niet van
zijn appartement kunnen genieten. De consument gelooft
er inmiddels niet meer in dat het pand er over 15 jaar
nog staat. De waarde van zijn appartement is minstens
€ 50.000,- gezakt, nog los van de vraag wat de feitelijke
verkoopwaarde zal zijn. Het appartement staat nu te koop.
De consument wil dat de overeenkomst wordt ontbonden
en hem een schadevergoeding wordt toegekend.
De ondernemer betwist dat het appartement door de
klachten onverkoopbaar is. Dat het appartement nog niet
is verkocht komt door de verslechterde huizenmarkt.
De consument geeft onvoldoende aan waarom de
vermeende klachten de oorzaak zouden zijn dat het
appartement niet wordt verkocht.
Volgens de commissie rechtvaardigen de door de
consument aangevoerde gebreken geen ontbinding van
de overeenkomst. Ook wijst de commissie de gevorderde
schadevergoeding af. De consument heeft hiervoor geen
bewijs aangedragen.
De klachten over de geluidsoverlast en de lekkage in de
parkeerplaats zijn gemeenschappelijke zaken en moeten
op formele gronden worden afgewezen, daar waar de
consument een beroep op de garantieregeling doet. De
ondernemer garandeert de gemeenschappelijke zaken aan
de Vereniging van Eigenaars en niet aan de consument.
Alleen de VvE kan bij de commissie terecht voor een
beroep op de garantieregeling. Wel kan de consument
een beroep op de koop-/aannemingsovereenkomst doen.

Consumentenzaken

Wat de klacht over de geluidsoverlast betreft verwijst
de commissie naar de bevindingen van de door de
ondernemer ingeschakelde deskundige. Na diens eerste
onderzoek heeft de ondernemer herstelwerkzaamheden
verricht. Na nieuwe klachten zijn een jaar later in enkele
appartementen geluidsmetingen verricht en op basis
van de resultaten daarvan concludeert de deskundige
dat de geluidisolatie aan de wettelijke eisen voldoet.
De consument heeft de uitkomsten van het rapport
in relatie tot de klachten over zijn eigen appartement
niet weersproken. Voorts is het niet aannemelijk dat de
resultaten van een geluidsonderzoek in het appartement
van de consument en van zijn buren aanzienlijk zouden
verschillen omdat in het hele gebouw dezelfde bouwwijze
en materialen zijn toegepast.
Toch is de ondernemer bereid bij de door de deskundige
genoemde kritische situaties, herstelwerkzaamheden
te verrichten. Daarvoor is de VvE een plan van aanpak
aangeboden. De commissie wijst de klacht van de
consument af, maar houdt de ondernemer wel aan zijn
toezegging, onder voorbehoud van toestemming van de
VvE en van de buren.
De door de commissie ingeschakelde deskundige vindt
de scheuren in het plafond en de muren gering en geen
technische tekortkoming. Dergelijke scheuren zijn het
gevolg van droog- of verhardingskrimp van het materiaal,
of van invloeden van buitenaf en doen geen afbreuk aan
de degelijkheid van het appartement. De consument heeft
in de keuken zelf een verlaagd plafond aangebracht en
het MDF onvoldoende voorbehandeld. Daardoor laat de
deklaag los. De afwerking van de badkamer en het sanitair
is de oorzaak van de scheuren in de tegels. De commissie
wijst de klacht hierover af. Werkzaamheden van de
consument of een derde vallen buiten de garantie en ook
buiten de overeenkomst.
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Eerst herstel, daarna deblokkering van bankgarantie
De commissie gaat niet in op het verzoek van de ondernemer het nog resterende bedrag van de
bankgarantie vrij te geven of te verlagen. Ook de VvE wil de bankgarantie niet deblokkeren. Eerst
moet de ondernemer nog één omvangrijke opleveringsklacht herstellen.

Maar liefst 11 klachten heeft de VvE nog over het door
de ondernemer opgeleverde appartementencomplex.
Eén van de klachten betreft de grote openingen boven de
gevelkozijnen die tussen de 3 en 6 centimeter groot zijn.
De openingen zijn veroorzaakt doordat de maatvoering
van de kozijnen tijdens de bouw is veranderd en het
metselwerk daarop niet is aangepast. De VvE wil dat
deze openingen met roosters worden dichtgemaakt zodat
ongedierte en vogels niet meer in de spouw van het
gebouw kunnen komen. De ondernemer spreekt tegen dat
de grote openingen boven de kozijnen het gevolg van een
constructiefout zijn. De bouwkundige uitvoering is gelijk
aan de situatie die er zou zijn geweest als de ventilatielucht
via de spouw was gelopen en een rooster boven het kozijn
zou zijn aangevoerd.
Een andere klacht van de VvE betreft het slot van de
toegangsdeur bij het loopdek. Volgens de VvE is er sprake
van een constructiefout waardoor het regenwater vrij
toegang heeft. Daardoor raakt het slot telkens defect.
De VvE heeft al drie maal een nieuw slot aangebracht,
maar beroept zich er nu op dat dit gebrek er al tijdens
de garantieperiode van twee jaar was. De VvE wil dat
de ondernemer de kosten van de drie nieuwe sloten
vergoedt, een bedrag van € 445,- en een nieuw waterdicht
slot levert. Volgens de ondernemer is de waterdichtheid
nooit een issue geweest. De vordering van de VvE
komt bijna twee jaar na de oplevering. Bovendien is
volgens de Garantie- en Waarborgregeling GIW 2007 het
hang- en sluitwerk van de algemene delen van de garantie
uitgesloten.
Voorts vordert de ondernemer in reconventie het vrijgeven
dan wel verlagen van de bankgarantie. Blokkering van de
bankgarantie kan alleen voor punten in het proces verbaal
van oplevering en voor klachten die de VvE binnen drie
maanden na de oplevering heeft gemeld, voor zover die
betrekking hebben op bouwkundige gebreken aan de
opstallen. De ondernemer vindt dat dit alleen nog geldt
voor de klacht over de openingen boven de kozijnen.
Volgens de VvE is van de oorspronkelijke bankgarantie
van € 150.000,- nog € 60.000,- over en dat is niet genoeg
om alle, nog af te handelen zaken financieel te dekken.
Daarom kan er van het verlagen van de garantie zoals de
ondernemer wil, op dit moment geen sprake zijn.
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Wat betreft de klacht van de VvE over de grote openingen
boven de gevelkozijnen van alle appartementen verwijst
de commissie naar het oordeel van de ingeschakelde
deskundige dat niet aan het Bouwbesluit wordt voldaan.
De spleten zijn breder dan één centimeter en staan in
verbinding met de luchtspouw van de gevelconstructie.
Het verweer van de ondernemer dat de constructie
bouwkundig niet onjuist is vindt de commissie niet
overtuigend. Het Bouwbesluit bepaalt dat een uitwendige
scheidingsconstructie geen opening breder dan één
centimeter mag hebben, juist om zoveel mogelijk te
voorkomen dat ratten en muizen door de openingen in een
bouwwerk doordringen.

GESCHILLENCOMMISSIE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Deze commissie behandelt
klachten van patiënten tegen
een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg.

Volgens de commissie wordt niet voldaan aan de eis van
goed en deugdelijk werk. De klacht van de VvE is gegrond.
Op grond van de Garantie- en Waarborgregeling moet
de ondernemer er voor zorgen dat alsnog aan de koop-/
aannemingsovereenkomst en/of de garantienormen wordt
voldaan. De daarvoor noodzakelijke werkzaamheden moet
hij binnen drie maanden uitvoeren.
Dat geldt ook voor de klacht van de VvE over het slot
van de toegangsdeur bij het loopdek. Volgens de VvE is
er sprake van een constructiefout. In tegenstelling tot
de ondernemer vindt de commissie dat de VvE hierover
wel binnen de termijn heeft geklaagd. Omdat de oorzaak
van de klacht niet in het hang- en sluitwerk ligt wordt het
verweer van de ondernemer verworpen. Volgens de door
de commissie ingeschakelde deskundige is er sprake
van ondeugdelijk werk omdat de deurstijl waarin het slot
zit niet waterdicht is. De ondernemer heeft al toegezegd
dit probleem te verhelpen. De commissie verplicht hem
bovendien de kosten van de drie nieuwe sloten die de VvE
heeft aangeschaft te vergoeden, een bedrag van € 445,-.
De commissie verwerpt het verzoek van de ondernemer
de resterende bankgarantie van € 60.000,- vrij te geven of
te verlagen. Deblokkering kan niet aan de orde zijn omdat
er nog een klacht resteert die in het proces verbaal van
oplevering is opgenomen. De afspraken tussen partijen
bepalen dat voor een dergelijke klacht de bankgarantie als
zekerheid mag (blijven) gelden. Van deblokkering is pas
sprake als de ondernemer de klacht over de openingen
boven de kozijnen heeft verholpen. De klacht rechtvaardigt,
gezien de proportie handhaving van de resterende
bankgarantie, voor het gehele bedrag.
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De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
is operationeel sinds 1 april 2013. De commissie kan in
beginsel zaken behandelen die ontstaan zijn uit klachten
van patiënten over de met de zorginstelling gesloten
overeenkomsten, zoals klachten over de behandeling in
een zorginstelling.
De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg kan
klachten in behandeling nemen tegen een zorginstelling,
die lid is van GGZ Nederland en bij de commissie is
geregistreerd. De commissie is bevoegd klachten te
behandelen tot en met € 5.000,-.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 15 klachten in behandeling, allemaal ingediend in
het verslagjaar. De commissie deed uitspraak in 2 klachten.
Een deel van de klachten is niet verder in behandeling
genomen omdat de patiënt niet voldeed aan de formele
innamevereisten, partijen alsnog tot een schikking zijn
gekomen of omdat de commissie niet bevoegd was kennis
te nemen van de zaak.

Soort klachten
De door de commissie behandelde klachten gingen over de
wijze van klachtafhandeling en zorgvuldigheid van de zijde
van de zorginstelling.
Mondelinge toelichting
In één klacht die tot een uitspraak heeft geleid, heeft
de patiënt de zitting bijgewoond. Dit geldt ook voor de
zorginstelling.
Rechtshulp
Partijen hebben beide in één geval gebruik gemaakt van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie in 2 klachten uitspraak gedaan.
Hiervan achtte zij 1 geval ongegrond en in 1 geval de
patiënt niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Patiënt is geen proefkonijn
Met de patiënt is telkens gesproken over de mogelijke bijwerkingen van zijn medicatie.
Gezien zijn klachten is voortdurend gezocht naar een medicatie met, voor hem, de minste
bijwerkingen. De patiënt is dus niet als een proefkonijn behandeld. Bovendien staat de
werking van de medicatie vast.

Een patiënt wijt de schade aan zijn gebit aan de medicatie
die hij door de zorginstelling krijgt voorgeschreven.
Hij wordt elf jaar met antipsychotische medicijnen
behandeld en heeft veel last van bijwerkingen zoals
vergeetachtigheid, niet kunnen slapen, stampen met de
voeten, trillen van het lichaam, heen en weer moeten
lopen en spierklachten. Door een droge mond en
speekselproblemen is zijn gebit beschadigd en heeft
hij voor de tandarts en de mondhygiëniste kosten
moeten maken die niet worden vergoed. Bovendien
zijn er te veel verschillende medicijnen voorgeschreven
waarvoor hij nooit toestemming heeft gegeven. Hierdoor
voelt hij zich een proefkonijn. Volgens de patiënt is het
omstreden of de voorgeschreven medicatie werkzaam
is. Bovendien bespreken de artsen slechts summier
de vele bijwerkingen van dit type antipsychotische
medicatie. Daardoor heeft hij nooit de afweging kunnen
maken of het middel niet erger dan de kwaal is.
De patiënt heeft zijn klachten aan het bestuur en de
klachtencommissie van de zorginstelling voorgelegd.

Jaarverslag 2013

De klachtencommissie heeft de klacht van de patiënt
ongegrond verklaard. De voorgeschreven antipsychotica
zijn wettelijk toegestaan en de werkzaamheid daarvan
is vastgesteld. De patiënt heeft volgens de klachtencommissie het verband tussen de medicatie en de
gebitsschade onvoldoende aannemelijk gemaakt. De
zorginstelling onderschrijft dit oordeel.
De commissie stelt voorop dat de patiënt de
zorginstelling voor de schade aan het gebit alleen
aansprakelijk kan stellen als hij bewijst dat de
behandelend psychiater onzorgvuldig heeft gehandeld
door onjuiste medicatie voor te schrijven of
onvoldoende informatie over de bijwerkingen te geven.
Volgens de commissie is er echter geen sprake van
een fout in de behandeling en/of de communicatie
met de patiënt. De zorginstelling is hem tegemoet
gekomen door medicatie met zo min mogelijk
bijwerkingen voor te schrijven. Van antipsychotica is vrij
algemeen bekend dat zij veel van de door de patiënt
genoemde bijwerkingen hebben. Die zijn ook met hem
doorgenomen. Volgens de commissie moeten met
een patiënt niet alle mogelijke bijwerkingen worden
besproken. Alleen als bij een specifiek medicijn
bepaalde bijwerkingen voorkomen moet dat met
de patiënt worden besproken. Het melden van alle
mogelijke bijwerkingen, hoe minimaal de kans ook is
dat ze optreden, kan bij patiënten angst inboezemen en
schiet daarmee zijn doel voorbij.

Naar het oordeel van de commissie heeft de
zorginstelling aan de informatieplicht voldaan. Het
staat vast dat de patiënt last van de bijwerkingen
heeft ondervonden, maar het is noodzakelijk dat
hem antipsychotica worden voorgeschreven. De
zorginstelling heeft hierbij geen verkeerde afweging
gemaakt, ook al was er een kans op lichamelijke
bijwerkingen. De commissie is het niet eens met de
patiënt dat de werkzaamheid van de voorgeschreven
medicatie onvoldoende is aangetoond. Alle
voorgeschreven medicatie is geregistreerd en het
effect is na veelvuldig onderzoek bewezen. De
opvatting van de patiënt dat hij als proefkonijn is
behandeld deelt de commissie dan ook niet.
Wat betreft zijn klacht dat de klachtencommissie
procedurele fouten heeft gemaakt constateert de
commissie dat de patiënt niet bij de klachtencommissie
is verschenen. De patiënt verwijt de klachtencommissie
toch een uitspraak te hebben gedaan. Los van de vraag
of de uitnodiging van de hoorzitting de patiënt heeft
bereikt is voor de commissie bepalend dat de patiënt
na de hoorzitting in de gelegenheid is gesteld op het
verslag daarvan te reageren en alsnog zijn standpunt
kenbaar kon maken. Hij heeft van deze mogelijkheid
geen gebruik gemaakt. Daarmee is volgens de
commissie het beginsel van hoor en wederhoor niet
geschonden. Ook deze klacht is ongegrond.

Zonder dat hij is gehoord heeft de klachtencommissie een,
voor hem, negatieve uitspraak gedaan. De patiënt houdt
de zorginstelling verantwoordelijk voor de schade aan zijn
gebit die volgens hem door de voorgeschreven medicatie is
ontstaan. Het gaat om een bedrag van € 740,-.
Volgens de zorginstelling weigerde de patiënt wegens
de bijwerkingen herhaaldelijk zijn medicatie in te
nemen. Daarom is op zijn verzoek een aantal keren
op een ander middel overgestapt in de hoop dat dit
minder bijwerkingen zou hebben. Vanwege de ernst
van zijn psychotische symptomen is het innemen van
antipsychotica essentieel. Bij elke medicatiewisseling
is de patiënt door de psychiater geïnformeerd over de
meest voorkomende bijwerkingen en is hem ook in
vrijwel elk contact naar bijwerkingen gevraagd. Er is niet
met de patiënt geëxperimenteerd. Steeds is getracht het
gebruik van antipsychotica voor hem draaglijk te maken.
Overigens hoeft volgens de zorginstelling de medicatie
niet de enige oorzaak van de gebitsproblemen te zijn.
Ook roken en diabetes kunnen hieraan debet zijn.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GEZELSCHAPSDIEREN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen dierenwinkels en
dierenpensions.

De commissie behandelt klachten tussen consumenten
en ondernemers, die lid zijn van de branchevereniging
Dibevo (Dieren Benodigdheden Voeders) of bij de
Geschillencommissie Gezelschapsdieren zijn geregistreerd.
De klachten moeten betrekking hebben op met de
ondernemer gesloten overeenkomsten. Klachten
kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit een aankoop bij
een dierenspeciaalzaak (zowel dier als toebehoren)
of betrekking hebben op een met een dierenpension
gesloten overeenkomst. De klachten worden beoordeeld
met inachtneming van de algemene voorwaarden
voor consumenten voor de detailhandel in de
Gezelschapsdierenbranche en de algemene voorwaarden
voor dierenpensions, zoals deze totstandgekomen zijn
tussen de brancheorganisatie en de Consumentenbond in
het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg
(CZ) van de Sociaal Economische Raad.

omdat de consument niet voldeed aan de formele inname
vereisten.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 4 klachten in behandeling en deze waren ook
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak
in 1 klacht. Een deel van de klachten is niet in behandeling
genomen omdat de ondernemer niet was aangesloten of

Aard van de beslissingen
De uitspraak die de commissie gedaan heeft was een ten
dele gegronde klacht. Het bedrag van de vergoeding was
€ 325,-.

Soort klachten
De klacht ging over de uitvoering van een pensionovereenkomst.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij deze klacht in het geding was,
bedroeg € 1.100,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft de zitting bijgewoond, de ondernemer
was niet ter zitting aanwezig.
Rechtshulp
Geen van de partijen maakten gebruik van rechtshulp.

Bijtincident in hondenpension
Tot het moment van het bijtincident heeft de ondernemer niet veel meer kunnen doen dan zij
heeft gedaan. Maar daarna heeft zij onvoldoende aandacht geschonken aan de verwondingen
van de hond van de consument. Ook na de behandeling door de dierenarts heeft zij onvoldoende
op de hond gelet.
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Omdat het steeds goed is gegaan brengt een
consument haar hond weer naar het hondenpension.
Maar deze keer krijgt ze een telefoontje dat haar hond
slachtoffer geworden is van een bijtincident. Ze gaat er
mee akkoord dat de dierenarts wordt ingeschakeld en
als ze een paar dagen later de hond komt ophalen ziet ze
dat de met krammen gehechte wond open is gegaan en
één oor er slecht aan toe is. Ze brengt de hond naar haar
eigen dierenarts die de wonden opnieuw moet hechten.
Een aantal verwondingen moet nog behandeld worden
en van het ernstig ontstoken oor moet een deel worden
geamputeerd. Het verbaast de dierenarts dat de hond na
de eerste behandeling geen kraag heeft omgekregen.
Dat had hoe dan ook moeten gebeuren. Al met al moet
de hond meerdere malen onder narcose, heeft hij
veel pijn, krijgt hij veel medicijnen waaronder diverse
antibioticakuren toegediend en zijn er blijvende littekens.
De consument verwijt de ondernemer dat ze
onvoldoende toezicht heeft gehouden toen de honden

Consumentenzaken

in de wei waren gelaten. De ondernemer weet immers
niet wat de aanleiding is en welke hond heeft gebeten.
Bovendien is haar hond niet direct naar de dierenarts
gebracht. Volgens de consument moet de ondernemer
als geen ander weten dat bij bijtwonden altijd direct
moet worden opgetreden. Zij had geen dag moeten
wachten zoals zij heeft gedaan. Ook had ze bij de
dierenarts een opmerking moeten maken dat de hond
geen kraag om had. Volgens de consument moet de
ondernemer gezien haar professie weten dat de hond
aan de hechtingen zou kunnen krabben met alle gevaar
voor infecties van dien. Toen de wond openging had
de ondernemer moeten ingrijpen. De toestand van de
hond was zo slecht dat dit haar niet ontgaan kan zijn.
De consument stelt dat zij door het nalatige handelen
van de ondernemer schade heeft geleden. De hoge
kosten van de dierenarts waren niet nodig geweest
als de ondernemer zich zorgvuldig van haar taken had
gekweten. De totale kosten bedragen ruim € 1.100,-.
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De ondernemer wil de helft van de pensionkosten
vergoeden, maar dat vindt de consument niet
voldoende. Zij wil dat de ondernemer het merendeel
van de kosten voor de dierenarts vergoedt.
De ondernemer vindt dat zij wel aan haar professionele
en wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Zij kent
de hond al enige jaren en heeft hem ingedeeld in een
roedel waarvan zij dacht dat de honden goed met elkaar
zouden omgaan. De eerste dagen ging dat ook goed.
Bij het uitlaten van de honden is er altijd toezicht. Zodra
er iets opvallends gebeurt wordt direct ingegrepen.
Het incident met blaffende en jankende honden duurde
slechts enkele seconden. Het was duidelijk dat er iets
met de hond van de consument aan de hand was, maar
omdat de hond niet toestond dat er aan zijn kop werd
gezeten was niet direct duidelijk of er verwondingen
waren. Bovendien ging de hond meteen eten.
Toen de hond de volgende dag met zijn kop schudde
vermoedde de ondernemer letsel en is de hond in
overleg met de consument naar de dierenarts gebracht.
De medische behandeling en de beslissing wel of niet
een kap om te doen, behoort tot de competentie van de
dierenarts. Uiteraard heeft de ondernemer zich na de
behandeling extra om de hond bekommerd en conform
de instructies van de dierenarts verzorgd.
De ondernemer weet niet wat de aanleiding voor het
incident is geweest en welke hond heeft gebeten. Zij
meent dat alles is gedaan om dergelijke incidenten
te voorkomen. Haar valt niets te verwijten. Ze is niet
aansprakelijkheid. Dat neemt niet weg dat zij het
bijtincident ten zeerste betreurt. Daarom is de rekening
voor het pensionverblijf gehalveerd. Dat werd door de
consument zeer gewaardeerd.
De commissie oordeelt dat de ondernemer, wat de
huisvesting van de hond betreft, zorgvuldig heeft
gehandeld. Zij kende de hond en heeft hem in een
groep geplaatst die al enkele dagen bestond en waarin
het steeds goed was gegaan. Er waren geen signalen
dat er iets zou gaan gebeuren. Het incident deed zich
plotseling voor en duurde slechts enkele seconden.
Anders dan de consument vindt de commissie dat
de ondernemer in dat stadium niet meer kon doen.
Honden hebben hun eigen aard en gedrag en kunnen
zich onberekenbaar gedragen. Het is niet mogelijk
iedere hond continu in de gaten te houden, laat staan in
zijn gedrag te sturen.
De commissie begrijpt niet goed dat de ondernemer
na het bijtincident, bij een oppervlakkige inspectie
heeft gelaten, gezien de mogelijke ernst van de
verwondingen en het risico van infecties. Ze had op zijn
minst het letsel aan het oor moeten zien. De commissie
vindt het onwaarschijnlijk dat de hond direct na het
bijtincident voor ongeschonden door kon gaan. Dat hij
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zich niet aan zijn kop wilde laten onderzoeken doet daar
niet aan af. Om uitsluitsel te krijgen had de ondernemer
de hond sowieso door een dierenarts kunnen laten
bekijken, eventueel na eerst met de consument te
hebben overlegd. Door pas de volgende dag stappen te
ondernemen is zij onvoldoende zorgvuldig geweest.
Met de ondernemer vindt de commissie dat het
medisch handelen een zaak van de dierenarts is. Als de
consument meent dat er toen fouten zijn gemaakt kan
zij de dierenarts hierop aanspreken. De ondernemer
staat hier buiten. Niettemin had de ondernemer zich
met al haar ervaring met honden beter bewust moeten
zijn van het feit dat wonden kunnen gaan jeuken en
honden er aan krabben. De hond ging weer terug naar
het pension waar de andere honden mogelijk een
infectiegevaar zouden kunnen zijn. Ze had actiever
moeten meedenken over de risico’s en mogelijkheden
en bij de dierenarts kunnen aandringen op het
aanbrengen van een kraag.
Toen de consument haar hond kwam ophalen hadden
de hechtingen losgelaten. Volgens de commissie had
de ondernemer eerder moeten zien dat het met de
hond niet goed ging en eerder moeten ingrijpen. Zij
heeft echter de consument niet tussentijds ingelicht of
de hond weer naar de dierenarts gebracht. Als ze dat
wel had gedaan had eerder ingegrepen kunnen worden
en waren de infecties en de verwondingen minder
ernstig geweest.
Al met al valt de ondernemer wel degelijk het een en
ander te verwijten. Niet wat betreft het voorkomen
van het incident, maar wel haar optreden daarna. De
commissie concludeert dat het eerste dierenartsbezoek
een rechtstreeks gevolg van het bijtincident is waarvoor
de ondernemer niet aansprakelijk is. De consument
kan zich tot de eigenaar van de bijtende hond wenden
als die tenminste bekend is. Als de eerste dierenarts
zijn werk niet goed heeft gedaan en de consument
daardoor bij haar eigen dierenarts extra kosten heeft
moeten betalen moet zij hem hiervoor aansprakelijk
stellen. De ondernemer is voor deze kosten niet
verantwoordelijk.
Of één of meer behandelingen door de tweede
dierenarts een rechtstreeks gevolg van het bijtincident
waren valt buiten de expertise van de commissie, met
uitzondering van de kraag. Wel staat vast dat een deel
van de kosten van de tweede dierenarts het gevolg
is van het niet tijdig en niet adequaat optreden door
de ondernemer. De consument moest de tweede
dierenarts in totaal € 795,- betalen. Na aftrek van de
kosten voor het consult en de kraag gaat het om
€ 750,-. Hiervan moet de ondernemer € 375,- voor
haar rekening nemen. Daarvan mag zij de korting op de
pensionkosten van € 50,- die zij de consument heeft
aangeboden aftrekken.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GLAS, PORSELEIN EN AARDEWERK
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen winkels die glas,
porselein en aardewerk
verkopen. Dit zijn vaak luxe
kookwinkels.

De Geschillencommissie Glas, Porselein en Aardewerk
behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers
die lid zijn van de Vereniging GEBRA binnen de sector
Glas, Porselein en Aardewerk. Als regel verkopen deze
ondernemers luxe kookartikelen.
Voordat de consument een klacht aan de commissie kan
voorleggen, moet hij eerst proberen met de ondernemer
tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan hij
zijn klacht aan de commissie voorleggen. Naar aanleiding
van de klacht van de consument wordt de ondernemer in
de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken.
Vervolgens kunnen consument en ondernemer hun
standpunt mondeling aan de commissie toelichten,
waarna een voor beide partijen bindende beslissing wordt
genomen.

Consumentenzaken

De commissie kan in beginsel alle geschillen behandelen
die ontstaan uit klachten van consumenten die betrekking
hebben op alle door een bij Vereniging GEBRA aangesloten
winkel verkochte artikelen of geleverde diensten. De
ondernemer moet zijn aangesloten bij de Vereniging
GEBRA of bij de Geschillencommissie Glas Porselein
en Aardewerk voor de behandeling van geschillen zijn
geregistreerd.
Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar zijn geen klachten ingediend.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GROEN

De Geschillencommissie Groen behandelt geschillen
tussen consumenten en hoveniers of tuincentra die lid
zijn van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
(VHG), deelnemer aan de Stichting Groenkeur of lid van
Tuinbranche Nederland, of bij de Geschillencommissie
Groen geregistreerd zijn. De commissie behandelt klachten
over geleverde producten en verrichte werkzaamheden.
Het kan bij deze klachten gaan om bijvoorbeeld de aanleg
van een tuin, onderhoud aan een tuin, het bouwen van een
schutting of de aanschaf van planten of tuinmeubels.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een hovenier of een
tuincentrum. Dit zijn bedrijven
die een tuin aanleggen of
onderhouden, of een winkel
waar spullen voor een tuin
kunnen worden gekocht.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 35 klachten in behandeling, waarvan 26 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 18 uitspraken. In
een aantal gevallen hebben partijen alsnog geschikt. Een
deel van de klachten kon niet verder worden behandeld,
onder meer omdat de ondernemer niet was aangesloten
of de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.
Soort klachten
Het overgrote deel van de zaken betrof de klacht dat het
geleverde niet conform de verwachtingen was (nonconformiteit). Hierbij ging het met name om de aanleg van
tuinen. Tevens werd geklaagd over onder meer de levering
van dood materiaal en verstrekt advies.

80

Klachten

70
58

Schikkingen

50

Mondelinge toelichting
In 94% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 72% van de gevallen aanwezig om zijn
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 22% van het totale aantal zaken had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemers lieten zich tijdens de procedure in 6% van
de geschillen bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 18 uitspraken achtte de commissie er 6 gegrond,
7 ten dele gegrond en 5 ongegrond.
In 7 van de (gedeeltelijk) gegronde klachten kreeg de
consument een schadevergoeding. Gemiddeld ging het
hierbij om een bedrag van € 1.542,-.

Robot grasmaaier duwt buxusheg omver
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Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.578,-.

Eén van de kritiekpunten van de consument op zijn nieuwe tuin is dat de robot grasmaaier de buxusheggen omver duwt. Ook heeft de ondernemer een beukenhaag met een verkeerde kleur geplant.
De klacht van de consument is gedeeltelijk gegrond. Hij hoeft van de commissie geen advertenties te
plaatsen waarin hij het bedrijf van de ondernemer aanbeveelt.
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De aanleg van een tuin kost de consument € 38.453,-,
maar hij is er niet tevreden over. Daarom betaalt hij
een bedrag van € 3.963,- niet en deponeert dat bij de
commissie. De buxusheggen en de taxushaag doen
het niet goed, bij de bomen verzakken het gras en de
heggetjes, de kleur van de beukenhaag is niet goed,
de grond is met klei aangevuld en sommige planten
gaan dood. Ook heeft de consument bezwaar tegen
een aantal facturen die hij daarom niet heeft betaald.
Het gaat met name om het in rekening gebrachte
arbeidsloon. Volgens de consument had dat de helft
moeten zijn. Voorts is het windscherm ten onrechte
in rekening gebracht. Omdat het allemaal veel te lang
duurt heeft een andere hovenier een groot deel van de
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De consument wil
dat het openstaande bedrag wordt gecrediteerd.
Om het geschil op te lossen stelt de ondernemer

Consumentenzaken

voor van het openstaande bedrag van € 3.963,- een
bedrag van € 170,60 te crediteren. Tevens is het
denkbaar dat de consument in de regionale kranten
enkele advertenties laat plaatsen waarin hij het
bedrijf bedankt voor de prettige samenwerking en
aanbeveelt voor hovenierswerk. Het plaatsen van een
windreductiedoek was een nadere opdracht en betreft
geen herstelwerkzaamheden die onder garantie vallen.
Deze kosten moet de consument dan ook betalen. De
ondernemer ontkent dat hij heeft gewaarschuwd dat
de grasmaaier de buxus omver kan duwen. De klachten
over de taxus zijn niet door de wind veroorzaakt maar
door strenge vorst.
Volgens de door de commissie ingeschakelde
deskundige worden de buxusstruikjes door de robot
grasmaaier omver geduwd omdat de contactdraad
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te kort op de grasrand ligt. Bij vijf taxusstruiken zijn
takken afgestorven en bij drie bomen is de grond enkele
centimeters verzakt. Of de beukenhaag de goede
groene kleur heeft kan de deskundige niet beoordelen
omdat er nog geen blad aan zit. De hoeveelheid klei
in de bovengrond is niet overdreven veel. In het
najaar is ingeboet. Er zijn geen open plekken in de
beplantingsvakken die zouden wijzen op uitval van
planten. De deskundige noemt de omvang van de
gebreken gering. Herstel kost € 644,50.
De commissie neemt de bevindingen en de
kostenbegroting van de deskundige over. Omdat de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden al gedeeltelijk
door een andere hovenier zijn uitgevoerd en de
ondernemer hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt,
wordt afgeweken van de hoofdregel dat een consument
de ondernemer gelegenheid moet geven het herstel
uit te voeren. In plaats daarvan moet de ondernemer
een schadevergoeding van € 644,50 betalen, conform
de kostenbegroting van de deskundige. Als er aan
de beukenhaag weer bladeren zitten, kan eenvoudig
worden vastgesteld of ze rood in plaats van groen zijn.
Als ze rood blijken te zijn moet de ondernemer een
schadevergoeding van € 420,- betalen.

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de ondernemer
kosten in rekening heeft gebracht voor werkzaamheden
die onder de garantie vielen of die hij om een andere
reden zonder bijkomende kosten had moeten uitvoeren.
De ondernemer heeft dit tegengesproken en de
commissie heeft geen reden aan de juistheid van
zijn onderbouwing te twijfelen. Bovendien heeft de
consument nadere opdrachten verstrekt, onder andere
voor onderhoudswerkzaamheden en het leggen van een
straatje naar de buitenkeuken. Het is de commissie niet
gebleken dat de in rekening gebrachte kosten daar geen
betrekking op hebben.
De klacht van de consument is derhalve gedeeltelijk
gegrond. De ondernemer moet de consument de schade
vergoeden door van de nog openstaande facturen van in
totaal € 3.963,-, een bedrag van € 644,50 te crediteren.
In afwachting van de kleur van de beukenhaag houdt
de commissie een bedrag van € 420,- in depot. De
commissie neemt de suggestie van de ondernemer
om de consument te verplichten enkele advertenties
in regionale kranten te plaatsen niet over. Hiervoor is er
geen aanleiding.

het aanbrengen van het glazuur en de kleurstof poreus
blijft. Door waterdichte schotels onder de potten te
zetten wordt schade voorkomen. De grijze vlekken
kunnen worden verwijderd.
De commissie vindt eveneens dat er met de drie
geglazuurde bloempotten niets mis is. Ze voldoen
aan de eisen. De consument vindt dat hij niet op het
risico is gewezen. Bovendien zit er op de potten geen
sticker met de waarschuwing dat ze niet waterdicht
zijn. Volgens de ondernemer is dat ook niet nodig
omdat iedereen weet dat dergelijke bloempotten niet
waterdicht zijn en dat er maatregelen nodig zijn om het
doorlekken te voorkomen of het water op te vangen.
Ook in de winkel wordt op diverse plaatsen met bordjes
duidelijk gewaarschuwd dat de potten niet waterdicht
zijn. In dit verband verwijst de commissie naar de
vele ‘groene’ websites waarop wordt gewaarschuwd

dat kleigebakken keramiek bloempotten niet 100%
waterdicht zijn. Ook wordt het advies gegeven daar in
de winkel naar te vragen.
Er zijn vele mogelijkheden om tegen geringe kosten
de kans op lekkage bij kleigebakken bloempotten
te minimaliseren. De commissie wijst op speciale
onderzetters, een waterdichte binnenpot, een rubberen
hydrocultuurzak en het aanbrengen van een coating
op de binnenkant van de pot. De consument had dus
in de winkel kunnen vragen of de potten waterdicht
zijn of één van de beschermende middelen kunnen
kopen. De ondernemer mocht daarom volstaan met
de waarschuwingen in de winkel. De klacht van de
consument is ongegrond. Omdat het aanbod dat de
ondernemer uit coulance heeft gedaan niet meer geldt,
verplicht de commissie hem niet dat te handhaven.

Bloempotten niet 100% waterdicht
Een consument had kunnen weten dat de bloempotten die hij heeft gekocht niet helemaal
waterdicht zijn. Hij had daar in de winkel naar kunnen vragen. Bovendien is het algemeen bekend dat
er allerlei mogelijkheden zijn om het doorlekken van water te voorkomen. De ondernemer wijst in de
winkel met bordjes op het gevaar van doorlekken en is daarom niet aansprakelijk voor de schade aan
de houten vloer van de consument.

Drie maanden nadat hij bij een tuincentrum drie
plantenpotten heeft gekocht komt een consument er
achter dat ze poreus zijn waardoor de houten vloer
eronder beschimmeld en beschadigd is. Hij stelt de
ondernemer hiervoor aansprakelijk omdat hij in de
winkel geen enkele waarschuwing heeft gezien dat de
potten niet waterdicht zijn. Om de schade te verhelpen
moet wegens het kleurverschil de gehele vloer bewerkt
worden. Dat kost € 1.470,-. De inboedelverzekeraar
betaalt dat niet omdat er sprake is van een langzaam
optredende vochtschade. De consument heeft er
begrip voor dat de ondernemer niet de gehele vloer
wil betalen en heeft hem daarom voorgesteld de helft
van de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. De
ondernemer gaat echter niet verder dan het aanbieden
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van € 400,- aan tegoedbonnen zodat er tussen partijen
geen schikking is bereikt.
De ondernemer wijst er op dat de consument de potten
niet op een schotel heeft gezet of ze van binnen met
een plastic zak waterdicht heeft gemaakt. De potten
zijn van Portugese klei gemaakt en zijn nooit volledig
waterdicht. In de winkel wordt daar veelvuldig met
bordjes voor gewaarschuwd. De ondernemer vindt de
gevorderde schade fiks en kan niet zomaar begrijpen
dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Zijn verzekering
dekt de schade niet. Bovendien is de fabrikant van de
potten failliet.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
bevestigt dat de gebakken klei na het bakproces en
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GESCHILLENCOMMISSIE
INFORMATIEDIENSTAANBIEDERS
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
over het gebruik van een
0900, 0906, 0909 of 18-nummer
tegen bedrijven die deze
nummers aanbieden.

Ingevolge de Telecommunicatiewet zijn informatiedienstaanbieders verplicht zich voor de beslechting van
geschillen met consumenten aan te sluiten bij een door
de overheid erkende geschillencommissie. De commissie
behandelt geschillen over het gebruik van 090x nummers.
Ook klachten over diensten via 18-nummers kunnen
worden voorgelegd.
U kunt dan denken aan klachten over het tarief dat niet
aan het begin van het gesprek gemeld wordt of als later
blijkt dat het tarief op de telefoonrekening niet klopt. Ook
kan het gaan om klachten over de informatiedienst zelf,
bijvoorbeeld over de wachttijd of het verbreken van de
verbinding zonder dat de dienst is geleverd.

Soort klachten
De klachten gingen over een dialer en een verkeerde
tariefmelding.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 12 klachten in behandeling, waarvan 11 ingediend
in het verslagjaar. Er werden 2 uitspraken gedaan. In
een aantal gevallen hebben partijen alsnog geschikt. Een
aantal klachten kon niet verder in behandeling worden
genomen, omdat de ondernemer niet was aangesloten,
de klacht niet op het werkterrein van de commissie lag of
omdat de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.

Rechtshulp
De consument en de ondernemer maakten in geen van de
zaken gebruik van rechtshulp.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 607,Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument bij de zitting aanwezig
om een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer
was bij 50% van de gevallen aanwezig om zijn standpunt
toe te lichten.

Aard van de beslissingen
In beide in 2013 behandelde zaken werd de klacht gegrond
verklaard. Er werd geen vergoeding toegekend.

Dialer zorgt voor hoge telefoonrekening
Binnen een week wordt gemiddeld 52 keer per dag met een 0900-nummer gebeld. Volgens de
consument kan zijn zoon dat nooit met zijn mobiele telefoon hebben gedaan. Alles wijst op een dialer.
De commissie denkt dat ook. De consument hoeft de zeer hoge telefoonrekening niet te betalen.
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De consument betwist dat door zijn toedoen de in
rekening gebrachte gesprekskosten zo hoog zijn. Hij
heeft een abonnement voor de mobiele telefoon van zijn
15-jarige zoon afgesloten. De jongen heeft één keer met
een 0900-nummer gebeld en tijdens het spelen van een
spel is blijkbaar een dialer op zijn telefoon aangebracht.
De consument komt tot deze conclusie omdat het
0900-nummer binnen één week 365 keer is gebeld,
ook op tijden dat zijn zoon niet heeft kunnen bellen.
Ook het feit dat verdachte software op de telefoon is
aangetroffen wijst op een dialer. De kosten van alle
gesprekken bedragen € 607,-. De consument verlangt
kwijtschelding van dit bedrag.

Consumentenzaken

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar
te maken.
De klacht is niet weersproken en de klacht komt de
commissie op voorhand ook niet onjuist voor.
De klacht is gegrond en de consument is het in rekening
gebrachte bedrag niet verschuldigd. Het wordt hem
kwijtgescholden.
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GESCHILLENCOMMISSIE
INSTALLERENDE BEDRIJVEN

De Geschillencommissie Installerende Bedrijven
behandelt klachten over installateurs die zijn aangesloten
bij de UNETO-VNI of die bij de Geschillencommissie
Installerende Bedrijven voor de behandeling van klachten
zijn geregistreerd. De klachten kunnen betrekking hebben
op bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties, waterinstallaties,
dakwerken, riolering en sanitaire voorzieningen. De
commissie behandelt geen geschillen over onderhoud of
service, verricht binnen het kader van een onderhouds- of
serviceabonnement. Vanaf 1 januari 2006 kan de
Geschillencommissie Installerende Bedrijven ook geschillen
van elektrotechnische aard behandelen, op voorwaarde dat
de overeenkomst op of na 1 januari 2006 is gesloten.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die zorgen voor
de aanleg, reparatie en het
onderhoud van bijvoorbeeld een
verwarming, de waterleiding of
de elektriciteit.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 103 klachten in behandeling, waarvan
83 ingediend in het verslagjaar. De commissie deed
44 uitspraken. In een aantal gevallen hebben partijen
alsnog geschikt. Daarnaast was in een aantal gevallen de
ondernemer niet aangesloten of voldeed de consument
niet aan de formele inname voorwaarden.
Soort klachten
De meeste klachten gingen over aanneming van werk,
nieuwe installaties en bestaande installaties. Hierbij ging
het veelal om (centrale) verwarming, loodgieterswerk,
sanitair en ketel/combiketels.
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Rechtshulp
In 21% van het totale aantal gevallen had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemers lieten zich tijdens de procedure in 12%
van de geschillen bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie in 44 zaken uitspraak gedaan.
In 18 gevallen werd de klacht gegrond bevonden, in 16
gevallen ongegrond en in 6 gevallen werd de klacht ten
dele gegrond verklaard. Daarnaast werd in 3 gevallen een
schikking ter zitting betroffen en heeft de commissie zich
in 1 geval niet bevoegd geacht van de klacht kennis te
nemen. Bij 8 gevallen wees de commissie een vergoeding
toe. Het gemiddelde bedrag hiervan bedroeg € 2.322,-.

Ten onrechte gaat de consument er van uit dat de ondernemer de nieuwe verwarmingsketel die hij
heeft geplaatst gratis van de fabrikant heeft gekregen. De commissie vindt het bedrag dat de
ondernemer in rekening heeft gebracht redelijk. Het is zelf iets lager dat wat hij als prijsindicatie
heeft gegeven en waarmee de consument ook akkoord is gegaan.

44
22
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Mondelinge toelichting
In 72% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 56% van de gevallen aanwezig om zijn
standpunt toe te lichten.

Nieuwe verwarmingsketel niet gratis

240
210

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.318,-.
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Een consument heeft een nieuwe verwarmingsketel
nodig. De oude installatie vertoont kuren wat zelfs een
brand tot gevolg heeft gehad. Omdat de ketel snel
moet worden vervangen wordt geen schriftelijke offerte
opgesteld, maar wordt met de ondernemer een bedrag
van € 1.074,- afgesproken. Dat is ongeveer evenveel als
wat het vervangen van de warmtewisselaar zou kosten.
Dat bedrag is de consument ook in rekening gebracht,
maar de consument vindt dat onjuist. Volgens hem heeft
de fabrikant de ketel gratis geleverd. Hij berekent de

Consumentenzaken

installatiekosten en het materiaal op € 324,- en wil het
verschil, € 750,-, terug.
Volgens de ondernemer heeft de fabrikant van de oude
ketel een nieuwe aangeboden die ongeveer evenveel kost
als het herstel van de bestaande ketel. De kosten van het
demonteren van de oude en het plaatsen van de nieuwe
ketel heeft de ondernemer begroot op ongeveer € 1.100,-.
Hiermee is de consument akkoord gegaan en heeft hij
mondeling opdracht gegeven de ketel te vervangen. De
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ondernemer bestrijdt dat hij de ketel gratis van de fabrikant
heeft gekregen. Hij heeft daarvoor € 653,- betaald.
Voor de commissie staat het, los van wat over de prijs van
vervanging is afgesproken, vast dat de ketel niet gratis
zou worden geleverd. Er is overeengekomen dat een
nieuwe ketel zou worden geplaatst voor een bedrag dat
de consument ongeveer kwijt zou zijn voor het vervangen
van de warmtewisselaar. Een concreet bedrag is niet
afgesproken. Dat houdt in dat de consument een redelijke
prijs moet betalen. Redelijk is volgens de commissie

een bedrag dat hij ook kwijt zou zijn voor het vervangen
van de warmtewisselaar. Dat dit voor een relevant lager
bedrag zou kunnen dan wat de ondernemer voor het
plaatsen van de nieuwe ketel in rekening heeft gebracht
is de commissie niet gebleken. De consument heeft
dit ook niet aangetoond. Ook blijft het gefactureerde
bedrag onder de prijsindicatie die de ondernemer heeft
gegeven. Op grond daarvan oordeelt de commissie dat de
ondernemer de consument niet te veel in rekening heeft
gebracht.

Te hoge rekening voor rioolwerk

GESCHILLENCOMMISSIE
KINDEROPVANG
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen ondernemers in de
kinderopvang over dagopvang
(kinderen van 0-4 jaar) en
buitenschoolse opvang
(kinderen van 4-12 jaar) in
kindercentra.

Wat de ondernemer voor werkzaamheden en materialen in rekening heeft gebracht, vindt de
commissie niet redelijk. Ook zijn arbeidsloon is te hoog. Hij moet daarom zijn rekening verlagen.

Een consument gaat niet akkoord met de rekening die
hij heeft gekregen voor rioolwerkzaamheden onder
zijn huis. Er is een aanneemsom van € 440,- exclusief
BTW overeengekomen, maar als hij de offerte
heeft ondertekend ontdekt hij dat een deel van de
werkzaamheden niet noodzakelijk is. Hij neemt contact
op met de ondernemer en afgesproken wordt dat hij
met de monteur overlegt welke werkzaamheden wel en
niet moeten worden uitgevoerd. De prijs wordt hierop
aangepast. In samenspraak met de monteur vervalt
een aantal werkzaamheden en materialen. Toch stuurt
de ondernemer een factuur met de oorspronkelijke
aanneemsom en weigert hij deze niet of nauwelijks
aan de hand van het minderwerk aan te passen.
De consument vindt € 250,- exclusief BTW redelijk
en ontkent dat hij tussentijds zelf wijzigingen heeft
aangebracht. Hij betaalt de rekening niet en vraagt de
commissie de juiste waarde van de werkzaamheden en
uren vast te stellen.
De ondernemer spreekt de klacht tegen. De consument
heeft zelf tussentijds wijzigingen aan het leidingstelsel
aangebracht zonder hem daarover tijdig te informeren.
Dit werd pas duidelijk toen de monteur er was. Inderdaad
is afgesproken dat de werkzaamheden zouden worden
aangepast, maar over eventuele financiële consequenties
heeft de ondernemer geen uitspraken gedaan omdat een
collega het werk had opgenomen en gecalculeerd.
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Omdat bovendien het eindresultaat conform de
geaccordeerde offerte was is de rekening hier in eerste
instantie op gebaseerd. Op verzoek van de consument is
de nieuwe rekening conform de daadwerkelijk gemaakte
uren en gebruikte materialen opgesteld.
Omdat de ondernemer erkent dat de werkzaamheden
na de acceptatie van de offerte in onderling overleg zijn
aangepast kan hij volgens de commissie niet zonder meer
aan de offerte vasthouden. Wat hij aan werkzaamheden
en materialen in rekening heeft gebracht is niet redelijk.
Dat geldt ook voor de kosten van het opnemen en
calculeren van het werk. Ook vindt de commissie dat de
ondernemer een te hoog arbeidsloon heeft berekend. Een
arbeidsloon van € 40,- exclusief BTW is gebruikelijk. Dit
komt neer op € 110,- exclusief BTW.
Voorts heeft de ondernemer een onaanvaardbaar
hoog opslagpercentage gehanteerd. Voor de gebruikte
materialen acht de commissie een bedrag van € 133,exclusief BTW redelijk, ook omdat over de prijs van de
materialen vooraf geen expliciete afspraak is gemaakt.
De commissie acht de klacht van de consument gegrond.
Hij is niet meer verschuldigd dan € 243,- exclusief BTW.
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De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt
geschillen tussen consumenten en ondernemers, die
lid zijn van Brancheorganisatie Kinderopvang of bij de
Geschillencommissie Kinderopvang zijn geregistreerd.
De klachten kunnen betrekking hebben op dagopvang
(kinderen van 0 - 4 jaar) en op buitenschoolse opvang
(kinderen van 4 - 12 jaar).

omgang met het kind en/of de kwaliteit van de opvang.
Vaak gecombineerd met klachten over de rekening of het
tarief.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 36 klachten in behandeling, waarvan 30 ingediend
in het verslagjaar. In totaal werden 9 uitspraken verzonden.
In een aantal gevallen hebben partijen alsnog geschikt.
Een deel van de klachten kon niet verder in behandeling
genomen worden omdat de ondernemer niet aangesloten
was bij de commissie of de consument niet voldeed aan de
formele inname voorwaarden.
Soort klachten
De klachten hadden in de meeste gevallen betrekking
op de algemene voorwaarden, het niet nakomen van
afspraken, communicatie en informatieverstrekking en de

Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument ter zitting aanwezig om
een mondelinge toelichting te geven.
De ondernemer was in 89% van de gevallen aanwezig om
zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 11% van het totale aantal geschillen had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
Van de ondernemers liet ook 11% zich tijdens de procedure
bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 9 uitspraken die in het verslagjaar werden gedaan,
werd in 1 geval de klacht geheel gegrond verklaard, 1 ten
dele gegrond en 7 ongegrond.

Geen duidelijkheid over eetprobleem
Het is niet geheel duidelijk wat er tijdens het intakegesprek is besproken over het eetprobleem van
een vierjarig meisje. De consumenten vinden dat er meer aandacht aan besteed had moeten worden.
Maar volgens de ondernemer ging de vele aandacht voor dit meisje ten koste van de activiteiten van
de andere kinderen.

Een vierjarig meisje heeft vanaf de geboorte een
eetprobleem. Ze heeft geen hongergevoel en moet
aangespoord worden te eten, want anders eet ze niet.
Ze eet alles, maar traag. Met die boodschap melden de
consumenten haar bij de BSO aan. Afgesproken wordt
dat van het eetprobleem een notitie wordt gemaakt en
dat zal worden bekeken hoe het in de opvang gaat. Na
acht maanden zeggen de consumenten de overeenkomst
op omdat hun dochter ondanks de afspraken niet wordt
begeleid en de toegezegde communicatie beperkt is.
Overleg is niet mogelijk en andere argumenten dan
het pedagogisch beleid worden niet gegeven. De zorg
voor de gezondheid van de kinderen schiet te kort
en er is onvoldoende toezicht op hun gedrag. Basale
fatsoensgrenzen worden niet gehandhaafd.

tekort is geschoten in de verzorging en opvoeding van
hun dochter en dat hij in strijd heeft gehandeld met
de Wet kinderopvang, de algemene voorwaarden en
het Pedagogisch beleidsplan. Toen zij hun dochter
aanmeldden was het geen zorgkind. Ze had alleen bij
het eten aandacht nodig. Doordat de begeleiding tekort
schoot is het wel een zorgkind geworden. Ze gaat nu naar
een ander kindercentrum en gaat het weer goed met haar.

Onder deze omstandigheden vinden de consumenten
het niet verantwoord hun dochter nog langer naar
deze BSO te laten gaan. Zij vinden dat de ondernemer

De ondernemer wijst op het aanmeldingsformulier
waarop de consumenten hebben aangegeven dat hun
dochter langzaam eet, maar alles gewoon kan opeten.
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De consumenten zijn niet ingegaan op de uitnodiging
voor een gesprek met de pedagogisch manager omdat
het duidelijk was dat alleen het pedagogisch beleid van
de ondernemer zou worden toegelicht en er geen ruimte
was om bevredigende afspraken over de begeleiding van
hun dochter te maken.
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Daarom is de procedure voor de opvang van zorgkinderen
niet ingezet. Volgens het Pedagogisch beleidsplan wordt
de plaatsing van een zorgkind zorgvuldig bekeken om zo
een geslaagde opvang te kunnen bereiken. Voorts worden
de afspraken met de ouders vastgelegd wat moet worden
gedaan als het in de opvang niet goed gaat. Ook wordt
een proefperiode vastgesteld waarvoor geen opzegtermijn
geldt.
Dat er wel extra zorg nodig was werd in de loop van
de opvangperiode steeds duidelijker. De consumenten
stonden er op dat hun dochter haar boterham in de
groep zou opeten, ook al zou zij daarvoor een uur aan
tafel moeten zitten. De pedagogisch medewerkers
hebben haar bij het eten begeleid. Op rustige dagen
ging dit beter dan op dagen met een volle groep. De
medewerkers hebben haar graag geholpen, maar deze
tijdrovende begeleiding ging steeds meer ten koste van
de aandacht voor de andere kinderen. Dit staat haaks op
de pedagogische visie van de ondernemer.
In een gesprek met de consumenten naar aanleiding
van hun klacht heeft de ondernemer zijn visie op
de buitenschoolse opvang, zoals vastgelegd in het
Pedagogisch beleidsplan uiteen gezet. Hij constateert
dat zijn visie kennelijk niet aansluit op de visie en de
verwachtingen van de consumenten die overigens bij
de aanmelding het Pedagogisch beleidsplan hebben
ontvangen. Voorts wijst de ondernemer erop dat de GGD
na een inspectie heeft vastgesteld dat de BSO aan alle
wet- en regelgeving voldoet.
De commissie stelt vast dat de consumenten hooggespannen verwachtingen van de opvang hadden.
Wat ze precies mochten verwachten wordt bepaald
door hetgeen wettelijk is vastgelegd en door de
plaatsingsovereenkomst en de daarin opgenomen
algemene voorwaarden. Het is niet duidelijk geworden
wat bij de intake precies over de begeleiding bij het eten
is besproken. Bij de algemene en medische gegevens

die de consumenten hebben ondertekend zijn de ernst
van het eetprobleem en afspraken over de begeleiding
niet met zoveel woorden vastgelegd. Het is daarom
onduidelijk welke verwachtingen de consumenten van de
begeleiding mochten hebben.
Voorts wijkt hun pedagogische visie af van die van de
ondernemer, met name wat betreft het bieden van
structuur. De consumenten hadden voorafgaand aan
de plaatsing op de website van de ondernemer kennis
kunnen nemen van zijn pedagogische visie en het
Pedagogisch beleidsplan. Dat de pedagogische visie
van de ondernemer afwijkt van die van hen, had de
consumenten niet mogen verbazen. Ook hadden ze de
sfeer kunnen proeven door een keer bij de opvang te
komen kijken. Van ouders mag worden verwacht dat zij
zich vooraf informeren.
Toch sluit de commissie niet uit dat de consumenten
minder hebben ontvangen dan zij in redelijkheid mochten
verwachten. Dit betreft met name de communicatie
met hen over de begeleiding van hun dochter bij het
eten en de communicatie binnen de organisatie. Ook de
naleving van de huisregels bleef op onderdelen achter
bij wat ze mochten verwachten. Ze hadden echter meer
kunnen doen om voor hun zorgen en klachten gehoor
te vinden. Nadat de discussie met de pedagogisch
medewerkers onbevredigend verliep is de consumenten
meerdere keren een gesprek met de pedagogisch
manager aangeboden. Ze hadden op deze uitnodiging
moeten ingaan. Als zij ook bij hem onvoldoende gehoor
hadden gevonden hadden ze hun klacht bij de directie
en/of het bestuur kunnen indienen. Voorts hadden ze de
discussie binnen de organisatie kunnen aangaan en de
ondernemer in de gelegenheid kunnen stellen de situatie
voor hen te verbeteren. De mogelijkheden om met de
ondernemer tot een oplossing te komen waren nog lang
niet uitgeput.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.

Opzegtermijn van één maand redelijk
Alleen als de ondernemer daarvoor zeer goede gronden heeft kan de consument aan een
opzegtermijn van langer dan een maand worden gehouden. Volgens de algemene voorwaarden is de
maximum opzegtermijn twee maanden. De commissie gaat er niet mee akkoord dat de consument
zich helemaal niet aan een opzegtermijn wil houden.

Een consument vindt dat ze goede redenen heeft om
zich niet aan de opzegtermijn van twee maanden te
houden en betaalt daarom een bedrag van € 795,- niet.

Consumentenzaken

Dat stort ze bij de commissie in depot. Er zijn voortdurend
problemen met drinken waardoor haar zoontje
regelmatig uitgedroogd thuis komt. Hij wordt veel te
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warm aangekleed en heeft soms kleertjes en luiers van
andere kinderen aan. Met haar klachten hierover doet
de ondernemer volgens de consument niets. Nadat
ze in één week haar zoontje tweemaal vroeger moet
komen ophalen is voor haar de maat vol en haalt zij haar
zoontje weg uit de opvang. Volgens de consument is dit
alles reden genoeg om de opzegtermijn niet te betalen.
Een extra, en voor haar zeer emotionele reden, is dat de
ondernemer het had over “die buitenlanders die niet voor
rede vatbaar zijn.”
Volgens de ondernemer was hij van de klachten niet
eerder op de hoogte. De consument heeft er volgens
hem nooit melding van gemaakt. Wel was bekend dat
het drinken van het zoontje een aandachtspunt was.
De leidsters hebben er dan ook extra op toegezien. De
uitbarsting van de consument kwam totaal onverwacht
en was disproportioneel. Als er al iets niet goed zou zijn
gegaan had de ondernemer dat graag gehoord en er iets
aan kunnen doen. Nu heeft hij geen kans gekregen het
vertrouwen van de consument terug te winnen. Al zijn
pogingen het uit te praten en mogelijk tot een vergelijk te
komen zijn op niets uitgelopen. Na alle verwijten die de
consument hem heeft gemaakt is de ondernemer niet
meer bereid haar tegemoet te komen.
In het overdrachtschrift waarin de leidsters alle
bijzonderheden die van belang zijn noteren, staat geen
enkele aantekening over klachten of aanmerkingen van
de consument. Als die er waren geweest was dat zeker
genoteerd. De ondernemer neemt het hoog op dat hij ook
nog van discriminatie wordt beschuldigd. Hem valt niets
te verwijten en het is redelijk dat hij de opzegtermijn van
twee maanden aanhoudt.
Ook voor de commissie staat het onvoldoende vast dat
de consument gedurende de zes weken dat haar zoontje
naar de opvang ging, haar ongenoegen over de zorg
kenbaar heeft gemaakt. Pas in een brief waarin ze schrijft
dat haar zoontje niet meer komt en de overeenkomst
opzegt somt zij haar klachten op. Zelfs al zouden haar
verwijten terecht zijn, dan nog had ze de ondernemer de
kans moeten geven eventuele fouten te herstellen en
haar vertrouwen terug te winnen. De consument liet in
haar brief echter geen ruimte voor een andere oplossing
dan het beëindigen van de overeenkomst.
Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer
zich correct opgesteld. De locatieleidster is het gesprek
aangegaan en de klachten zijn op verzoek van de
consument met haar moeder besproken. Op dat moment
had de ondernemer niet meer kunnen doen.
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De ondernemer beroept zich op de overeengekomen
opzegtermijn van twee maanden. Hij was bereid
de opzeggingskosten te delen, maar de consument
volhardde in haar standpunt. Volgens de algemene
voorwaarden mogen beide partijen de overeenkomst
met een aan de wederpartij gemotiveerde schriftelijke
of elektronische verklaring en met een opzegtermijn
van maximaal twee maanden opzeggen. De consument
meent dat zij zich gezien de omstandigheden niet aan
deze termijn hoeft te houden. Daarmee beroept zij zich
impliciet op de onredelijke bezwarendheid en dus de
vernietigbaarheid van deze bepaling in de algemene
voorwaarden.
De commissie wijst op wettelijke bepalingen inzake
consumentenbescherming, waaronder een voor deze
zaak relevante bepaling van de zogeheten ‘grijze’ lijst.
Daarin wordt bepaald dat een beding in de algemene
voorwaarden dat de consument aan een opzegtermijn
bindt die langer is dan een maand, vermoed wordt
onredelijk bezwarend te zijn. De commissie is van oordeel
dat de bepaling in de algemene voorwaarden van de
ondernemer naar zijn tekst niet zonder meer onredelijk
bezwarend is, omdat de bepaling niet behelst dat de
opzegtermijn in alle gevallen, twee maanden is. Een
opzegtermijn langer dan één maand is in beginsel in
strijd met de wet, tenzij de ondernemer voor een langere
termijn goede gronden aanvoert waarvoor de wettelijke
bescherming van de consument moet wijken. Hiervan
is in deze situatie echter niet gebleken. De bepaling
met betrekking tot de opzegtermijn van twee maanden
wordt dan ook vernietigd. Omdat partijen verder over
de beëindiging van de overeenkomst niets anders zijn
overeengekomen moet een redelijke opzegtermijn in acht
worden genomen.
Voor het antwoord op de vraag welke termijn redelijk
is, baseert de commissie zich op de door de wetgever
redelijk geachte opzegtermijn van een maand. De
omstandigheden van het geval kunnen een kortere of
langere termijn rechtvaardigen. Voor de consument
was het gebrek aan vertrouwen in de zorg voor haar
zoontje reden de overeenkomst op te zeggen, maar
voor dit verlies van vertrouwen heeft de commissie
geen objectieve redenen kunnen vaststellen. Gelet
op de redelijkheid, de wettelijke bescherming en de
omstandigheden van het geval geldt voor de consument
een opzegtermijn van één maand. De ene helft van het
bij de commissie in depot gestorte bedrag gaat naar de
consument, de andere helft naar de ondernemer.
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GESCHILLENCOMMISSIE
KLUSSEN- EN VLOERENBEDRIJVEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een klussen- of
vloerenbedrijf.
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De Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven
behandelt geschillen tussen consumenten en klussenen parketvloerenleggersbedrijven over uitgevoerde
werkzaamheden en de daarbij door het bedrijf geleverde
materialen. Het moet gaan om een bedrijf dat lid is van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) of van de Vereniging
van Parketvloerenleggersbedrijven (VPVB), of dat zich voor
de behandeling van geschillen bij de Geschillencommissie
Klussen- en Vloerenbedrijven heeft laten registreren.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 7.833,-.

Sinds 2007 bestaat bij deze commissie de mogelijkheid om
onder leiding van een bemiddelingsdeskundige geschillen
tussen ondernemers en consumenten op te lossen.
Consument en ondernemer nemen daaraan vrijwillig deel.
In het verslagjaar werden onder leiding van een deskundige
2 geschillen geschikt.

Rechtshulp
In 21% van de gevallen had de consument gedurende de
procedure rechtshulp. De ondernemers lieten zich in 7%
van de gevallen bijstaan door een rechtshulpverlener.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 57 klachten in behandeling, waarvan 36 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed in totaal 31 uitspraken.
Een deel van de klachten kon niet verder in behandeling
worden genomen onder meer omdat de ondernemer niet
was aangesloten of de consument niet voldeed aan de
formele innamevoorwaarden. In een aantal gevallen hebben
partijen alsnog geschikt.

Mondelinge toelichting
In 83% van het aantal zaken was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 59% van de gevallen aanwezig om zijn
standpunt toe te lichten.

Aard van de beslissingen
Van de 31 gevallen waarin de commissie uitspraak deed,
werden 13 klachten gegrond verklaard, 9 ten dele gegrond
en 6 ongegrond. In 2 gevallen verklaarde de commissie
de consument niet- ontvankelijk in zijn klacht. In 1 geval
werd een schikking ter zitting bereikt. Bij 16 beslissingen
werd een schadevergoeding opgelegd. Het gemiddeld
toegekende bedrag was € 2.790,-.

Soort klachten
In de meeste zaken gingen de klachten over nonconformiteit en schade. Hierbij betroffen de meeste
geschillen loodgieterswerk, schilderwerk, stukadoorswerk
en timmerwerk.

Meerwerk en kosten niet schriftelijk vastgelegd
In strijd met de VLOK uitvoeringsvoorwaarden heeft de ondernemer het meerwerk en de daaraan
verbonden kosten niet schriftelijk vastgelegd. De consument hoeft daarom het daarvoor in rekening
gebrachte bedrag niet te betalen. De ondernemer moet een aantal herstelwerkzaamheden uitvoeren.
In afwachting daarvan hoeft de consument een deel van de rekening niet te betalen. Pas als de
ondernemer klaar is moet zij dat bedrag voldoen.

Er mankeert nogal wat, vindt de consument, aan de
badkamer met toilet die de ondernemer heeft gerenoveerd
en waarvoor een prijs van € 2.350,- is overeengekomen.
Hij is later klaar dan is afgesproken en hij heeft ten
onrechte voor onder andere het aanpassen van het
doucheafvoerputje, het verwijderen van de wandtegels, het
egaliseren van de linkerwand van het toilet, het aansluiten
van de spots en het aanpassen van de aansluiting van
de douchekraan meerkosten in rekening gebracht. De

Jaarverslag 2013

ondernemer heeft het slechts één keer over meerwerk
gehad en daarbij gezegd dat de kosten laag zouden zijn.
Toch staat er op de factuur een bedrag van € 550,- aan
meerwerk kosten.

de tegels zitten scheef, de wastafel is niet vast gekit, de
spotjes zijn niet geaard, de verlichting van de spiegel is
niet aangesloten, het toilet en de doorspoelknop hangen
scheef, de lichtschakelaar van het achterfrontje past niet
meer en de kraan van de wastafel zit los.
De consument wil dat de klachten naar behoren worden
opgelost en dat zij dan niet meer hoeft te betalen dan het
afgesproken bedrag van € 2.350,-.
De ondernemer is van mening dat de consument ten
onrechte weigert de factuur te betalen. Alle meerwerkkosten zijn met haar besproken en goedgekeurd. Er is een
misverstand ontstaan over het plafond. De consument
was echter tevreden met de aangebrachte platen, die
ook nog eens goedkoper waren. Het is gebruikelijk dat
alleen de douchevloer op afschot wordt gelegd. Als de
consument een douchegordijn gebruikt is er niets aan de
hand. Dat de tegels van de wastafel niet op gelijke hoogte
zitten komt door een afwijking in de bevestigingsmuur. Het
bijtrekken van een aardedraad was geen onderdeel van
de overeenkomst en ook niet nodig omdat de bestaande
situatie aan de wettelijke eisen voldoet. De verlichting van
de spiegel kon niet worden geactiveerd door het ontbreken
van de elektratoevoer. De consument is aangeboden dat
voor een meerprijs van € 100,- te doen, maar zij ging
daar uiteindelijk niet mee akkoord. In overleg met haar is
besloten geen afvoergoot te plaatsen.
De ondernemer vindt de verwijten van de consument
onterecht en onredelijk. Omdat ze de benodigde materialen
niet in huis had kon hij niet verder met zijn werkzaamheden.
Bovendien heeft de consument tijdens de werkzaamheden
geen enkele klacht geuit en zelfs toegezegd dat zij de
factuur zou betalen. Pas na afloop is zij met klachten
gekomen.
Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige
is het tegelwerk zeer slordig uitgevoerd en zijn de voegen
grof en onvoldoende uitgewassen. De wastafel zit los en
de sifon lekt. Voorts loopt het douchewater de badkamer
in, is de toiletpot scheef gemonteerd, onvoldoende
vastgezet en slecht gekit, is er geen aansluitpunt aangelegd
voor de verlichting van de spiegel en is het tegelgat voor
de lichtschakelaar te groot waardoor die los ligt. Deze
gebreken zijn volgens de deskundige ernstig en opvallend.
Herstel kost € 2.622,-. Zo moeten de tegels op de wanden
en de vloer verwijderd worden en moet er opnieuw
betegeld worden.

De klacht van de consument dat de ondernemer de
werkzaamheden niet binnen de afgesproken periode
heeft uitgevoerd acht de commissie ongegrond. Voor
zover de ondernemer de afgesproken einddatum al heeft
overschreden heeft de consument niet aannemelijk
gemaakt dat dit hem valt te verwijten. Bovendien heeft zij
niet aangetoond dat zij hierdoor schade heeft geleden.
De consument is het berekende meerwerk niet
verschuldigd omdat de ondernemer in strijd met de VLOK
uitvoeringsvoorwaarden het meerwerk en de hieraan
verbonden kosten niet schriftelijk heeft vastgelegd.
Het slordige uiterlijk van het tegelwerk is volgens de
commissie niet het gevolg van ondeugdelijk werk, maar van
de afspraak de wandtegels over de bestaande tegels aan
te brengen. Deze werkwijze leidt tot een minder resultaat,
maar kost ook minder en de consument heeft hiermee
ingestemd. De commissie is het met de deskundige eens,
dat de voegen zeer grof zijn uitgevoerd en onvoldoende
zijn uitgewassen. Het ophangen van een spiegel met
verlichting is geen onderdeel van de overeenkomst. Als de
consument wil dat de ondernemer dat doet moet zij over
dit meerwerk met hem een afspraak maken.
Hoofdregel is dat de ondernemer in de gelegenheid moet
worden gesteld gebreken te herstellen. De commissie ziet
geen aanleiding waarom daarvan afgeweken moet worden.
De ondernemer moet de voegen en het kitwerk herstellen,
de wastafel vast kitten, de vloer van de badkamer buiten de
douche volledig vlak maken, de toiletpot recht monteren,
vastzetten en afkitten, op het tegelgat een passend
afdekplaatje aanbrengen en de lichtschakelaar monteren.
Behalve dat zij het in rekening gebrachte meerwerk niet
hoeft te betalen mag de consument ook de betaling
van een deel van de factuur opschorten zolang de
ondernemer de herstelwerken niet deugdelijk heeft
uitgevoerd. Dit bedrag moet echter wel in verhouding
staan tot de nog uit te voeren werkzaamheden. Gezien
de aard en omvang hiervan bepaalt de commissie dit
bedrag op € 350,-. De consument moet het restant
van de factuur, een bedrag van € 2.000,-, wel betalen.
Daarna moet de ondernemer de herstelwerkzaamheden
uitvoeren. Als hij daarmee klaar is moet de consument
het bedrag van € 350,- alsnog voldoen. Dat bedrag
moet zij ook betalen als zij niet wil meewerken aan
het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden door de
ondernemer.

Ook heeft de ondernemer volgens de consument de
werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. De vloer
onder de wasbak loopt scheef af waardoor het water in de
richting van de deur loopt, de voegen zijn niet even breed,
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Lekkage in kelder na opknapbeurt
Gezien het ondeugdelijke werk dat de ondernemer heeft geleverd kan van de consument niet
worden verlangd dat zij het herstelwerk door hem laat uitvoeren. Zij hoeft de rekening niet te
betalen en krijgt van de ondernemer een schadevergoeding waarmee ze het herstel door een
andere ondernemer kan laten verrichten.

Het opknappen van haar kelder is niet geworden wat een
consument zich daarvan heeft voorgesteld. Ondeugdelijk
werk van de ondernemer, zo is haar conclusie. Daarom
betaalt ze van de rekening van € 1.160,- een bedrag
van € 780,- niet en deponeert dat bij de commissie.
De ondernemer is begonnen met het afhakken van de
stuclaag waar het vochtig is. Hierna boorde hij gaten in de
wanden die met een gel zijn gevuld. Korte tijd later was er
een lekkage. De ondernemer verhielp dit op dat moment
niet en volstond met pompen. Drie maanden later
kwamen twee stukadoors om de lekkage te verhelpen,
maar zij vertrokken onverrichter zake.
De consument wil niet dat de ondernemer de
herstelwerkzaamheden uitvoert. Zij heeft in hem geen
enkel vertrouwen meer, gezien de ondeskundige
wijze waarop hij heeft gewerkt. Zij wil van hem een
schadevergoeding waarmee ze het herstel door een
derde kan laten uitvoeren.
De ondernemer stelt dat hij opdracht had de kelder
schoon te maken. Het stucwerk was op enkele plaatsen
erg slecht. Daarom heeft hij na een telefonisch advies
van een coatingbedrijf gaten geboord en die met aquagel
gedicht. Dat moest zes tot acht weken drogen voordat
het stucwerk kon worden aangebracht. De muren bleven
echter vochtig waardoor ze niet eerder konden worden
gestuukt. Enige tijd na de lekkage zijn twee stukadoors
ingeschakeld om de lekkage te verhelpen, maar daarmee
is de ondernemer gestopt toen hij hoorde dat de
consument een klacht bij de commissie had ingediend. Hij
is bereid het herstel uit te voeren.

De door de commissie ingeschakelde deskundige wijt de
lekkage aan regenwater dat door het maaiveld is gezakt
en via kleine scheurtjes in het metselwerk in de kelder
loopt. Naar zijn mening heeft de ondernemer geen goed
en deugdelijk werk uitgevoerd. Hij heeft een belangrijke
waterkering van het metselwerk verwijderd. Dat er
dan lekkages optreden is een logisch gevolg van het
weghakken van de stuclaag en van het boren van gaten
die onvoldoende zijn afgedicht. Door de behandeling met
aquagel is de wand niet veel waterdichter geworden.
De consument mag verlangen dat de kelder waterdicht
is. Niet vochtdicht, want dat was de kelder voorheen
ook niet. De deskundige beraamt de kosten voor het
injecteren en het aanbrengen van stucwerk op € 2.500,exclusief BTW.
Volgens de commissie had de ondernemer onder de
gegeven omstandigheden het stucwerk niet mogen
verwijderen en geen gaten in de muren mogen boren.
Bovendien heeft hij alleen telefonisch advies ingewonnen
in plaats van zijn adviseur de situatie ter plaatse te
laten bekijken. Gezien deze ernstige verwijten laat
de commissie de ondernemer niet zelf de gebreken
herstellen, ook al is die daartoe bereid en naar zijn mening
ook in staat. Van de consument kan niet worden verlangd
dat zij hieraan haar medewerking verleent.
Omdat haar klacht gegrond is moet de ondernemer de
consument een vervangende schadevergoeding van
€ 2.975,- betalen, minus het bedrag van € 780,- dat zij
heeft ingehouden.

GESCHILLENCOMMISSIE
MAKELAARDIJ
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen hun eigen makelaar.
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De Geschillencommissie Makelaardij behandelt geschillen
tussen consumenten en ondernemers, die lid zijn van VBO
Makelaar, de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en
Vastgoeddeskundigen (NVM) en VastgoedPRO of die bij de
Geschillencommissie Makelaardij zijn geregistreerd. Aan de
commissie kunnen geschillen worden voorgelegd over de
totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door de ondernemers te leveren diensten.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 213 klachten in behandeling, waarvan 174
ingediend in het verslagjaar. In 109 zaken heeft de
commissie uitspraak gedaan. In een deel van de zaken
voldeed de consument niet aan de formele inname
voorwaarden. Daarnaast kwamen in een aantal zaken
partijen alsnog tot een schikking.

Mondeling toelichting
In 90% van de gevallen was de consument tijdens de
zitting aanwezig.
In 77% van de gevallen was de ondernemer tijdens de
zitting aanwezig.
Rechtshulp
In 13% van de gevallen werd de consument bijgestaan
door een rechtshulpverlener.
De ondernemer maakte in 12% van de gevallen gebruik
van een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
In 109 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. In 32
gevallen werd de klacht gegrond bevonden. In 13 gevallen
werd de klacht ten dele gegrond verklaard. In 57 gevallen
werd de klacht ongegrond verklaard. In 2 gevallen heeft
de commissie zich niet bevoegd geacht van de klacht
kennis te nemen en in 3 gevallen is de consument niet
ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In 2 gevallen werd
een schikking ter zitting bereikt. In 4 gevallen werd een
vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag voor de
vergoeding bedroeg € 1.341,-.

Soort klachten
De klachten hadden onder andere betrekking op de
kwaliteit van de dienstverlening, de courtage en de
intrekkingskosten.
Financieel belang
Het financieel belang bedroeg gemiddeld € 2.882,-.

Volgens de ondernemer beschikten de koopster en
haar makelaar op basis van het door de consument
ingevulde vragenformulier en de kadastrale gegevens
over de informatie dat de schutting verder staat dan de
kadastrale eigendomsgrens. Dat levert een extra ruimte
van zes vierkante meter op. Volgens de consument is dat
destijds in overleg met de gemeente gedaan, maar voor
het transport kreeg de notaris een brief van de gemeente
dat de consument het extra stukje grond niet kan kopen
en het moet ontruimen. Door deze mededeling was de
koopster bang dat zij schade zou kunnen lijden en wilde zij
een schadevergoeding. In een e-mail ging de consument
akkoord met een vergoeding van € 6.000,- waarvan
de makelaar gezien de voor de consument vervelende
situatie de helft via verlaging van zijn courtage voor zijn
rekening zou nemen en een vergoeding van € 4.000,- als
de schutting daadwerkelijk moest worden verplaatst. Dit
voorstel werd door de koopster aanvaard.
De ondernemer vindt dat hij de koopster volledig heeft
ingelicht en dat hij het vergoedingsvoorstel correct heeft
doorgegeven. De consument heeft dan ook geen schade
geleden. De ondernemer is daarom verbaasd dat zij een

schadevergoeding wil. Mogelijk heeft dit te maken met de
brief van de gemeente dat zij de schutting niet in overleg
met de gemeente heeft verplaatst. De ondernemer wist
dat ook niet.
De commissie oordeelt dat de ondernemer met het
doorsturen van de vragenlijst, waarop de consument
had aangegeven dat de schutting in overleg met de
gemeente was verplaatst, aan zijn verplichting heeft
voldaan. De situatie veranderde echter door de brief
van de gemeente. Daaruit bleek dat het verzoek van de
consument het erfpachtrecht uit te breiden al tien jaar
eerder was afgewezen en dat er sindsdien sprake was
van een gedoogsituatie. Dat de ondernemer dit niet wist
kan hem niet worden verweten. De consument had hem
dit immers niet medegedeeld.
Dat de ondernemer het schadevergoedingsvoorstel
onjuist aan de koopster heeft doorgegeven is volgens
de commissie onvoldoende komen vast te staan.
De commissie gaat er vanuit dat het bij de koopster
neergelegde voorstel in onderling overleg tot stand is
gekomen. De klacht van de consument is ongegrond.

Onjuiste informatie over schutting

Geen goed advies over risico’s verhuur

Dat de schutting in overleg met de gemeente is verplaatst, blijkt volgens een brief van de gemeente
aan de notaris, niet te kloppen. De consument had dit namelijk wel op het vragenformulier gemeld.
Dat de ondernemer dit niet aan de koopster heeft doorgegeven kan hem niet worden verweten.
Hij wist immers niet dat de gemeente het verzoek van de consument om het erfpachtrecht uit te
breiden had afgewezen en de plek van de schutting werd gedoogd. De commissie wijst ook het
verwijt van de consument af dat de ondernemer een verkeerd schadevergoedingsvoorstel aan de
koopster heeft doorgegeven.

De makelaar had de consument die haar te koop staande woning wilde verhuren, goed moeten
wijzen op de risico’s en voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Volgens de commissie heeft de
ondernemer dat onvoldoende gedaan. Hij moet de courtage terugbetalen en heeft ook geen recht
op intrekkingkosten.

Bij het in de verkoop zetten van haar woning geeft de
consument op het vragenformulier aan dat de schutting
in overleg met de gemeente niet op de erfpachtgrens
staat, maar wat verderop. Volgens haar blijkt dat ook uit
de kadastertekeningen. Kort voor het passeren van de
leveringsakte stelt de koopster echter dat zij hiervan niet
op de hoogte is. Zij wil dat gezien de mogelijke financiële
risico’s de koopprijs wordt verlaagd. De consument gaat
hiermee gedwongen akkoord om te voorkomen dat zij de
woning niet kan verkopen. Met de ondernemer spreekt zij
af dat zij de koopster € 10.000,- betaalt als de gemeente
eist dat de schutting wordt verplaatst of € 6.000,- tegen
finale kwijting. De ondernemer komt deze afspraak echter
niet na. Hij zegt de koopster namelijk toe dat ze € 6.000,-
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krijgt en nog eens € 4.000,- als ze van de gemeente de
schutting moet terugplaatsen. Hiermee gaat zij akkoord.
Van het bedrag van € 6.000,- betaalt de ondernemer de
helft door dat in mindering op zijn courtage te brengen.
De consument stelt dat de ondernemer niet zorgvuldig
heeft gehandeld. Zo heeft hij de koopster niet over
de schutting ingelicht. Voorts heeft hij het aanbod tot
schadeloosstelling onjuist overgebracht, waardoor de
consument in de toekomst mogelijk nog eens € 4.000,moet betalen. De consument verlangt vergoeding
van de door haar geleden schade van € 3.000,- en
schadeloosstelling van een mogelijk toekomstige
schadeclaim.
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In afwachting van de mogelijke verkoop wil een
consument haar woning verhuren. De door haar
ingeschakelde makelaar vindt een huurder en op zijn
advies wordt een huurovereenkomst voor bepaalde
tijd opgesteld. Voor zijn diensten betaalt de consument
€ 950,-. Ze raakt echter in ernstige problemen omdat
de ondernemer haar niet heeft geïnformeerd over de
huurbeschermingswet, de vereiste toestemming van de
hypotheekverstrekker en het alternatief haar woning op
grond van de Leegstandwet te verhuren. Daarom trekt ze
de verkoopopdracht in, waarop de ondernemer naar de in
de huurovereenkomst vastgelegde huurperiode verwijst
en aanspraak maakt op betaling van gewerkte uren en
kosten.

Consumentenzaken

De consument wil deze rekening echter niet betalen.
Volgens haar is de ondernemer tekort geschoten in zijn
advisering en heeft zij vanwege die wanprestatie in feite
de opdracht willen ontbinden. Voor zover er sprake is
van intrekking is het de consument niet duidelijk waarop
de ondernemer de in rekening gebrachte kosten heeft
gebaseerd. Ze heeft immers vóór de verhuur alle tot dat
moment gemaakte kosten voldaan. Bovendien heeft de
ondernemer voortdurend nagelaten de verschuldigdheid
en de hoogte van de nota te onderbouwen. Wel heeft
hij een incassobureau ingeschakeld. Voorts wil de
consument van de ondernemer de courtage terug die zij
voor de verhuur heeft betaald. Zij stort een bedrag van
€ 2.012,- bij de commissie in depot.

Pagina 85

Overigens zijn de huurders bereid mee te werken aan een
tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet.
De ondernemer verwijst naar de zestien bezichtigingen
die er zijn geweest en de vier keer dat aan de open
huizen dag is meegedaan. De consument heeft twee
biedingen afgewezen en wilde toen zij was verhuisd, gaan
verhuren. Dat is haar afgeraden omdat toestemming van
de bank ontbrak. Voorts had de consument de risico’s
kunnen kennen door het hypotheekbeding en via haar
hypotheekadviseur. Toch wilde ze verhuren. Haar partner
had dit ook zonder toestemming gedaan. Omdat de
ondernemer als makelaar slechts kan adviseren en op
de risico’s wijzen is hij akkoord gegaan met het verzoek
van de consument. Het lukte hem in januari een goede
huurder te vinden.
Maar in april e-mailde de consument dat de bank er achter
was gekomen en dat de woning weer op de website
van de ondernemer moest worden gezet. In oktober
kreeg de ondernemer een brief waarin de consument
de opdracht introk. Op zijn schriftelijke reactie reageerde
de consument niet, waarop de ondernemer zoals in de
brief aangekondigd een nota voor de sinds april geleverde
werkzaamheden stuurde. Het gaat om de vele uren die
aan de opdracht zijn besteed, het leveren van posters en
brochures, de begeleiding bij open dagen, het maken van
fotoreportages en plaatsing op Funda.
De ondernemer zou al in november de consument op
de noodzakelijke toestemming van de bank hebben
gewezen, maar dat kan de commissie in de desbetreffende
e-mail niet lezen. Dat de hypotheekadviseur de belangen
van de consument behartigde, wat de consument
overigens tegenspreekt, ontslaat de ondernemer niet
van zijn verplichtingen. Een makelaar moet bij verhuur
de opdrachtgever voldoende op de risico’s wijzen en
over de mogelijkheden adviseren. Dit beperkt zich
overigens niet tot het vragen van toestemming aan
de hypotheekverstrekker, maar geldt bijvoorbeeld
ook voor de huurbeschermingswet en het alternatief
van verhuur op grond van de Leegstandwet. Dat de
consument besloot te gaan verhuren doet aan deze
adviesverplichtingen niet af. De ondernemer had
tenminste de consument daarop moeten attenderen. Daar
komt bij dat hij de huurovereenkomst heeft opgesteld,
een huurder heeft gezocht en de courtage voor zijn
werkzaamheden is betaald.
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Volgens de commissie is de ondernemer in zijn advisering
over de verhuur van de woning tekort geschoten,
hetgeen een ontbinding rechtvaardigt. Zelfs nadat de
consument de problemen met de bank had gemeld
heeft de ondernemer niet meer gedaan dan naar de
overeengekomen huurtermijn verwijzen. Omdat de
opdracht tot verhuur als een nieuwe overeenkomst
tussen partijen kan worden beschouwd is de intrekking
daarvan door de consument een (partiële) ontbinding.
De ondernemer zou daarom in beginsel recht hebben
op een redelijke vergoeding van zijn kosten, maar gezien
zijn volstrekt onvoldoende advisering en de kosten die de
consument in verband met de ontstane problemen heeft
moeten maken, ziet de commissie daar geen aanleiding
voor. De consument heeft daarom recht op volledige
teruggave van de door haar betaalde courtage van
€ 1.130,50.

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

Ten aanzien van de gefactureerde intrekkingkosten merkt
de commissie op dat een ondernemer bij het intrekken
van de opdracht recht heeft op vergoeding van de
advertentiekosten. Maar in de rekening van eind januari is,
naast de verhuurcourtage, al een bedrag van € 535,50 aan
advertentiekosten meegenomen. Omdat de consument
deze rekening heeft betaald kan de ondernemer daarnaast
geen aanspraak maken op intrekkingkosten van € 2.057,-.
Ook heeft hij deze kosten ondanks herhaald verzoek niet
onderbouwd. De klacht van de consument is daarom
gegrond. Zij krijgt behalve de door haar betaalde courtage,
ook het depotbedrag van € 2.012,- terug.
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De Geschillencommissie Notariaat is per 1 maart 2013
ingesteld in het kader van een samenwerkingsverband
tussen De Geschillencommissie, de Consumentenbond
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 consumenten 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 de consument 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.

Soort klachten
De meeste klachten waarover de commissie uitspraak
deed, bestonden uit verschillende klachtonderdelen. De
klachten betroffen onder meer ten onrechte of excessief
declareren. Ook werd geklaagd over het strekken van
onvoldoende of onjuiste informatie.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 50 klachten in behandeling, waarvan 50 ingediend
in het verslagjaar. In totaal zijn er 19 uitspraken verzonden
aan partijen. Een deel van de ingediende klachten werd niet
verder in behandeling genomen, omdat de consument niet
voldeed aan de formele inname voorwaarden of omdat de
klachten Reglementair niet onder de bevoegdheid van de
commissie of buiten het werkterrein vielen.

Aard van de beslissingen
In 19 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. Hiervan
achtte zij 3 gevallen gegrond, 3 ten dele gegrond en
12 ongegrond. In 1 geval heeft de commissie zich niet
bevoegd geacht om van het geschil kennis te nemen. In
1 geval is een vergoeding toegekend. Deze vergoeding
bedroeg € 410,-.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.561,-.
Mondelinge toelichting
In 67% van de zaken die tot een uitspraak hebben geleid,
hebben zowel de consument als de notaris de zitting
bijgewoond.
Rechtshulp
In 11% van de gevallen had de consument zich voorzien
van professionele rechtsbijstand. De notarissen maakten in
geen enkel geval gebruik van rechtshulp.

De notaris heeft de cliënt in de offerte voldoende aangeven dat hij voor mogelijk meerwerk in
verband met de overdrachtsbelasting meerkosten in rekening zou brengen. Bovendien staat volgens
de commissie de hoogte van de meerkosten in verhouding met de inspanningen van de notaris.
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De notaris vindt dat hij heel zorgvuldig heeft gehandeld.
Het meerwerk kostte geen tijdsbeslag van eindeloze uren,
zodat er geen reden was de cliënt vooraf over de kosten
te berichten. Bovendien betaalt Staatsbosbeheer de helft.
Aangezien de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% is
verlaagd zijn de kosten lager dan wat in de offerte staat.
Wel moet in verband met het tijdsverloop opnieuw een
voetverklaring worden opgesteld waarvoor een half uur in
rekening wordt gebracht.
De commissie wijst op de Verordening beroeps- en
gedragsregels 2011, die bepaalt dat een notaris zijn

cliënten tijdig en duidelijk uitleg moet geven over de
financiële gevolgen van zijn inschakeling en dat hij tijdig
moet mededelen wanneer hij meer kosten in rekening
brengt dan is voorzien. Aan deze verplichting heeft de
notaris volgens de commissie voldaan. In zijn offerte
heeft hij aangegeven dat hij bij een niet-doorsnee situatie
meerwerk ten aanzien van de overdrachtsbelasting extra
in rekening zal brengen. De cliënt is met deze offerte
akkoord gegaan. Voorts heeft de notaris in een e-mail
de cliënt bericht dat er onduidelijkheid bestond over
de overdrachtsbelasting en haar voorgesteld met de
Belastingdienst te gaan overleggen. Dat was ook conform
haar wens.
Het moet de cliënt volgens de commissie voldoende
duidelijk zijn geweest dat de notaris voor deze extra
werkzaamheden extra kosten in rekening zou brengen.
De hoogte van dit bedrag, € 612,50, staat volgens de
commissie in verhouding tot de inspanningen van de
notaris. De commissie wijst de vordering van de cliënt af.
Overigens geeft de commissie de notaris in overweging
uit coulance voor het herberekenen van de voetverklaring
in verband met het tijdsverloop de cliënt geen extra
kosten in rekening te brengen.

Afspraken eenzijdig en zonder overleg gewijzigd

Cliënt voldoende op meerkosten voorbereid

Aan de hand van een door Staatsbosbeheer opgestelde
overeenkomst tot heruitgifte van de erfpacht, krijgt de cliënt
van de notaris een offerte voor het opstellen en passeren
van de akte. In de offerte staat dat voor meerwerk een
extra honorarium wordt berekend. Gezien de onduidelijkheid over de hoogte van de overdrachtsbelasting stelt de
notaris voor dat hij dit met de Belastingdienst kortsluit,
maar daarna hoort de cliënt niets over het verdere verloop
en de kosten die ermee gemoeid zijn. Vlak voor de datum
van passeren krijgt ze tot haar verrassing een nota met
daarin opgenomen een bedrag van € 612,50 voor het
meerwerk ten aanzien van de overdrachtsbelasting. Ze laat
daarom de akte niet passeren.

commissie een vergoeding vast te stellen.
De notaris verwijst naar zijn offerte. Daarin staat
uitdrukkelijk dat bij een niet-doorsnee situatie voor het
meerwerk een extra honorarium in rekening wordt
gebracht, bijvoorbeeld voor onderzoek en/of bijzondere
regelingen wat betreft de overdrachtsbelasting. Door
wijzigingen in de fiscale regelgeving bestond er op dat
moment geen duidelijkheid over de berekening van de
overdrachtsbelasting. De cliënt heeft aangegeven dat
zij het op prijs zou stellen als de notaris vooraf met de
Belastingdienst zou overleggen.

De cliënt realiseert zich dat de notaris meewerk heeft
verricht waarvoor kosten in rekening kunnen worden
gebracht. Zij vraagt zich echter af of het gefactureerde
bedrag terecht is zonder dat de notaris haar daarover
vooraf heeft geïnformeerd. Ook vraagt ze zich af of het
bedrag niet te hoog is omdat volgens de rentmeester
van Staatsbosbeheer, normaal gesproken geen extra
kosten in rekening worden gebracht. Bovendien heeft de
rentmeester de notaris voorgesteld de kosten te delen.
Hiermee is de notaris niet akkoord gegaan. De cliënt
maakt zich zorgen over de kosten die zij nog zal moeten
betalen omdat de notaris ook kosten gaat berekenen voor
de herberekening van de voetverklaring. Zij verzoekt de
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Volgens de commissie is de notaris in de kwaliteit van zijn dienstverlening tekort geschoten. Hij
heeft zonder overleg wijzigingen in de akte van verdeling aangebracht en eenzijdig de gemaakte prijsafspraken zodanig veranderd dat de kosten niet worden verdeeld, maar geheel ten laste van de cliënt
komen. De klacht van de cliënt is gegrond. De commissie verlaagt het in rekening gebrachte bedrag.

Een consument is niet tevreden over de kwaliteit van
de dienstverlening van de notaris bij het opstellen en
passeren van de akte van verdeling van onder meer de
woning na beëindiging van de samenwoning. Ook is hij
het niet eens met de declaratie van € 805 voor de akte
van verdeling. Dat is hoger dan het afgesproken bedrag
van € 650,-. In de akte is de afspraak vastgelegd dat de
cliënt en zijn ex-partner de notariële kosten verdelen, maar
de notaris heeft deze afspraak zonder overleg gewijzigd
waardoor de cliënt alles moet betalen. De cliënt stelt dat
hij door toedoen van de notaris schade heeft geleden en
wil een vergoeding van € 480,-.
De notaris erkent het in zijn offerte aangegeven bedrag
van € 650,-, maar door een procedure bij de rechtbank
kon de akte pas enige tijd later worden gepasseerd.
Daardoor bedragen de meerkosten slechts € 155,-.
Het gaat om de verhoging van de BTW en van het
kadastertarief en om meerwerk.

Consumentenzaken

De commissie stelt vast dat de ex-partner van de
consument in kort geding niet heeft ontkend dat zij de
akte van verdeling niet heeft ondertekend en dat de cliënt
bij vonnis de echtelijke woning is toegewezen. Ondanks
dit vonnis wilde de notaris de akte niet voor het einde van
het jaar passeren. Zonder overleg met de cliënt heeft hij in
januari van het jaar daarop op zijn kantoor een bespreking
met de ex-partner gehad waarbij zij een volmacht heeft
getekend. De notaris deelde de cliënt dat de volgende dag
schriftelijk mee met als bijlagen de verdelingsakte en een
nota van € 805,-.
In een e-mail reageerde de cliënt hierop met de
constatering dat door de wijziging van de akte van
verdeling de notariële kosten geheel voor zijn rekening
kwamen wat niet overeen was gekomen en dat geen
enkele partij dat had gevraagd. De notaris gaf daarop
aan dat de cliënt hem had gevraagd de akte op te stellen
en daarmee opdrachtgever is en dat hij gewoon betaald
wilde worden en niet met een oninbare vordering op
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de ex-partner wilde blijven zitten. De cliënt werd voor
de keus gesteld de nota te betalen waarna de akte zou
worden gepasseerd of naar een andere notaris te gaan
in welk geval hij toch de nota moest betalen. Omdat de
cliënt de akte op korte termijn nodig had om zijn plannen
met het aan hem toegewezen huis te kunnen uitvoeren,
betaalde hij de nota toch. Daarna is de akte waarin is
opgenomen dat hij de notariële kosten voor zijn rekening
neemt uiteindelijk gepasseerd.
De commissie meent dat de notaris in de kwaliteit van
zijn dienstverlening enigszins tekort is geschoten. Hij
heeft zijn cliënt niet naar behoren uitgelegd waarom hij
de akte nadat de uitkomst van het kort geding bekend
was niet wilde passeren, zelfs niet nadat de advocaat van
de cliënt hem dat had verzocht. Voorts heeft de notaris
zonder overleg met zijn cliënt een bespreking met de
ex-partner gehouden, waarna hij de akte van verdeling
heeft gewijzigd en de ex-partner een volmacht voor het
passeren van de gewijzigde akte heeft laten tekenen.
Vervolgens heeft de notaris zijn cliënt de gewijzigde akte
zonder een toelichting toegestuurd met later als enig
argument voor de wijziging dat hij niet met een niet-inbare

vordering wilde blijven zitten. Dit ondanks het feit dat hij
eerder uitdrukkelijk te kennen had gegeven dat de kosten
over beide partijen zouden worden verdeeld en de cliënt
niet hoofdelijk aansprakelijk was voor de nota van zijn
ex-partner.
De commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat
de notaris, mede gezien de moeizame wijze waarop de
medewerking van de ex-partner uiteindelijk tot stand is
gekomen, zijn cliënt in een positie heeft gebracht waarin
hij voor een spoedige toedeling van de echtelijke woning
aan hem niet anders kon dan een en ander te accepteren.
Daarmee heeft de notaris niet gehandeld zoals van hem
verwacht mag worden. De commissie overweegt hierbij
ook dat de notaris bij het vermelden van de kosten
van een normale akte van verdeling is uitgegaan. De
meerkosten die hij naar aanleiding van de zitting en de
correspondentie over het vonnis in kort geding heeft
moeten maken komen dan ook voor rekening van de
cliënt. Wel verlaagt de commissie de nota tot € 500,-.
De notaris moet de cliënt op grond daarvan een bedrag
van € 305,- terugbetalen. Hiermee is de cliënt volgens de
commissie voldoende gecompenseerd.

GESCHILLENCOMMISSIE
OPENBAAR VERVOER
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen de NS, NS Hispeed,
Translink Systems, OV-fiets,
OV-chipkaart of een stads- of
streekvervoerbedrijf.
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De Geschillencommissie Openbaar Vervoer behandelt
klachten van consumenten tegen de NS, NS-Hispeed,
Translink Systems, OV-fiets of een stads- of streekvervoerbedrijf. Hieronder vallen de trein, bus, tram
en metro. Ook klachten over de OV-chipkaart of de
OV-begeleiderskaart kunnen aan de commissie worden
voorgelegd. Voorts kunnen klachten worden ingediend
die nauw samenhangen met de uitvoering van een
vervoersovereenkomst, bijvoorbeeld informatievoorziening
over overstapmogelijkheden of terugbetaling bij
tussentijdse beëindiging van een abonnement.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 173 klachten in behandeling, waarvan 134
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden in het
verslagjaar 93 uitspraken verzonden. In een groot aantal
zaken hebben partijen onderling een schikking bereikt.
Daarnaast konden niet alle klachten in behandeling worden
genomen, onder meer omdat de consument niet voldeed
aan de formele inname voorwaarden.
Soort klachten
Het merendeel van de klachten betrof het de geleden
schade, informatieverstrekking, de wijze van klachtafhandeling alsmede (non)conformiteit.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 378,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 65% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig. De ondernemer was in 86% van de
gevallen tijdens de zitting aanwezig om zijn standpunt toe
te lichten.
Rechtshulp
De consument werd in 7% van de zaken bijgestaan door
een rechtshulpverlener. De ondernemers maakten in 2%
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 93 uitspraken werden 29 klachten gegrond, 8 ten
dele gegrond, en 48 ongegrond verklaard. In 2 gevallen
werd de consument niet ontvankelijk verklaard in zijn
klacht. Er zijn ter zitting 6 zaken geschikt. De commissie
kende in 13 van de (ten dele) gegronde klachten een
schadevergoeding toe. Deze vergoeding bedroeg
gemiddeld € 131,-.

Geen misbruik van OV-chipkaart
Uit niets blijkt dat een consument misbruik van haar OV-chipkaart heeft gemaakt. De commissie gaat
er van uit dat zij de kaart echt verloren is. Omdat zij deze kaart automatisch bleef betalen en ook nog
drie keer een maandabonnement moest kopen krijgt zij van de ondernemer de dubbele kosten terug.

In november/december raakt een consument haar
geladen OV-chipkaart met een jaarabonnement voor de
tram kwijt. Ze beëindigt het abonnement in maart van het
jaar daarop en koopt, om toch met het openbaar vervoer
te kunnen reizen, in januari, februari en maart telkens voor
€ 69,95 een maandabonnement. Maar in die maanden
wordt ook voor het verloren jaarabonnement geld van haar
rekening afgeschreven. Zij wil dat de drie maanden die zij
dubbel heeft betaald vergoed worden.
De ondernemer heeft na beëindiging van het jaarabonnement het teveel betaalde, een bedrag van
€ 22,98, gerestitueerd en meent dat hij daarmee juist
heeft gehandeld. De situatie is geheel onduidelijk mede
omdat de datum van vermissing van de chipkaart in
verschillende maanden is geregistreerd. Bovendien verliep
de geldigheid van de kaart in de bewuste periode. Als
voldoende aannemelijk is dat er dubbel betaald is en er
geen sprake van misbruik is, kan de ondernemer zich
voorstellen dat die drie maanden worden terugbetaald.

Dat de ondernemer het teveel betaalde heeft
gerestitueerd wijst er volgens de commissie op dat hij
er van uit gaat dat de consument haar abonnement in de
betreffende periode heeft gebruikt. Uit de bankafschriften
blijkt dat de consument in januari, februari en maart
telkens € 73,40 voor haar jaarabonnement heeft betaald,
maar dat over dezelfde maanden ook de maandelijkse
abonnementskosten van € 69,95 zijn afgeschreven.
Op geen enkele manier is aannemelijk geworden dat er
van misbruik sprake is geweest doordat iemand anders
de chipkaart met het jaarabonnement gebruikte en de
consument de door haar gekochte maandkaarten.
Daarom vindt de commissie het redelijk dat de consument
de kosten voor het kopen van de drie maandkaarten
terugkrijgt. De ondernemer betaalt haar een vergoeding
van € 209,85.

Geen vergoeding van gevolgschade
Omdat de trein meer dan een half uur vertraging had, heeft de ondernemer de prijs van het ticket
vergoed. De taxikosten die de consument door de vertraging heeft moeten maken, worden echter
niet vergoed. Voor deze gevolgschade is de ondernemer niet aansprakelijk.

Doordat de trein van Amsterdam naar Rotterdam
vertraging heeft mist een consument de shuttle naar
de ferry Rotterdam-Hull. De shuttle vertrekt om
17.00 uur vanaf Rotterdam CS en de trein moet volgens
de dienstregeling om 16.08 uur aankomen. Maar al bij het
vertrek zijn er problemen. Zo sluit een deur niet en is er
een probleem met de software waardoor de trein een tijd
stil staat. De trein komt ruim een uur te laat in Rotterdam
aan zodat de consument geen andere keus heeft dan een
taxi te nemen. Hij wil dat de ondernemer de taxikosten
van € 70,- vergoedt.

De commissie is het eens met de ondernemer dat de
gevolgschade volgens de algemene voorwaarden, in lijn
met de wettelijke regeling, niet wordt vergoed omdat de
ondernemer daarvoor niet aansprakelijk is. Dit deel van
de vordering wordt afgewezen. Dat geldt ook voor de
vergoeding van de gemaakte kosten. Die blijven krachtens
het reglement voor rekening van de consument. Wel ziet
de commissie gezien de omstandigheden aanleiding de
ondernemer met diens instemming het klachtengeld te
laten vergoeden.

De ondernemer ziet daar geen aanleiding voor. De
taxikosten vallen onder gevolgschade en die is zowel bij
wet als in de algemene voorwaarden, van vergoeding
uitgesloten. Wel is de consument aangeboden de kosten
van het ticket, € 11,-, te vergoeden omdat de vertraging
langer dan 30 minuten was.

Jaarverslag 2013
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GESCHILLENCOMMISSIE
OPTIEK

De Geschillencommissie Optiek behandelt geschillen
van consumenten met opticiens, contactlensspecialisten
en optometristen die zijn aangesloten bij NUVO of die
zich voor de behandeling van geschillen bij de commissie
hebben geregistreerd.
Bij het reglement is een lijst gevoegd van met name
genoemde artikelen en bijbehorende diensten waarover
kan worden geklaagd. Hieronder vallen onder meer
brilmonturen, -glazen en -etuis, contactlenzen, zonnebrillen,
verrekijkers, barometers en oogcosmeticaproducten.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een opticien, contactlensspecialist of optometrist.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 20 klachten in behandeling, waarvan 15
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 11 uitspraken
verzonden. In een aantal gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. Een klacht is niet in behandeling genomen omdat
deze niet het werkterrein van de commissie betrof.
Soort klachten
De meeste klachten betroffen de kwaliteit van de
brillenglazen, onjuiste aanmeting van glazen/contactlenzen
of de advisering van de ondernemer.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 707,Mondelinge toelichting
De consument was in 90% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De
ondernemer kwam in 40% van de zaken naar de zitting.
Rechtshulp
Eenmaal maakte een ondernemer gebruik van rechtshulp.
De consumenten maakten in geen enkel geval gebruik van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 11 uitspraken werden 6 klachten gegrond, 1 ten
dele gegrond en 3 ongegrond verklaard. De commissie
was in één geval niet bevoegd. De commissie kende in 3
van de gegronde klachten een schadevergoeding toe. Deze
vergoeding bedroeg gemiddeld € 326,-.

Diepe krassen hebben niets met coating te maken
Een consument wijt de diepe krassen op de glazen van haar vier maanden oude bril aan de
loslatende coating. Maar aan de glazen mankeert niets en de coating laat niet los. De ondernemer
hoeft daarom de glazen niet onder garantie te vervangen.
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Een paar maanden nadat ze voor € 697,- een bril heeft
gekocht ziet een consument dat er ernstige krassen op de
glazen zitten. Ze is ervan overtuigd dat dit aan de coating
ligt en gaat met haar bril terug. De ondernemer zegt echter
dat het haar eigen schuld is. Daar is de consument het niet
mee eens. De bril is nog maar vier maanden oud en zij heeft
brillen die veel ouder zijn en die zijn lang niet zo beschadigd
als deze bril. De consument kan de bril niet meer gebruiken
en de coating laat nog verder los. Ze wil nieuwe glazen en is
in het uiterste geval bereid daaraan € 50,- bij te dragen.
De ondernemer verwijst naar de leverancier die de glazen
heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat
de beschadigingen niet te wijten zijn aan de kwaliteit
van de glazen. Daaruit volgt dat de beschadigingen niet
onder de garantie vallen en dus niet kosteloos vervangen
kunnen worden. Om de consument tegemoet te komen
is aangeboden de kosten te delen via een korting van
50% op het vervangen van de glazen, maar daarmee is de
consument niet akkoord gegaan.

Consumentenzaken

De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat de diepe krassen door de coating heen zijn
gegaan. De coating laat niet los. Herstel is mogelijk door de
glazen te vervangen. De kosten daarvan zijn € 402,-.
De commissie komt eveneens tot het oordeel dat er
met de kwaliteit van de glazen niets mis is. Sommige
krassen zijn zo diep dat ze niet spontaan uit zichzelf zijn
ontstaan. Het heeft er alle schijn van dat de glazen stevig
tegen iets aan zijn geschuurd. De consument kan daarom
geen beroep doen op het wettelijk bewijsvermoeden dat
de bril bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft
voldaan omdat de afwijking zich binnen zes maanden
heeft geopenbaard. De aard van de beschadigingen
verzet zich daartegen. Dat betekent dat de ondernemer
de glazen niet onder garantie hoeft te vervangen of het
aankoopbedrag van de glazen te restitueren. De klacht van
de consument is ongegrond.
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Vergoeding voor geleden ongerief
Meer dan een jaar heeft de ondernemer de consument in de kou laten staan met een bril die niet
goed was. Daar krijgt ze een vergoeding voor. De koopovereenkomst wordt ontbonden, maar de
consument heeft alleen recht op het deel van de aankoopprijs dat zij zelf heeft betaald. Zij heeft geen
recht op de bijdrage die haar zorgverzekeraar rechtstreeks aan de ondernemer heeft betaald.

Omdat ze tevreden is met de multifocale glazen die ze
heeft vraagt een consument bij het kopen van een nieuwe
bril om glazen van dezelfde fabrikant. De ondernemer
raadt haar echter aan glazen van de nieuwste collectie te
proberen. Als ze niet bevallen krijgt ze alsnog de glazen
die ze wilde hebben. De glazen bevallen inderdaad niet.
Ze kan er slecht mee zien. De consument gaat terug en
krijgt dan te horen dat ze aan de glazen moet wennen.
Maar omdat ook dat niet lukt worden de glazen die ze
wilde hebben alsnog besteld. Ze komen pas na drie
maanden binnen, maar ook met deze glazen kan de
consument niet goed zien. Ze gaat een aantal keren terug,
maar vindt bij de ondernemer geen gehoor omdat ze de
gewenste glazen heeft gekregen. De oogarts kan aan haar
ogen geen afwijkingen vinden. Ze zijn ook niet achteruit
gegaan. Hij bevestigt het vermoeden van de consument
dat het aan de glazen ligt.
Met die informatie gaat de consument weer naar de
opticien. Omdat de bril kapot is heeft ze haar oude
bril opgezet en daarmee kan ze wel goed zien. De
ondernemer denkt dat de klachten door een vervorming
van het leesgedeelte worden veroorzaakt, maar hij wil
er niets aan doen omdat het te lang geleden is dat ze de
bril heeft gekocht. Daarom koopt de consument bij een
andere opticien een bril en daarmee kan ze wel optimaal
zien. Voor die bril heeft ze zich voor een hogere premie
extra aanvullend moeten verzekeren en ze vindt het
daarom niet meer dan terecht dat de ondernemer de
bril terugneemt en het aankoopbedrag vergoedt. De bril
kostte € 623,- waarvan de zorgverzekeraar € 480,- aan de
ondernemer heeft betaald. De consument heeft € 143,betaald. Met het aanbod van het hoofdkantoor dat bedrag
te restitueren gaat de consument niet akkoord. Ze wil het
totale bedrag dat de bril heeft gekost en ontbinding van de
koopovereenkomst.
De ondernemer betreurt de gang van zaken. Hij had voordat
de consument de kwestie bij de Geschillencommissie
Optiek zou voorleggen al besloten het volledige aankoopbedrag van de bril te retourneren, maar gesplitst in
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€ 480,- aan de zorgverzekeraar en € 143,- aan de
consument. Het is niet mogelijk het bedrag van
€ 480,- aan de consument te geven want dan is er
sprake van fraude. Dat het lang duurde voordat de glazen
die de consument wilde hebben er waren kwam door de
watersnood in Thailand waar de fabrikant is gevestigd.
Ondanks dat heeft hij de glazen uiteindelijk toch redelijk
snel kunnen leveren.
De commissie constateert dat de ondernemer evenals
de consument de koopovereenkomst wil ontbinden. Dat
betekent dat de consument de bril moet retourneren
als de ondernemer dat wil en dat de ondernemer
het aankoopbedrag aan de consument en haar
zorgverzekeraar moet terugbetalen. De consument wil
echter behalve het door haar betaalde bedrag van
€ 143,- ook de € 480,- die de zorgverzekeraar heeft
betaald omdat zij zich door de handelwijze van de
ondernemer aanvullend moest verzekeren om een nieuwe
bril te kunnen kopen. Dat standpunt volgt de commissie
niet. Alleen de werkelijke schade moet worden vergoed
en dat is het bedrag van € 143,- dat de ondernemer haar
terug moet betalen.
Voorts staat de aanvullende verzekering te ver af van
de door de consument beweerde tekortkoming door
de ondernemer. Bovendien geldt de aanvullende
verzekering niet alleen voor een bril maar ook voor andere
ziektekosten. In dat opzicht is de klacht van de consument
ongegrond. Zij kan bij de ondernemer geen aanspraak
maken op een extra vergoeding van € 480,-. Mogelijk kan
ze dat bedrag bij haar zorgverzekeraar claimen.
Wel vindt de commissie de handelwijze van de
ondernemer onzorgvuldig omdat hij de consument meer
dan een jaar in de kou heeft laten staan met een bril die niet
goed was. Hij was aanvankelijk niet bereid de consument
tegemoet te komen en ging pas na geruime tijd ook
akkoord met het ontbinden van de koopovereenkomst.
Daarom moet hij de consument voor het geleden ongerief
een schadevergoeding van € 150,- betalen.
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GESCHILLENCOMMISSIE
PARKET
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen parketleveranciers. Dit
zijn bedrijven die in uw woning
uw parketvloer of soortgelijke
vloer hebben gelegd.
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De Geschillencommissie Parket behandelt klachten tussen
consumenten en ondernemers, die zijn aangesloten bij
de Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) of die
zich voor de behandeling van geschillen bij de commissie
hebben geregistreerd. Meestal gaat het bij de klachten om
problemen rond de levering van parketvloeren. Ook klachten
over laminaat- of kurkvloeren kunnen worden behandeld.
Bij deze commissie bestaat de mogelijkheid om onder
leiding van een bemiddelingsdeskundige klachten tussen
parketleveranciers en consumenten op te lossen.
Consument en ondernemer nemen daaraan vrijwillig
deel. Eén van de vereisten voor aanstelling als
bemiddelingsdeskundige is het succesvol doorlopen van de
cursus mediation van het Nederlands Mediation Instituut
(NMI) ter waarborging van de bemiddelingsvaardigheden.
Voorts dient de bemiddelingsdeskundige over goede
vaktechnische kennis te beschikken. Dit is onder meer van
belang voor de gevallen waarin de bemiddeling niet
slaagt en het geschil alsnog door de commissie moet
worden beslecht. Alsdan kan de bemiddelingsdeskundige
over het onderwerp van geschil meteen ter plekke een
expertiserapport opstellen. Deze werkwijze heeft voordelen
voor zowel de consument als de ondernemer. Het geschil is
sneller opgelost en de afhandelingskosten zijn lager. In het
verslagjaar vonden geen schikkingen onder leiding van een
deskundige plaats.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 24 klachten in behandeling, waarvan 18 ingediend
in het verslagjaar. Er werden 7 uitspraken verzonden. Een
groot deel van de klachten werd niet verder in behandeling
genomen omdat de ondernemer niet was aangesloten.
Soort klachten
De meeste klachten betroffen een levering die afweek van
wat overeengekomen was (non-conformiteit). Onder andere
was sprake van verkleuring, naadvorming en levering die
afweek van het monster.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 5.619,-.

Rechtshulp
De consument werd in 33% van de gevallen bijgestaan door
een rechtshulpverlener. De ondernemers maakten in geen
enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 7 uitspraken werden 4 zaken gegrond en
2 ongegrond verklaard. Daarnaast werd in 1 geval de
consument niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht.
In 4 klachten werd aan de consument een schadevergoeding toegekend. Gemiddeld ging het hierbij om
een bedrag van € 2.973,-.

De noesten van de parketvloer zullen niet groter dan één centimeter zijn, zo garandeert de
ondernemer. Maar als de vloer is gelegd ziet de consument dat er in de helft van het parket veel
meer en veel grotere noesten zitten. De ondernemer moet de vloer verwijderen en de consument
krijgt zijn geld terug.
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Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige ziet
dat er grote en gestopte noesten in de vloer zitten. Verder
stelt hij vast dat delen van het parket tijdens het leggen
niet zijn geselecteerd.

met noesten van maximaal één centimeter doorsnee
gegarandeerd, maar ongeveer de helft van de vloer heeft
grotere noesten. Naar het oordeel van de commissie
heeft de consument op goede gronden de door de
ondernemer aangedragen alternatieven van de hand
gewezen. Zijn klacht is gegrond. De commissie ziet geen
andere mogelijkheid dan de overeenkomst te ontbinden.
De ondernemer moet de vloer verwijderen en de
ondervloer egaliseren. Ook moet hij de aanbetaling van
€ 3.000,- aan de consument restitueren. De consument
krijgt tevens het bij de commissie in depot gestorte
bedrag van € 3.175,- terug.

De commissie meent dat de ondernemer de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Hij heeft een vloer

Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument tijdens de zitting
aanwezig. De ondernemers hebben in 67% van de gevallen
de zitting bijgewoond.

Teveel en te grote noesten in vloer

Met hier en daar een kleine noest in de parketvloer die
€ 6.175,- kost, heeft een consument geen probleem.
Maar als de vloer is gelegd zitten in veel planken noesten
van wel vier tot zes centimeter en dat is volgens de
consument niet de kwaliteit die hij aan de hand van
een staal heeft uitgekozen. Ook zijn noesten en naden
opgevuld. De consument betaalt daarom een bedrag van
€ 3.175,- niet en deponeert dat bij de commissie.

van de delen geen succes was zijn de consument diverse
voorstellen gedaan. Volgens de ondernemer is het niet
nodig de parketvloer te verwijderen en de betonvloer
opnieuw te egaliseren. Hij heeft onder meer een andere
vloer aangeboden die, volgens hem, een meer dan
volwaardig alternatief is.

De ondernemer erkent dat er op de staal inderdaad
geen grote noesten zijn te zien. Op alle stalen zit echter
een sticker waarop een algemeen beeld van de vloer
wordt getoond en daarop zijn de noesten zeer zeker wel
zichtbaar. Door de ervaring met eerder geleverde vloeren
waarin vrijwel nooit noesten zitten heeft de ondernemer
het aangedurfd te garanderen dat de noesten niet groter
dan een centimeter zouden zijn. Omdat het vervangen
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Temperatuur vloerverwarming veel te hoog
De onthechting van de parketvloer is niet veroorzaakt door een ondeugdelijk product of verkeerd
leggen. De ondernemer valt niets te verwijten. Door een te hoge temperatuur van de vloerverwarming zijn breuken in de cementdekvloer ontstaan waardoor de parketvloer loskomt.

De eiken parketvloer laat na drie jaar op enkele plekken
los en enige tijd later begint de gehele vloer los te
laten. Volgens de ondernemer is de cementdekvloer
het probleem, maar die heeft hij, zo stelt de consument
daartegenover, vooraf zelf beoordeeld. De leverancier
van de cementvloer wijst op de mogelijkheid dat een
verkeerde lijm is gebruikt waardoor de werking van de
vloer niet kan worden opgevangen, maar dat ontkent de
ondernemer. De consument heeft destijds voor de vloer
€ 6.213,- betaald en wil dat de ondernemer de gehele
vloer kosteloos vervangt.
De ondernemer stelt dat hij het werk goed heeft
uitgevoerd, maar dat de onderliggende cementdekvloer
achteraf niet in orde blijkt te zijn. Hem valt niets te
verwijten.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat de onthechting wordt veroorzaakt door
breuken in de toplaag van de cementdekvloer. Bij het
leggen van het parket was de vloer voldoende homogeen.
De breuken zijn ontstaan door te grote thermische
spanningen. Dat wijst er op dat de temperatuur
van de vloerverwarming te hoog is geweest. De
maximumtemperatuur is 27 graden. Goed herstel is
alleen mogelijk door de gehele vloer te verwijderen, de
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cementdekvloer te versterken en te egaliseren en nieuw
parket te leggen. Dat kost iets meer dan € 8.000,-. Een
alternatieve mogelijkheid is het parket op de onthechte
plaatsen te injecteren. Dat kost € 625,-.
Ook voor de commissie staat het vast dat de klacht
wordt veroorzaakt door te grote thermische spanningen.
Er is geen enkel aanknopingspunt voor gebreken of
ondeugdelijkheid van de zijde van de ondernemer zoals de
consument stelt. De cementdekvloer of gebreken daaraan
komen voor risico van de consument. De ondernemer
heeft weliswaar de vloer niet afgekeurd, maar dat
houdt niet in dat hij een garantie heeft afgegeven dat
de niet door hem gelegde dekvloer geen gebreken
vertoont en/of alle eigenschappen bevat die normaal
van zo’n vloer verwacht mogen worden. Vooraf heeft
de ondernemer gegarandeerd dat de vloer geschikt is
voor de vloerverwarming, maar de consument mocht dat
niet uitleggen als een garantie ten opzichte van de door
derden gelegde cementdekvloer en vloerverwarming.
Omdat niet is gebleken dat de parketvloer niet aan de
overeenkomst beantwoordt en/of ondeugdelijk is gelegd,
acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
PARTICULIERE ONDERWIJSINSTELLINGEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een instelling die
onderwijs, cursussen of
opleidingen verzorgt.

De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen
behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers,
die lid zijn van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training
en Opleiding) of bij de Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen zijn geregistreerd. De klachten kunnen
betrekking hebben op geschillen die zijn ontstaan over met
de ondernemer gesloten overeenkomsten.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 37 klachten in behandeling, waarvan 34 ingediend
in het verslagjaar. Er werden 9 uitspraken verzonden. Een
deel van de klachten kon niet behandeld worden onder meer
omdat de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden of omdat de ondernemer niet was aangesloten
bij de commissie. In een aantal zaken zijn partijen alsnog tot
een schikking gekomen.
Soort klachten
Het merendeel van de klachten had betrekking op de
opleiding MBO/HBO. Hierbij ging het met name om onjuiste
of onvoldoende informatieverstrekking, het lesgeld en de
onderwijsfaciliteiten.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.591,-.
Mondelinge toelichting
In 88% van de zaken was de consument ter zitting
aanwezig. De ondernemers hebben in alle gevallen de
mondelinge behandeling bijgewoond.
Rechtshulp
De consumenten hebben in 38% van de zaken gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemer maakte in geen
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 9 uitspraken is er 1 gegrond verklaard en
7 ongegrond. In 1 geval achtte de commissie zich niet
bevoegd om van het geschil kennis te nemen. In
1 zaak werd een vergoeding toegekend; deze vergoeding
bedroeg € 2.426,-.

Bepaling bij voortijdige beëindiging onevenwichtig
De commissie vindt de bepaling in de algemene voorwaarden dat een consument bij voortijdige
beëindiging in alle gevallen de volledige opleidingskosten moet betalen onevenwichtig. De cursist
die na een mislukt eerste deel niet naar de tweede fase mag doorgaan en eerst haar stage moet
overdoen wil daarom de opleiding beëindigen. Ze hoeft echter niet meer dan de helft van de openstaande termijnen te betalen.
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Een consument sluit de eerste van drie fasen van
haar opleiding pedagogisch werker jeugdzorg met
een onvoldoende voor haar stage af, maar vraagt de
ondernemer haar toch toe te laten voor het theoretische
gedeelte van de tweede fase. Zij kan dan in dezelfde
klas blijven en wordt voorkomen dat zij een half jaar
alleen maar stage loopt. De ondernemer weigert echter
voor haar een uitzondering te maken. De consument
vindt dat men op het stageadres te veeleisend was en
dat zij daar de dupe van wordt. Door de weigering van
de ondernemer die hiervoor geen begrip heeft wordt zij
onevenredig zwaar getroffen. Ze wil daarom stoppen
en volstaan met het betalen van het gedeelte van de
opleiding dat zij heeft gevolgd.
De ondernemer wijst erop dat deze opleiding voor
volwassenen intensief is en door de sterke wisselwerking
tussen theorie en praktijk kort duurt. De opleiding bestaat
uit drie fasen die elk een eigen karakter hebben. Pas als
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in een fase alle kennis, inzichten en vaardigheden op een
goed niveau zijn kan een cursist door naar de volgende
fase. Bij haar inschrijving wist de consument dit en is zij
ermee akkoord gegaan. Zij kan dan ook niet verlangen
dat de ondernemer hiervan afwijkt. Als ze de stage heeft
afgerond kan ze in het nieuwe cursusjaar gewoon weer
instromen.
Ook volgens de commissie voldoet de consument
formeel niet aan de voorwaarden om tot de tweede
fase toegelaten te worden. De ondernemer heeft
het verzoek verworpen en de commissie ziet geen
aanleiding te oordelen dat de ondernemer deze
beslissing in redelijkheid niet heeft kunnen nemen. Ook
is er geen reden voor de stelling van de consument
dat de ondernemer niet bijtijds en niet helder met haar
heeft gecommuniceerd. Beide partijen moeten de
opleidingsovereenkomst nakomen.
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Op de opleiding zijn de algemene voorwaarden van
toepassing. Die bepalen dat bij voortijdige beëindiging
van de opleiding de student, ongeacht de reden, de
volledige opleidingskosten in rekening worden gebracht
en dat er geen restitutie plaatsvindt. Een bepaling in de
voorwaarden is volgens de wet vernietigbaar als deze
onredelijk bezwarend is. Volgens de consument is daar
sprake van omdat het niet redelijk is dat zij financieel
niet tegemoet wordt gekomen als zij besluit de opleiding
voortijdig te beëindigen. De commissie vindt met de
consument dat deze bepaling onevenwichtig is en in
concrete gevallen onredelijk kan uitpakken omdat de
consument bij voortijdige beëindiging in alle gevallen
de volledige opleiding moet betalen. Dus ook in het
hypothetische geval dat de consument direct na de
bevestiging van de inschrijving de opleiding annuleert en
de ondernemer dan nog geen prestatie heeft geleverd,
behalve wellicht enige voorbereidingshandelingen. De
kosten daarvan rechtvaardigen volgens de commissie niet
snel het opeisen van de gehele som. De consument doet
dus terecht een beroep op vernietiging van deze bepaling.
Voor de consument is de reden de opleiding voortijdig te
beëindigen dat zij niet uit haar klas gehaald wil worden
en dat zij het zonde vindt een hele fase alleen met

het overdoen van haar stage bezig te zijn. Volgens de
commissie valt dit geheel in de sfeer van de consument.
Het was haar duidelijk wat de gevolgen zouden zijn als
ze een fase niet goed zou afsluiten. Bij haar inschrijving
is ze hiermee akkoord gegaan. Het is haar keuze deze
consequenties niet te willen ondergaan en in plaats
daarvan de overeenkomst te beëindigen. De ondernemer
wil met de opleiding doorgaan en is tot dusverre niet
tekort geschoten. Hij hoeft dan ook in beginsel niet
akkoord te gaan met een beëindiging ‘met gesloten
beurzen’.

Volgens de ondernemer zou de ernstige ziekte van de
vader van de consument een grond zijn om de opleiding
te beëindigen en het cursusgeld voor de resterende
looptijd van de opleiding kwijt te schelden. Zij wist echter
al bij haar inschrijving dat het met haar vader heel erg
slecht ging. De ondernemer betreurt het zeer dat de vader
is overleden, maar vindt dit geen reden om het betaalde
lesgeld de restitueren. Bovendien heeft de consument
nooit eerder in correspondentie en tijdens gesprekken
de ziekte van haar vader als reden voor de restitutie
aangegeven.

Het is dan wel de vraag op welk deel van het ‘loon’ de
ondernemer in redelijkheid aanspraak kan maken. De
commissie weegt de reden voor de consument om de
opleiding te beëindigen af tegen de omstandigheid dat de
termijnen die nog openstaan meer dan de helft bedragen
van het bedrag van € 18.886,- dat de gehele opleiding
kost. De commissie vindt dat hoog, mede omdat er voor
de ondernemer besparingen zijn omdat hij het lespakket
niet meer hoeft aan te bieden. De ondernemer heeft
daarom wat de commissie betreft geen recht op het ‘volle
loon’ maar op de helft van de openstaande termijnen. De
consument moet die betalen.

De consument beroept zich volgens de ondernemer
ook voor het eerst op tekortkomingen van zijn kant in de
nakoming van de overeenkomst. Hij is het daarmee niet
eens omdat ieder bewijs ontbreekt. Het harsapparaat
heeft de consument inderdaad niet ontvangen omdat zij
nog geen keus heeft gemaakt. Dat apparaat of € 150,heeft de consument nog tegoed. De opleiding in Utrecht
kon door een gebrek aan cursisten niet doorgaan. Er is
volgens de ondernemer nooit over restitutie gesproken.

Aangekondigde opleiding gaat niet door
Doordat de afgesproken cursus niet doorgaat en de ondernemer daardoor niet levert wat is
overeengekomen kan de consument aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst en
restitutie van het betaalde cursusgeld.

Kort voordat een consument in Utrecht, vlak bij haar
woonplaats, aan een tweejarige MBO opleiding
Schoonheidsspecialiste begint krijgt ze van de
ondernemer te horen dat de opleiding daar niet doorgaat
en dat ze daarvoor naar Eindhoven moet. Dat doet ze,
maar na zeven weken is ze door de ernstige ziekte van
haar vader genoodzaakt met de opleiding te stoppen
en spreekt ze met de ondernemer af het jaar daarop de
opleiding weer in Utrecht te vervolgen. De ondernemer
bevestigt dat in een brief, maar later blijkt dat ook deze
cursus niet doorgaat. Daarom wil de consument het
cursusgeld van € 4.000,- dat ze heeft betaald (gedeeltelijk)
terug hebben, maar ondanks een aantal rappels laat de
ondernemer niets meer van zich horen.
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Volgens de commissie staat het vast dat de consument
met de opleiding in Eindhoven is gestopt en dat is
afgesproken dat zij het jaar daarop de opleiding in
Utrecht zou volgen. Over de communicatie daarna wordt
verschillend gedacht. Volgens de consument is zij door
de ondernemer niet of nauwelijks geïnformeerd en
moest zij van een klasgenoot horen dat de opleiding in
Utrecht niet doorging. Daarom wilde zij met de opleiding
stoppen en maakte zij aanspraak op restitutie van het
betaalde cursusgeld. De ondernemer geeft echter op
zijn beurt aan dat hij de consument wel degelijk steeds
heeft voorgehouden dat de opleiding in Utrecht gewoon
doorging. Voordat anders werd besloten heeft de vader

van de consument de ondernemer een e-mail gestuurd
met de mededeling dat zijn dochter door zijn ernstige
ziekte met de opleiding zou stoppen en het cursusgeld
terug wilde krijgen.
Naar het oordeel van de commissie had de ondernemer
deze mededeling bij de meerderjarige consument moeten
verifiëren en daarbij moeten aangeven dat om die reden
restitutie niet mogelijk was omdat was afgesproken dat
zij het jaar daarop in Utrecht de cursus zou vervolgen.
Cruciaal is echter dat de opleiding daar niet doorging
omdat er te weinig cursisten waren. Dat betekent dat de
consument in strijd met de afspraak de opleiding niet in
Utrecht zou hebben kunnen volgen. Voor de consument
was dat een gegronde reden de studieovereenkomst
te beëindigen en op basis van de toenmalige algemene
voorwaarden aanspraak op restitutie van het cursusgeld
te maken. De algemene voorwaarden bepalen ook dat
als een activiteit niet doorgaat het inmiddels betaalde
cursusgeld wordt terugbetaald. De commissie vindt
het dan ook redelijk dat de consument van het betaalde
cursusgeld, een bedrag van € 4.000,-, een gedeelte van
€ 2.426,- terugkrijgt.
Overigens merkt de commissie nog op dat de door de
ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden niet
in het nadeel van de consument mogen afwijken van de
algemene voorwaarden van de Nederlandse Raad voor
Training en Opleiding (NRTO). De destijds bij het sluiten
van de overeenkomst geldende NRTO-voorwaarden
bepalen dat als één van de partijen een verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt de andere partij bevoegd is
de overeenkomst te ontbinden. Ook om die reden kan de
consument aanspraak op restitutie maken. Haar klacht is
gegrond.

Daarnaast beroept de consument zich er op dat de
ondernemer tekort is geschoten in het nakomen van de
overeenkomst. Docenten komen te laat of kunnen de
orde niet handhaven wat ten koste van de lessen gaat.
Voorts heeft ze nooit het betaalde harsapparaat gekregen
en verliep de communicatie erg stroef, omdat de
ondernemer haar nergens van op de hoogte stelde.
De consument verwijst naar de algemene voorwaarden
die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst
hanteerde. Deze bepalen dat als een activiteit niet
doorgaat het betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd.
Omdat de opleiding in Utrecht niet doorgaat vraagt de
consument die in Eindhoven maar zeven weken de
opleiding heeft gevolgd, een bedrag van € 2.426,- terug.
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GESCHILLENCOMMISSIE
POST

De Geschillencommissie Post behandelt geschillen die
voortvloeien uit overeenkomsten met PostNL.
Klachten over vermiste post moeten door de afzender
en niet door de geadresseerde worden ingediend. Alleen
geadresseerden die zelf een overeenkomst hebben gesloten
met PostNL, kunnen een klacht indienen. Dit is bijvoorbeeld
het geval als de geadresseerde klachten heeft over zijn
postbus of over het doorsturen van de post na verhuizing.
Daarnaast is er een bijzondere groep geadresseerden die
ook zonder overeenkomst een klacht kan indienen. Het
gaat hier om consumenten bij wie PostNL weigert de post
te bezorgen, omdat de brievenbus niet voldoet aan de
wettelijke eisen, bijvoorbeeld omdat de brievenbus meer dan
10 meter van de openbare weg staat. Dit zijn zogenaamde
brievenbusgeschillen.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen Koninklijke PostNL.
Een klacht over post die niet
aangekomen is, kan alleen
door de afzender en niet door
diegene voor wie de post
bedoeld was worden ingediend.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 127 klachten in behandeling, waarvan 95 ingediend
in het verslagjaar. In totaal werden 65 uitspraken verzonden.
In een deel van de gevallen hebben partijen alsnog een
schikking bereikt. Daarnaast was in een aantal gevallen
de commissie reglementair niet bevoegd om de klacht te
behandelen of voldeed de consument niet aan de formele
inname voorwaarden.
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Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 887,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 49% van de gevallen tijdens de zitting
aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De ondernemer
heeft in 94% van de gevallen de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
De consument maakte in 6% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte geen gebruik van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 65 uitspraken achtte de commissie er 38 ongegrond,
3 gegrond en 7 ten dele gegrond. In 1 zaak troffen partijen
tijdens de zitting een schikking. In 10 gevallen kon de zaak
niet inhoudelijk worden behandeld omdat de commissie
zich niet bevoegd achtte, terwijl in 6 gevallen de consument
niet ontvankelijk was in zijn klacht. In 10 gevallen is er een
vergoeding toegekend. De vergoeding bedroeg gemiddeld
€ 106,-.

Ook met bitcoins is schade te bepalen

klachten, schikkingen en uitspraken
144

Soort klachten
De klachten betroffen vooral de vermissing van
postzendingen en de beschadiging van poststukken.
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Bitcoins zijn geen officieel betaalmiddel. Toch had PostNL volgens de commissie de waarde
van de aangetekend verzonden maar niet bij de geadresseerde aangekomen munten, kunnen
bepalen. Uitgaan van alleen het gewicht voor het vaststellen van de schade gaat de commissie te
ver. De waarde van het aantal bitcoins waarmee de zending is betaald kan naar de euro worden
omgerekend.

Aangetekend stuurt een consument via PostNL 14
muntstukken, maar die zijn bij aankomst uit het pakket
verdwenen. De geadresseerde heeft de munten met
27,96 bitcoins betaald. Dat is een virtuele valuta die
over het internet verstuurd kan worden. De waarde
wordt bepaald door de koers op internationale beurzen.
Omdat het een verkoop aan een particulier was heeft
de consument geen factuur. Wel is er e-mail waaruit de
overeengekomen prijs blijkt. Ook is er een bewijs dat de
munten zijn betaald. Een aangetekend pakket is tot
€ 500,- verzekerd, maar PostNL weigert de waardebepaling te accepteren en stelt een schadeloosstelling
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voor op basis van het gewicht. Volgens de consument
is dat geen correcte waardebepaling. De koers van één
bitcoin was ten tijde van de verzending € 11,-, zodat de
waarde van de 14 munten € 308,- bedroeg. Dat bedrag
wil hij vergoed hebben.
Omdat de bitcoin geen officiële munteenheid is weigert
PostNL de schadevergoeding vast te stellen volgens de
waarde/koers van de bitcoin ten opzichte van de euro.
Wel is de consument een forfaitaire schadevergoeding
aangeboden volgens de rekenformule die geldt als
de afzender geen verifieerbaar bewijs van de waarde
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van de inhoud levert. In de algemene voorwaarden
voor de Universele Postdienst is deze procedure
vastgelegd. Voorts is de consument terugbetaling van de
verzendkosten aangeboden.
De commissie is het met PostNL eens dat de bitcoin
geen algemeen erkende munteenheid is. Maar dat het
daarmee ongeschikt is als richtlijn voor de waardebepaling
en daarom moet worden uitgegaan van het gewicht
gaat de commissie te ver. De algemene voorwaarden
schrijven voor dat PostNL aan de hand van de door de

afzender overgelegde bewijzen bepaalt of deze voor
een schadevergoeding in aanmerking komt. Omdat alle
bewijzen er zijn, waaronder een aankoopbewijs van de
bitcoins in Engelse ponden, is er volgens de commissie
geen beletsel om tot een realistische waardebepaling van
de inhoud van het pakket te komen die recht doet aan de
schade van de consument c.q. de geadresseerde. Omdat
de munten niet bij de geadresseerde zijn afgeleverd is
PostNL tekortgeschoten en moet het de consument een
vergoeding van € 308,- betalen plus de verzendkosten
van € 14,30.

GESCHILLENCOMMISSIE
RECREATIE
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen recreatieondernemers.
Bij een recreatieonderneming
kunt u denken aan campings en
recreatieparken.

Verpakking moet deugdelijk zijn
Hoewel een consument stelt dat hij veel ervaring heeft met het versturen van kwetsbare
elektronische apparatuur heeft hij de HIFI-set niet goed verpakt. De schade komt daardoor
voor zijn rekening.

Als de zending met daarin geluidsapparatuur bij de
geadresseerde in Duitsland aankomt blijkt dat er tijdens
het transport ernstige schade is ontstaan. De versterker
moet worden gerepareerd en de cd-speler is total loss. De
consument die al 10 jaar met grote regelmaat pakketten
met audio elektronica apparatuur over de gehele wereld
verstuurt, is het niet eens met PostNL dat de verpakking
ondeugdelijk was. Hij wil vergoeding van de schade aan de
apparatuur van € 525,- en een vergoeding van € 50,- voor
zijn inspanningen.
PostNL stelt zich op het standpunt dat de verpakking
deugdelijk, veilig en stevig moet zijn en rekening moet
worden gehouden met het gewicht en de kwetsbaarheid
van de inhoud. Dat moet beschadiging voorkomen, ook bij
het automatisch sorteren van pakketten die daarbij van de
ene naar de andere sorteerband gaan. Elektronica is zeer
kwetsbaar en moet op de juiste wijze worden verpakt. De
papierproppen die de consument voor het opvangen van
stoten en schokken in de verpakking heeft gebruikt, zijn
onvoldoende. Bij de aflevering was de buitenverpakking
onbeschadigd. Voor wat er in het pakket is gebeurd is
PostNL niet aansprakelijk.
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De commissie verwijst naar de Algemene Voorwaarden
voor Goederenvervoer. Die bepalen dat PostNL aansprakelijk is voor schade door verlies of beschadiging
als dat aan PostNL kan worden toegerekend. Dat geldt
dus niet als de schade is ontstaan door de aard van, of
een gebrek aan de inhoud van de zending of aan een
ondeugdelijke verpakking. Deugdelijk is een verpakking die
veilig en stevig is en waarbij rekening is gehouden met het
gewicht en kwetsbaarheid van de inhoud.
Bij de aflevering was de buitenkant van de verpakking niet
beschadigd. Ook de buitenzijde van de HIFI set was niet
beschadigd. Wel hadden de versterker en de CD-speler
het begeven. Deze elektronische onderdelen zijn tijdens
het transport zeer kwetsbaar. De consument had daar bij
het verpakken rekening mee moeten houden. Dat geldt
ook voor de schokken tijdens het sorteren, vooral bij
zware pakketten. Met name de proppen papier zijn geen
onderdeel van een deugdelijke verpakking. Daardoor komt
de schade voor rekening van de consument. Zijn klacht is
ongegrond.
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De Geschillencommissie Recreatie behandelt klachten
die samenhangen met verblijfsrecreatie. Hierbij kan
worden gedacht aan bijvoorbeeld de huur van een (stand)
plaats voor een tent, caravan of zomerhuisje. Het gaat
in deze gevallen om klachten met ondernemers die lid
zijn van de Organisatie van Recreatie Ondernemers
in Nederland (RECRON) of bedrijven die door de
ANWB zijn erkend én ook bij de Geschillencommissie
Recreatie zijn geregistreerd. De Geschillencommissie
Recreatie behandelt geen klachten over VVV-kantoren.
Als regel kunnen klachten over de door VVV’s
aangeboden vakanties worden behandeld door de
Geschillencommissie Reizen.

de huur van een (sta)caravan, de herstructurering van
het recreatieterrein en de voorzieningen/faciliteiten als
onderwerp.

De consument meldt haar klachten via de intercom bij de
receptie en haar wordt toegezegd dat zo spoedig mogelijk
iemand langs komt om de problemen op te lossen.

Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg gemiddeld
€ 1.259,-.

Maar twee uur later is nog niemand komen opdagen.
Daarom gaat de consument maar weer naar de receptie
en daar staat een rij mensen met dezelfde klachten. Na
enig aandringen verschijnt de beheerder van het park
en die zegt dat ‘s nachts alle leidingen van de caravans
bevroren zijn en dus bijna iedereen zonder gas en warm
water zit. Hij weet niet of het die zaterdag kan worden
opgelost, maar in ieder geval niet voor het einde van
de middag. Gezien alle problemen en de onzekerheid
wanneer er weer gas en warm water is besluit de
consument naar huis te gaan. De parkbeheerder zegt daar
begrip voor te hebben en belooft voor een vervangend
weekeinde te zorgen. Daar gaat de consument echter niet
mee akkoord. Zij wil het door haar betaalde bedrag van
€ 154,- terug en een schadevergoeding van € 66,50 voor
de gemaakte reiskosten.

Mondelinge toelichting
In 76% van de gevallen was de consument op de
zitting aanwezig. In 62% van de gevallen verscheen de
ondernemer op de zitting.
Rechtshulp
In 30% van de klachten was de consument voorzien van
rechtshulp. De ondernemer maakte eveneens in 30% van
de gevallen gebruik van rechtshulp.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 101 klachten in behandeling, waarvan 83
ingediend in het verslagjaar. De commissie verzond
43 uitspraken. Een aantal klachten is niet behandeld,
omdat partijen alsnog een schikking hebben getroffen,
de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden of de ondernemer niet was aangesloten.

Aard van de beslissingen
Van de 43 uitspraken achtte de commissie er 17 gegrond,
4 gedeeltelijk gegrond en 13 ongegrond. In 3 gevallen
was de commissie niet bevoegd om van de klacht
kennis te nemen, in 3 gevallen was de consument niet
ontvankelijk in zijn klacht en in 3 gevallen bereikten
partijen tijdens de zitting alsnog een schikking. Bij 17 van
de (deels) gegronde klachten werd aan de consument een
schadevergoeding toegekend. Gemiddeld ging het hierbij
om een bedrag van € 707,-.

Soort klachten
Een deel van de klachten ging over de standplaatsovereenkomst van de caravan. Ook waren er klachten
over de huur van een bungalow/huisje en werd er
geklaagd over overlast op het recreatieterrein, door
bezoekers, recreanten, mederecreanten en ander
overlast. Daarnaast hadden de klachten onder andere

De ondernemer beroept zich op overmacht. Hij is door de
vorst in die tijd van het jaar overvallen. De ondernemer
heeft van alles geprobeerd om de situatie zo goed
mogelijk op te lossen, maar dat is niet in alle gevallen
gelukt. Ondanks de overmacht wil hij de consument en
een aantal andere teleurgestelde gasten een waardebon
voor een vervangend weekend aanbieden. Deze bon is
ook al naar de consument gestuurd.

Het is voor de commissie zonder meer duidelijk dat de
tekortkomingen aan de zijde van de ondernemer zodanig
waren dat de consument terecht naar huis is gegaan en
daarmee de overeenkomst volledig heeft ontbonden.
Daarbij is het beroep van de ondernemer op overmacht
niet van belang. In de wet staat dat iedere tekortkoming
de wederpartij de bevoegdheid geeft de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dus ook bij overmacht
is ontbinding mogelijk. De consument heeft daarom recht
op terugbetaling van de volledige som van € 154,-. Zij
hoeft geen genoegen te nemen met de waardebon die
de ondernemer haar ongevraagd heeft toegezonden.
Omdat de consument de waardebon niet wil, staat het de
ondernemer uiteraard vrij deze te blokkeren.
Aangezien de ondernemer tekort is geschoten en geen
beroep op overmacht kan doen heeft de consument ook
recht op een schadevergoeding. In dit verband verwijst de
commissie naar het verweerschrift van de ondernemer.
Daarin geeft hij aan dat hij voor het gewraakte weekeinde
voor de keus stond veel gasten teleur te stellen door
het weekeinde te annuleren of op een meevaller te
hopen. Hij koos voor het laatste. De ondernemer kan de
gevolgen van deze achteraf onjuiste keuze niet op de
consument afwentelen. Daarom kent de commissie een
schadevergoeding toe.

Beroep op overmacht verworpen

Niet vooraf geïnformeerd naar openingstijden

Hoewel hij wist dat het ging vriezen, heeft de ondernemer een weekeinde op het vakantiepark niet
geannuleerd maar hopend op een meevaller laten doorgaan. Daardoor zaten bijna alle gasten zonder
gas en warm water. Gezien de omstandigheden heeft de consument, door naar huis te gaan,
de overeenkomst ontbonden. De ondernemer heeft de door de consument gestelde feiten en
omstandigheden niet weersproken en kan geen beroep op overmacht doen. Daarom moet hij ook
een schadevergoeding betalen.

Volgens een consument is de informatie van de ondernemer over de openingstijden van het
zwembad onvoldoende. Zijn klacht is echter ongegrond. Als de consument de precieze openingstijden had willen weten, had hij eerst hiernaar bij de receptie van het park moeten informeren.

Als een consument zich op vrijdagmiddag voor een lang
weekeinde bij de receptie van het vakantiepark meldt
krijgt zij een caravan/chalet toegewezen, die echter
is toebedeeld aan andere gasten die onder dezelfde
naam hebben gereserveerd. Omdat deze gasten al
zijn gearriveerd en inmiddels staan te koken krijgt de
consument een andere caravan/chalet toegewezen, maar
daar is geen water en de geiser is uit elkaar gehaald.
Ook hangen er geen gordijnen. De consument meldt dat
telefonisch en er wordt beloofd dat iemand langskomt. Na
ruim een uur gaat haar man naar de receptie en daar weet
niemand ergens van.

Jaarverslag 2013

Uiteindelijk wordt weer een andere caravan/chalet
aangeboden. De consument pakt alles weer in en
verhuist. Het is inmiddels al tien uur ‘s avonds. Als ze het
bed wil opmaken ziet ze schimmelvlekken op het matras.
Te vies voor woorden. Omdat de receptie op dat moment
dicht is en ze niemand kan bereiken legt de consument
maar een slaapzak die ze van huis heeft meegenomen
over het matras. Als ze voordat ze gaat slapen een douche
wil nemen blijkt dat er geen gas en dus ook geen warm
water is. De volgende morgen is het twee graden in de
caravan.
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Pas na de boeking van een bungalow voor een midweek
komt een consument er achter dat hij ‘s avonds geen
gebruik van het zwembad kan maken. In de folder van het
park staat daar niets over. Los van het feit dat de informatie
onvolledig is meent de consument dat het zwembad voor
gasten die een weekeinde hebben geboekt onvoldoende
beschikbaar is. Het is voor de derde keer dat hij bij deze
ondernemer hiermee is geconfronteerd. In twee andere
parken is hem hetzelfde overkomen.
De ondernemer biedt een cheque van € 25,- aan die bij
een eerstvolgende boeking kan worden gebruikt. De
consument accepteert dat niet en stuurt de bon terug.
Daarop biedt de ondernemer een vergoeding van
€ 25,- aan, maar dat bedrag vindt de consument niet op
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zijn plaats. Passend is volgens hem dat de ondernemer de
volledige boekingskosten van € 192,- terugbetaalt.
De ondernemer wijst erop dat het zwembad dagelijks van
10.00 tot 17.00 uur geopend is en op maandag-, vrijdag- en
zaterdagavond ook van 19.00 - 22.00 uur. Hij meent dat
van een beperkte beschikbaarheid van het zwembad en
onvoldoende informatie, geen sprake is.
Als de consument de precieze openingstijden van het
zwembad had willen weten had het volgens de commissie
op zijn weg gelegen hiernaar vóór zijn komst bij de receptie
van het park te informeren. Hij heeft dat echter niet gedaan.
Daarom is zijn klacht ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
REIZEN

De Geschillencommissie Reizen behandelt klachten tussen
consumenten en reisondernemingen, die zijn aangesloten
bij de ANVR of die zich voor behandeling van klachten
bij de commissie hebben laten registreren. Ingevolge de
ANVR-Reisvoorwaarden moet de consument zijn klacht
tijdig kenbaar maken. Zo moet hij zijn klacht ter plaatse
melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of de
reisorganisator. Lost dat niets op, dan moet hij binnen één
maand na de datum van terugkeer zijn klacht schriftelijk
indienen bij het boekingskantoor of de reisorganisator. Lost
ook dat niets op, dan moet hij de klacht binnen drie maanden
na de inhoudelijke reactie van de reisorganisator bij de
commissie indienen.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een reisorganisator
of boekingskantoor. Deze
bedrijven zijn verantwoordelijk
voor het boeken en/of uitvoeren
van de reis.

Overschrijdt de consument deze termijnen, dan kan
de commissie de klacht niet behandelen, tenzij de
reisorganisator alsnog met behandeling instemt. Als
de reisorganisator dit niet doet, kan de consument nog
een beroep doen op artikel 5 van het reglement van de
commissie. Dit artikel geeft de commissie de bevoegdheid
de klacht toch te behandelen, wanneer naar haar oordeel
de consument het overschrijden van de termijn niet kan
worden verweten. Als de consument geen bijzondere
omstandigheden kan noemen die het rechtvaardigen dat
de commissie de klacht ondanks de termijnoverschrijding
toch in behandeling neemt, dan is het niet zinvol dat de
consument van deze mogelijkheid gebruik maakt. De
commissie past namelijk de geldende termijnen stringent
toe. In het merendeel van de gevallen dat de consument
de termijnen heeft overschreden, ziet hij er overigens zelf
vanaf de zaak door te zetten. Consumenten dienen daarom
nauwgezet op de termijnen te letten.
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Op grond van de ANVR-Reisvoorwaarden is de
reisorganisator aansprakelijk voor klachten over geboekte
pakketreizen, alsmede over de daaraan gelijkgestelde
pendelbus- en eigen vervoerreizen. Sinds de invoering van
de ANVR-Boekingsvoorwaarden in 1997 is de reisorganisator
ook de centraal aansprakelijke persoon voor klachten,
die zijn ontstaan door het handelen of nalaten door het
boekingskantoor. Overigens zal de reisorganisator in zo’n
geval ongetwijfeld verhaal halen bij het boekingskantoor.
De regeling heeft tot gevolg dat de commissie maar in
een beperkt aantal gevallen uitspraken doet waarin het
boekingskantoor partij is.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 613 klachten in behandeling, waarvan 476
ingediend in het verslagjaar. Er werden 231 uitspraken
verzonden. Een groot deel van de klachten is onderling
opgelost. Een deel van de klachten zijn niet verder in
behandeling genomen, omdat de consument niet aan de
formele inname voorwaarden voldeed, de ondernemer
failliet is gegaan, de ondernemer niet was aangesloten bij
de commissie of de klacht niet tot het werkterrein van de
commissie behoorde.

Consumentenzaken

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de kwaliteit van de
accommodatie (38%). Daarnaast waren er veel klachten over
het vervoermiddel, gemist vervoer, vertrektijd en of –punt,
vertraging, het vervoer ter plaatse e.d. (32%). Ook werd
geklaagd over de begeleiding (20%), waarbij de klachten
over de host(ess) en de reisleiding/gids de boventoon
voerden. Daarnaast werd nogal eens geklaagd over de door
de reisondernemer verstrekte mondelinge en schriftelijke
informatie (19%), over het geboden reisprogramma (14%),
de omgeving van de accommodatie (10%), de maaltijden
(9%), overboeking accommodatie (8%), overlast (8%) en
faciliteiten (5%). Regelmatig heeft een consument een
klacht die bestaat uit een combinatie van bovengenoemde
onderwerpen.
Het merendeel van de klachten ging over reizen naar
Turkije (22%). Verder betrof het onder meer Spanje (15%),
Griekenland (6%), Frankrijk (5%) en de Verenigde Staten
(5%). Reizen naar de eilanden van deze landen zijn daarbij
meegerekend.
Financieel belang
De in het geding zijnde reissom van de zaken waarin
inhoudelijk uitspraak werd gedaan, bedroeg gemiddeld
€ 3.352,-.
Mondelinge toelichting
De opkomst van de consumenten bij de zitting van de zaken
waarin de commissie een inhoudelijke uitspraak over de
voorgelegde klacht kon doen, bedroeg 88%.
De reisorganisator verscheen in 80% van de gevallen.
Rechtshulp
In 13% van de gevallen waarin de commissie een
inhoudelijke uitspraak deed, had de consument tijdens de
procedure rechtshulp.
De reisorganisator liet zich in 2% van de gevallen bijstaan.
Aard van de beslissingen
Bij 79 klachten werd de klacht gegrond verklaard,
115 ongegrond en 17 ten dele gegrond. De commissie
kwam bij 20 uitspraken niet toe aan een inhoudelijke
behandeling omdat de consument in zijn klacht niet
ontvankelijk werd verklaard (in hoofdzaak vanwege
termijnoverschrijding). Bij de 98 (ten dele) gegronde
klachten kreeg de consument een schadevergoeding
toegekend. Gemiddeld was dit een bedrag van € 692,per uitspraak.
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Rumoerige vakantie in jongerenhotel
Aan de hand van de reisbeschrijving had de consument kunnen weten dat het hotel in een druk
uitgaansgebied ligt waar vooral jongeren hun vakantie vieren en dat het er daarbij luidruchtig kan
toegaan. De reisorganisator hoeft daarom geen schadevergoeding te geven.

Het hotel op Mallorca is volgens de website van de
reisorganisator kindvriendelijk en een medewerkster
van het boekingskantoor bevestigt dit als de consument
de reispapieren afhaalt. Maar in werkelijkheid is het een
jongerenhotel waar volop wordt gefeest en de jongeren
al om twaalf uur ‘s middags dronken zijn. Personeel
van het hotel kan de jongeren niet de baas en laat ze
hun gang gaan. Bovendien ligt er naast het hotel een
Bierstrasse, waar ‘s avonds extreem harde muziek wordt
gedraaid waardoor het éénjarig zoontje geen oog dicht
doet. Alternatieven worden nauwelijks geboden en de
hotelmedewerkers en de hostess geven aan dat de
consument dit hotel nooit had moeten boeken. Volgens
de consument is de reisorganisator niet verantwoordelijk
voor het gedrag van de andere hotelgasten, maar is hij wel
tekort geschoten in zijn informatieplicht. Hij wil daarom een
vergoeding.
Het klopt volgens de reisorganisator dat de beschrijving
aangeeft dat er kinderactiviteiten en –faciliteiten worden
aangeboden, maar er wordt niet vermeld dat het een
kindvriendelijk hotel is. Wel staat er dat het hotel bij
jongeren erg populair is, centraal in een levendige
omgeving ligt en dat er op maximaal 600 meter een

discotheek en bars zijn. Het is één van de populairste
badplaatsen met swingende stranden en volop
uitgaansmogelijkheden. Het is daarom onmogelijk rust te
garanderen. De reisleiding heeft ter plaatse een alternatief
aangeboden, maar voor deze upgrade zouden kosten in
rekening worden gebracht. Omdat de reis conform de
reisovereenkomst is uitgevoerd wordt de consument geen
financiële compensatie geboden.
De commissie komt eveneens tot het oordeel dat in
zowel het aanbod als in de boekingsbevestiging niet over
een kindvriendelijk hotel wordt gesproken. Het enige
dat er staat is dat er kinderactiviteiten en -faciliteiten zijn.
Ook wordt aangegeven dat er allerlei voorzieningen voor
jongeren zijn zoals een discotheek, bars en vele andere
uitgaansgelegenheden. De consument had dus kunnen
weten dat deze zomervakantie met een kind van nog geen
jaar een weinig gelukkige keuze was. Het vakantiegedrag
van jongeren verdraagt zich niet met dat van gezinnen met
jonge kinderen. Hoewel de vakantie niet helemaal was wat
de consument mocht verwachten en hij enig ongerief heeft
ondervonden, hoeft de reisorganisator hem toch geen
vergoeding te geven.

Skigroep wil niet meer wachten
Een consument kan het tempo van de andere leden van de skigroep niet bijhouden. Ze moeten
telkens op hem wachten en besluiten uiteindelijk dat hij niet meer mee kan. Daarmee heeft de
consument minder gekregen dan hij mocht verwachten. Daar staat tegenover dat hij heeft verzuimd
contact op te nemen met de reisorganisator in Nederland, die wellicht voor een oplossing had
kunnen zorgen.

Autoritair en ondeskundig. Zo omschrijft een consument
het optreden van de reisleidster tijdens zijn skivakantie.
Hij wil langzamer skiën dan de rest van de groep, maar
de reisleiding is niet in staat op een fatsoenlijke manier
een oplossing te vinden. De tweede dag wordt hem
zelfs te verstaan gegeven dat hij niet meer met de
groep mee mag. Hij moet maar alleen gaan skiën maar
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de vakantie doet de consument er alles aan om maar
niet als laatste aan te komen en het groepsproces niet
nadelig te beïnvloeden. Dat gaat overigens wel ten koste
van zijn eigen vakantieplezier. Omdat de consument
voldeed aan de eisen voor deelname kan hij zich niet
verenigen met het standpunt van de reisorganisator en
diens aangeboden vergoeding.
Volgens de reisorganisator heeft de consument in strijd
met de ANVR Reisvoorwaarden geen contact opgenomen
en is er ter plaatse geen rapport opgemaakt. Toch is uit
coulance een vergoeding van € 300,- aangeboden. Omdat
de consument zich niet aan de klachtenprocedure heeft
gehouden, is het achteraf lastig te reconstrueren wat er
precies is gebeurd. In ieder geval heeft de reisleidster
een ander verhaal dan de consument. Zelfs in de groep
met langzame skiërs kon de consument het tempo
niet bijhouden waardoor vaak op hem moest worden
gewacht. Dit veroorzaakte zoveel irritatie, dat de groep de
reisleidster vroeg op dag drie, zonder hem te gaan skiën.
Dit besluit van de groep is de consument medegedeeld.
Hij kon echter gewoon mee naar het skigebied en daar
in zijn eigen tempo skiën, maar hij besloot niet te gaan
skiën. Omdat de consument nogal boos was, is ‘s avonds
met hem gesproken en werd besloten het de vierde dag
weer samen te proberen. Sindsdien hoefde de skigroep
niet meer op hem te wachten en was het probleem uit de
wereld.
De reisorganisator stelt dat de groep het groepsbelang
boven het individuele belang van de consument heeft
gesteld. De reisleiding heeft geprobeerd te bemiddelen,
maar kon na het verzoek van de groep niets anders doen
dan de consument mededelen dat op dag drie niet meer
op hem zou worden gewacht. Het is niet te achterhalen
of dit op een vervelende en autoritaire manier is gedaan.
De reisleiding geeft aan dat dit absoluut niet het geval is
geweest. Doordat de consument zijn klacht niet volgens
de ANVR Reisvoorwaarden heeft gemeld heeft hij de
reisorganisator geen gelegenheid gegeven de zaak op te
lossen. De reisorganisator meent dat hij juist en integer

heeft gehandeld. Het aan de consument aangeboden
bedrag is geen schuldbekentenis, maar een teken van
gastvriendelijkheid.
De commissie stelt vast dat de reisorganisator op
zijn website een totaalbelevenis belooft, waarbij het
groepsgebeuren een belangrijke plaats inneemt.
De commissie kan zich dan ook voorstellen dat de
consument erg teleurgesteld was toen hem werd
medegedeeld dat hij niet meer met de groep kon skiën.
Anderzijds vindt de commissie ook het standpunt
van de groep niet onredelijk. Als bij een groepsreis
één deelnemer zodanig uit de pas loopt dat de groep
daar echt last van heeft, mag van de enkeling worden
verwacht dat deze zich zoveel mogelijk aanpast. De
reisleiding moet dit in goede banen leiden en met alle
betrokkenen tot een acceptabele oplossing komen.
Goede communicatie is daarbij van het grootste belang.
De commissie vindt het aannemelijk dat het daaraan
heeft ontbroken. De consument heeft door het
inadequate optreden van de reisleiding vakantiegenot
gederfd. Het is echter jammer dat hij op dag drie
niet direct contact met de reisorganisator heeft
gezocht. Mogelijk had deze met een frisse blik kunnen
interveniëren. In ieder geval was dan de situatie beter
vastgelegd voor een eventuele latere klachtafhandeling.
Volgens de ANVR Reisvoorwaarden moet een reiziger
een klacht direct melden. Dat de reisleiding al met de
reisorganisator had gebeld doet daar niet aan af. De
consument had ook zelf contact moeten zoeken, temeer
omdat hij een klacht over de reisleiding had.
Volgens de commissie is de reisorganisator tekortgeschoten in de uitvoering van de reisovereenkomst
omdat de consument minder heeft ontvangen dan hij
mocht verwachten. De consument had echter direct
contact met hem moeten opnemen. De commissie vindt
het bedrag dat de reisorganisator aan de consument
heeft aangeboden redelijk. Hij moet de consument
€ 300,- betalen.

daarvoor heeft de consument geen groepsreis geboekt.
Hij laat de reisleidster weten hierover contact met de
reisorganisator op te nemen, maar zij zegt dat zij dat
al gedaan heeft en dat de reisorganisator het met haar
eens is. De consument gaat daarom de derde dag niet
skiën. ‘s Avonds wordt de uitsluiting teruggedraaid,
overigens zonder excuus van de reisleidster. De rest van
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Alternatief hotel niet gelijkwaardig

Temperatuur zwembad te laag

Het risico dat een hotel overgeboekt is, komt voor rekening van de reisorganisator. Hij moet een
alternatief aanbieden dat minimaal gelijkwaardig is. De consument die persoonlijke service moest
inwisselen voor een clubgevoel krijgt daarom een vergoeding. Een beroep op de ‘niet tevreden,
geld terug garantie’ van de reisorganisator gaat niet op omdat de consument de vakantie niet voortijdig
heeft afgebroken en naar huis is teruggekeerd.

Het lukt niet om de temperatuur van het water in het binnenzwembad te verhogen. De consument
en zijn gezin kunnen het daarom niet gebruiken, terwijl het juist een belangrijk onderdeel van hun
vakantie is. Volgens de commissie had de verwarmingsinstallatie zowel voor het huis als voor het
zwemwater voor een aangename temperatuur moeten kunnen zorgen. De consument krijgt een
vergoeding. De commissie is het niet eens met de korting die de reisorganisator op een volgende
reis heeft aangeboden. Dat is een onjuiste vorm van klantenbinding.

Op de luchthaven in Turkije krijgt een consument te
horen dat haar hotel is overgeboekt. Ze wordt naar een
ander hotel gebracht, maar dat is niet het gemoedelijke
en niet te grote hotel dat zij heeft geboekt. Het is meer
een kermis. Gezien het enorm verschil met het hotel dat
ze heeft geboekt, doet de consument een beroep op de
‘niet tevreden, geld terug garantie’ van de reisorganisator.
Zij meent dat ze aan alle voorwaarden heeft voldaan. De
plaatselijke reisleiding was moeilijk te bereiken en een
dag na aankomst heeft ze contact opgenomen met het
boekingskantoor, de reisleiding en de cliëntenservice.
Er kon echter geen gelijkwaardig alternatief worden
aangeboden en daarna was het grootste deel van de
vakantie al verstreken. De consument gaat niet akkoord
met de aangeboden vergoeding van € 590,- maar wil een
bedrag van € 1.565,-. Dat is de reissom en enkele kosten
die zij heeft moeten maken.

Als de consument met vier andere volwassenen en twee
kleine kinderen rond de jaarwisseling bij het gehuurde
vakantiehuis in Denemarken aankomt is de temperatuur van
het binnenzwembad 24 graden. Dat vindt de consument
te laag, maar het lukt niet de temperatuur naar 32 graden
te verhogen en ondanks veelvuldig contact met de
reisorganisator wordt dit probleem niet verholpen. Het
gezelschap kan daardoor geen enkele keer zwemmen en
dat is een grote teleurstelling. De consument doet daarom
een beroep op de ‘Geld-Terug-Garantie’. Hij weet niet of de
huiseigenaar wel of niet langs is geweest en stelt dat hem
pas na een aantal dagen is verteld dat voor de verwarming
van het huis en van het zwembadwater van één systeem
gebruik wordt gemaakt. Voorts bestrijdt de consument dat hij
het huis te intensief verwarmde.

Volgens de reisorganisator was het geboekte hotel door
een fout van het hotelpersoneel niet beschikbaar. Na
de telefonische klacht van de consument is direct actie
ondernomen. Er is contact met de reisleiding opgenomen
met het verzoek de consument alternatieven voor te
stellen, maar deze wees twee vijfsterren accommodaties
af. De volgende dag is een gespreksnota opgemaakt.
Daarin is niet aangegeven dat de consument wilde
terugkeren en aanspraak wilde maken op de ‘niet tevreden,
geld terug garantie’. Ook in de telefoongesprekken met
het boekingskantoor heeft ze het daar niet over gehad.
Na de vakantie kan van deze regeling geen gebruik meer
worden gemaakt. Mede daarom vindt de reisorganisator
restitutie van de volledige reissom buitenproportioneel. De

consument kon immers de gehele vakantie gebruik maken
van een kamer, alle faciliteiten en de all inclusive verzorging
in een vijfsterren accommodatie. De reisorganisator acht
zijn aangeboden vergoeding van € 590,-, dat is 40% van de
reissom, zeer redelijk.
De commissie stelt dat een overboeking voor risico van de
reisorganisator komt. Deze moet de gedupeerde reiziger
een alternatief bieden dat minimaal gelijkwaardig is. De
commissie acht het aannemelijk dat het aangeboden
alternatief niet geheel gelijkwaardig was, met name
gezien het verschil tussen persoonlijke service en een
clubgevoel. De consument heeft daarover geklaagd, maar
dit leidde niet tot een voor haar acceptabele oplossing.
Daarom heeft ze recht op een vergoeding voor gederfd
vakantiegenot. Dat geldt niet voor de ‘niet tevreden, geld
terug garantie’. Deze regeling geldt voor een niet genoten
vakantie. Een gedupeerde reiziger moet kort na aankomst
zijn ontevredenheid melden zodat de reisorganisator
gelegenheid heeft de klacht op te lossen. Als dit niet lukt,
kan de gedupeerde reiziger er voor kiezen de vakantie af te
breken en naar huis terug te keren. De consument heeft dit
echter niet aangegeven en de hele vakantie afgenomen.
De commissie oordeelt dat de reisorganisator de
consument moet compenseren voor gederfd vakantiegenot en gemaakte telefoonkosten. Het aanbod dat de
reisorganisator heeft gedaan is wat dat betreft redelijk.
De consument is er ten onrechte niet op ingegaan.
De reisorganisator moet haar een vergoeding van € 590,betalen.

Door dit alles heeft hij veel telefoongesprekken met de
reisorganisator in Nederland moeten voeren. Bovendien
heeft hij energiekosten gemaakt om het zwembadwater op
temperatuur te krijgen. De energierekening bedroeg
€ 280,-. De consument gaat niet akkoord met de
aangeboden vergoeding van € 280,-. Hij wil een vergoeding
van € 700,-, de helft van de reissom.
De reisorganisator verwijst naar de algemene huurvoorwaarden die aangeven dat de temperatuur van het
binnenzwembad 24 graden is. Als een huurder een hogere
temperatuur wil moet hij dat tenminste drie dagen voor
aankomst doorgeven. De consument heeft dit echter
niet gedaan. Na diens telefoontje dat de temperatuur van
het zwembadwater niet hoger werd, is nog diezelfde dag
een controle uitgevoerd en constateerde de huiseigenaar
dat de consument de verwarming in het vakantiehuis
op vol vermogen had ingesteld. Omdat het huis en het
zwembadwater door één systeem worden verwarmd kon
de temperatuur van het water die op dat moment 25 graden
was niet verder worden verhoogd. Om het zwembadwater
warmer te krijgen, moet de temperatuur in het huis niet te
hoog worden ingesteld. De lokale vertegenwoordiger heeft
de consument hierover ingelicht.
Volgens de reisorganisator komt de consument niet in
aanmerking voor de ‘Geld-Terug-Garantie’. Deze regeling
is alleen van toepassing als het binnenzwembad niet te
gebruiken is of het huis onvoldoende is schoongemaakt.
Dan krijgt de huurder een deel van de huursom terug. De
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consument heeft het zwembad wel kunnen gebruiken. De
temperatuur was daarvoor niet te laag en overeenkomstig
de gecommuniceerde watertemperatuur. Nog tijdens
zijn vakantie is de consument een korting op de huursom
aangeboden. Ook kon hij op kosten van de reisorganisator
van het nabij gelegen zwembad gebruik maken. Beide
voorstellen werden afgewezen. De reisorganisator meent
dat de consument met dit aanbod voldoende voor het
ongemak is gecompenseerd. Het aanbod is uit coulance
gedaan en is zeker geen erkenning dat een fout is gemaakt.
De commissie meent dat de algemene huurvoorwaarden
van de reisorganisator suggereren dat een hogere
temperatuur dan 24 graden mogelijk is. Volgens het
Nationaal Platform Zwembaden, het kennisinstituut voor
de zwembranche, is een temperatuur van 28 à 29 graden
ideaal. Voor baby’s, peuters, kinderen, ouderen, invaliden
en reumapatiënten is een iets hogere temperatuur nog
beter. Aangezien de consument met twee kinderen in
het vakantiehuis zou verblijven is het niet onredelijk dat hij
een hogere temperatuur wilde. Los van de vraag of hij de
verwarming van het huis wel of niet op vol vermogen had
ingeschakeld, moet een verwarmingsinstallatie voldoende
capaciteit hebben om in de winter zowel het huis als het
zwemwater aangenaam te kunnen verwarmen. Wat het
zwemwater betreft lukte dat niet, terwijl het zwembad voor
de consument en zijn gezin een belangrijk onderdeel van het
vakantiegenot was.
Naar het oordeel van de commissie heeft de reisorganisator
te weinig gedaan om het probleem op te lossen. Op zijn
kosten van een nabijgelegen zwembad gebruik maken
is nauwelijks een gelijkwaardig alternatief. Bovendien
was het binnenzwembad in de huur van het vakantiehuis
begrepen. Omdat de consument aanzienlijk minder heeft
ontvangen dan hij mocht verwachten, heeft hij recht op een
vergoeding op grond van de ‘Geld-Terug-Garantie’ en van
de telefoonkosten die hij heeft gemaakt. De vergoeding van
€ 280,- die de reisorganisator heeft aangeboden, vindt de
commissie onvoldoende. Daarnaast heeft de reisorganisator
een korting op een volgende bij hem te boeken reis
gegeven. De commissie vindt echter dat bij een gegronde
klacht een geldelijke vergoeding moet worden gegeven.
Met het aanbod van de korting wordt op onjuiste wijze aan
klantenbinding gedaan. De commissie stelt de vergoeding
vast op € 500,-.
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GESCHILLENCOMMISSIE
RIJOPLEIDINGEN

Deze commissie behandelt klachten tussen consumenten
en ondernemers, die lid zijn van BOVAG Rijscholen of bij
de Geschillencommissie Rijopleidingen zijn geregistreerd.
De klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben
op de prijs, de kwaliteit van de dienstverlening of de
werkwijze van de instructeur omtrent theorie-, praktijk- en
chauffeursopleidingen.

Deze commissie behandelt
klachten van leerlingen tegen
een rijschool.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 78 klachten in behandeling, waarvan 75 ingediend
in het verslagjaar. Er zijn 13 uitspraken verzonden aan
partijen. Een aantal klachten werd niet verder in behandeling
genomen, omdat de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden. Bij een aantal klachten was de
ondernemer niet aangesloten.
Soort klachten
De meeste klachten gingen over de opleiding zelf. Daarnaast
gingen de klachten over de werkwijze van de instructeur, het
lesschema en de kwaliteit van de dienstverlening.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was
gemiddeld € 1.144,-.
Mondelinge toelichting
In 69% van de zaken die tot een uitspraak hebben geleid,
hebben de consumenten de zitting bijgewoond. De
ondernemers hebben in 46% de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
De consument was in 8% van de zaken voorzien
van rechtsbijstand. In 8% van de gevallen maakte de
ondernemer gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 13 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. Hiervan
achtte zij 7 gevallen gegrond, 2 ongegrond en 4 ten dele
gegrond. In 7 gevallen waarin de commissie de klacht
gegrond verklaarde, is de consument een vergoeding
toegekend. De gemiddelde vergoeding bedroeg € 489,-.

Tussentijds gestopt met rijlessen
Wegens een dringende reden, haar ernstige ziekte, moet een consument halverwege de opleiding met
de rijlessen stoppen. Bij de afrekening wordt conform de algemene voorwaarden uitgegaan van de
gevolgde lessen, plus de kosten van één rijles en de administratiekosten. Het restant krijgt de consument
terug, mede op basis van het aantal lessen dat zij zegt te hebben gevolgd en niet op het aantal lessen dat
de ondernemer aangeeft.
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Door een ernstige en langdurige ziekte moet een
consument na 17,5 van de 38 overeengekomen rijlessen
met de rijopleiding stoppen. Voor het lespakket heeft
zij € 1.576,- betaald, inclusief leerboek, deeltoetsen en
examengeld. Ze vraagt de ondernemer het vooruitbetaald
lesgeld te restitueren, maar deze gaat uit van 21 rijlessen.
Daarom biedt hij een creditnota van € 500,-, maar de
consument vindt dat ze recht heeft op € 931,-.

Consumentenzaken

Gezien de verklaring van een huisartsenpraktijk staat het
voor de commissie vast dat de consument een ernstige
ziekte heeft waardoor zij op grond van de algemene
voorwaarden voor BOVAG rijscholen de lesovereenkomst
tussentijds kon beëindigen. In die situatie moet een leerling
de reeds gevolgde lessen betalen plus een extra lesuur,
evenals administratiekosten en het door de rijschool al
afgedragen examengeld. De commissie gaat er van uit
dat het examengeld niet is afgedragen omdat dit nergens
uit blijkt. Ook is volgens de commissie niet vast komen
te staan dat de consument meer dan 17,5 lessen is
verschuldigd. Daarom moet de ondernemer haar
€ 785,- terugbetalen. Daarbij is de commissie uitgegaan
van de bepalingen in de algemene voorwaarden bij
tussentijdse beëindiging wegens een dringende reden.
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GESCHILLENCOMMISSIE
SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een schilders-,
behangers- en/of glaszetbedrijf.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 21 klachten in behandeling, waarvan 13
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed in totaal
8 uitspraken. In een deel van de gevallen hebben partijen
alsnog geschikt. Daarnaast zijn er klachten niet verder in
behandeling genomen, omdat de ondernemer niet was
aangesloten of omdat de consument niet voldeed aan de
formele inname voorwaarden.
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Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 2.048,-.
Mondelinge toelichting
In 63% van de gevallen was zowel de consument als
de ondernemer ter zitting aanwezig om een mondelinge
toelichting te geven.
Rechtshulp
De consument maakte in 38% van de geschillen gebruik
van rechtshulp, de ondernemer in 13% van de geschillen.
Aard van de beslissingen
Van de 8 behandelde geschillen werden 3 klachten geheel
gegrond, 2 klachten ten dele gegrond en 2 ongegrond
verklaard. In 1 geval werd een schikking ter zitting bereikt.
In 3 gevallen waarin de commissie de klacht (deels)
gegrond verklaarde, is de consument een vergoeding
toegekend. Gemiddeld bedroeg deze € 1.183,-.
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De Groupon-bon van de ondernemer kon de consument alleen gebruiken voor binnenschilderwerk.
Hij liet echter eerst het buitenschilderwerk uitvoeren. Daarom weigerde de ondernemer dat de
consument de bon hiervoor zou gebruiken. Omdat de consument juist vanwege de bon de ondernemer
heeft benaderd en nu niets meer aan de bon heeft, verdeelt de commissie de aankoopprijs.

Uitspraken

12
6

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de kwaliteit van het
uitgevoerde schilderwerk, al dan niet in combinatie met
geleden schade.

Bon alleen voor binnenschilderwerk

klachten, schikkingen en uitspraken
42

Door de Geschillencommissie Schilders- Behangersen Glaszetbedrijf kunnen geschillen worden
voorgelegd over binnen- en buitenschilderwerk en
afwerkingswerkzaamheden zoals behangen. Voorts kan
de commissie geschillen behandelen, die betrekking
hebben op glaszetterswerk. Het bedrijf waartegen de
klacht gericht is, moet door de STAF zijn erkend of bij de
commissie zijn geregistreerd. Bij de geschilbeslechting
acht de commissie in veel gevallen nader technisch
onderzoek noodzakelijk. Hiervoor wordt een deskundige
ingeschakeld, die het verrichte werk ter plekke
beoordeelt.

Het aangenomen werk is volgens een consument
niet overeenkomstig de afspraken uitgevoerd. Hij
betaalt daarom van de rekening, € 1.297,-, een bedrag
van € 200,- niet. Er heeft geen goede communicatie
plaatsgevonden, er is geen eerste factuur gezonden, er
heeft geen oplevering plaatsgevonden, het balkon is niet
in de afgesproken kleur geschilderd en de schuurdeur
en de binnenkanten van de keukendeur/-kozijn zijn niet
geschilderd. Voor het nalopen en waar nodig bijwerken
van liggende delen rekent de ondernemer acht uur en
volgens de consument had dat in de helft van die tijd
gekund. Voorts is het meerwerk niet schriftelijk overeen
gekomen.

Consumentenzaken

Ook verwijst de consument naar de Groupon-bon van
de ondernemer. Deze aanbieding betrof schilderwerk ter
waarde van € 180,-, maar uit de bon blijkt niet dat die
alleen voor schilderwerk binnenshuis geldt. De bon is nu
niets meer waard. De consument wil het aankoopbedrag
van € 80,- terug.
Volgens de ondernemer kon de schuurdeur niet
geschilderd worden, omdat deze te zeer door houtrot
was aangetast. Dit is ook niet in rekening gebracht. De
berekende uren zijn daadwerkelijk gemaakt. Alleen het
uitgevoerde werk is in rekening gebracht. Het balkonhek
is conform de offerte in de bestaande kleur geschilderd.
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De offerte vermeldt niets over een andere kleur. Uit
coulance is voorgesteld dit hek alsnog groen te schilderen,
mits de consument al het werk laat uitvoeren en betaalt.
Het overige houtwerk is winterklaar gemaakt voor zover
de weersomstandigheden dat toelieten. Dat heeft één
mandag gevergd.
De consument heeft in eerste instantie gevraagd of de
ondernemer buitenschilderwerk voor de Groupon-bon
wilde uitvoeren. Dat is geweigerd omdat op de bon
expliciet staat dat deze alleen voor binnenschilderwerk
geldt. De ondernemer heeft aangeboden de bon aan te
nemen als de consument hem ook binnenschilderwerk
zou opdragen. De consument is daarmee akkoord gegaan
en dit staat ook op de offerte. Maar bij de aanvang van
het werk gaf hij aan dat het binnenschilderwerk moest
wachten. Het buitenschilderwerk kon wel uitgevoerd
worden en dat wilde hij met de Groupon-bon betalen.
De consument is er toen op gewezen dat hij de bon
alleen kon gebruiken na uitvoering van het buiten- en
binnenschilderwerk.
Wat betreft de onderdorpels van de raam- en deurkozijnen
in de achtergevel merkt de door de commissie
ingeschakelde deskundige op dat de beglazingskit van het
liggend werk niet is vernieuwd. Daardoor blijft water in de
holle kitrand liggen met als gevolg dat het aangebrachte
verfsysteem nagenoeg van alle liggende kitranden
onthecht. Bovendien zit er een openstaande naad
tussen de beglazingskit en het houtwerk. Voorts is het
besnijden slordig uitgevoerd en zijn diverse oneffenheden
onvoldoende geschuurd.

Volgens de deskundige moet het werk op een aantal
punten worden hersteld. Uit de offerte blijkt echter niet
dat het witte hek groen geschilderd moest worden. De
ondernemer is niet tekort geschoten door zijn weigering
het hekje over te schilderen. Dat de schuurdeur niet is
geschilderd is juist, maar aangezien er ook geen bedrag
voor in rekening is gebracht levert dit geen schade op die
de ondernemer moet vergoeden. Als de deur wel zou
zijn geschilderd had de consument het hele geoffreerde
bedrag moeten betalen.
Op basis van de offerte mocht de consument ervan
uitgaan dat de ondernemer bij het nalopen van de
liggende delen van de raam- en deurkozijnen van de
achtergevel ook de kitnaden zou controleren en openstaande kitnaden zou vervangen. Dit is kennelijk niet
gebeurd. Binnen de daarvoor berekende tijd had dit echter
naar het oordeel van de commissie gedaan moeten kunnen
worden. Het vervangen van de naden kost € 253,-. Dat
bedrag is de ondernemer aan de consument verschuldigd.
Wat betreft de kwestie van de Groupon-bon stelt
de commissie enerzijds vast dat de consument de
ondernemer juist vanwege die bon heeft benaderd.
Anderzijds is voldoende gebleken dat deze bon voor het
binnenschilderwerk en niet voor het buitenschilderwerk
geldt. Om die reden heeft de ondernemer de bon niet
geaccepteerd. Omdat de bon nu voor de consument geen
waarde meer heeft vindt de commissie het redelijk dat
de ondernemer hem de helft van de aankoopprijs, € 40,-,
vergoedt. Per saldo moet de ondernemer een bedrag van
€ 163,- aan de consument betalen.

Het is de commissie niet gebleken dat de ondernemer
meer of ander werk heeft gefactureerd dan was
aangenomen. De schuurdeur is niet geschilderd, maar
niet is gebleken dat ook het kozijn niet is geschilderd.
Dat verklaart waarom de ondernemer deze post deels
in rekening brengt. Voor het nalopen van liggende delen
staat in de offerte een stelpost. Dat betekent dat de
kosten op basis van nacalculatie worden vastgesteld en
dat eventuele meerkosten in rekening mogen worden
gebracht. Volgens de commissie heeft de ondernemer
niet meer uren berekend dan wat hij aan dit werk heeft
besteed. Wat betreft de vraag wat de ondernemer in
redelijkheid voor het uitgevoerde werk in rekening kan
brengen komt de commissie uit op een bedrag van
€ 1.247,-. De consument heeft € 1.117,- betaald. Dat
betekent dat hij in beginsel nog € 130,- moet betalen.
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Prijzen schilderbeurten liggen vast
Voor een lange periode is de consument met de ondernemer overeengekomen in welke jaren welke
schilderbeurt plaatsvindt en wat dat telkens kost. De ondernemer heeft de eerste keer meerwerk
verricht en dat op grond van de overeengekomen prijs niet in rekening gebracht. Dat hij daardoor
de tweede keer minder werk heeft, betekent niet dat de consument minder dan de overeengekomen
prijs moet betalen.

De ondernemer heeft volgens de consument de
schilderwerkzaamheden niet volgens de overeenkomst
uitgevoerd. Er is veel minder gedaan terwijl wel het
volledige overeengekomen bedrag in rekening is gebracht.
De consument komt op twee keer een halve dag werk
door twee schilders. Hij wil dat de commissie de werkelijke
kosten van het schilderwerk vaststelt.
Volgens de ondernemer is er een onderhoudsovereenkomst op grond waarvan in 2009 en 2014
een schilderbeurt plaatsvindt en in 2012 en 2017
een onderhoudsbeurt. In 2009 was het schilderwerk
aanzienlijk slechter dan verwacht en moest de woning
volledig opnieuw worden geschilderd. Voor deze extra
werkzaamheden is niets in rekening gebracht. De
ondernemer moest zich immers houden aan de gemaakte
prijsafspraken. Die aanpak had tot gevolg dat de woning
in 2012 nog bijzonder goed in de verf zat en er daardoor
minder onderhoud nodig was dan waarmee oorspronkelijk
rekening was gehouden. De consument is tevreden
over het werk maar niet over de factuur. Er is echter
sprake van een langdurige onderhoudsovereenkomst
met vier, vooraf afgesproken, betalingen. De klacht dat
de werkzaamheden deze keer het in rekening gebrachte
bedrag niet rechtvaardigen is dus niet terecht. Inmiddels
is de onderhoudsovereenkomst op voorstel van de
consument beëindigd. Hij blijft het openstaande bedrag wel
verschuldigd.
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De commissie stelt vast dat in de overeenkomst het
tijdschema van de vereiste schilderwerkzaamheden is
vastgelegd met telkens de prijs per schilderbeurt. In 2009
heeft een uitgebreide schilderbeurt plaatsgevonden voor
het daarvoor overeengekomen en door de consument
betaalde bedrag van € 6.840,-. Er is toen dus geen
meerwerk verrekend. Ook de overeengekomen
onderhoudsbeurt van 2012 heeft plaatsgevonden. Daarvoor
was een vast bedrag van € 1.769,- overeengekomen. In
de overeenkomst is uitdrukkelijk vastgelegd dat de prijzen
vast zijn en alleen worden aangepast aan de hand van een
loonkostenindexcijfer.
De overeengekomen prijzen dragen onmiskenbaar het
karakter van (steeds) aanneming van werk. De prijzen
liggen vast en uit niets blijkt dat meer- en minderwerk
van invloed kan zijn op wat de ondernemer in rekening
mag brengen. De consument wilde immers zekerheid
en daaraan is met deze overeenkomst dubbel tegemoet
gekomen. De consument heeft de zekerheid dat voor
de duur van de overeenkomst zijn woning voortdurend
geschilderd is en dat hij daarvoor nooit meer kwijt is dan
de overeengekomen aanneemsommen. Hij heeft dus
deze keer geen recht op een aftrek wegens minderwerk.
De prijs ligt vast ongeacht of de werkzaamheden en de
gebruikte materialen voor de ondernemer zijn meegevallen
of tegengevallen. De consument moet daarom het
openstaande en overeengekomen bedrag betalen.
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GESCHILLENCOMMISSIE
SIERADEN EN UURWERKEN

De commissie kan in beginsel klachten behandelen die
ontstaan uit klachten van consumenten over met de
ondernemer gesloten overeenkomsten, die op of na
1 januari 2011 zijn gesloten, zoals bijvoorbeeld klachten
over aankoop van sieraden en uurwerken, reparatie of
taxatie. De ondernemer moet ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst zijn geregistreerd bij de NJU, de VGZ of
bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken voor de
behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven op het gebied
van sieraden en uurwerken.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 5 klachten in behandeling, waarvan 4 ingediend
in het verslagjaar. Er werd 1 uitspraak verzonden. Een deel
van de klachten is niet verder in behandeling genomen
omdat de ondernemer niet was aangesloten of de
commissie niet reglementair bevoegd was.

Soort klachten
De uitspraak van de commissie had betrekking op de
non-conformiteit van het geleverde artikel.
Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klacht in geding was,
bedroeg € 1.832,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft de zitting niet bijgewoond, de
ondernemer wel.
Rechtshulp
De ondernemer en de consument hebben geen gebruik
gemaakt van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2013 deed de commissie één uitspraak, die zij
ongegrond achtte.

Geen bewijs voor beschadigen van horloge
De consument heeft geen enkel bewijs aangedragen dat de ondernemer zijn horloge tijdens het
vervangen van de batterij heeft beschadigd. Een schadebegroting voegt daar niets aan toe. Zijn
klacht is ongegrond.
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Bij het vervangen van de batterij worden volgens een
consument van het horloge dat hij voor € 1.900,- heeft
gekocht, de kast, de wijzerplaat, de wijzers en de
kastbodem beschadigd. Een begroting van de schade
komt uit op een bedrag van € 1.489,-, exclusief een
reistijdvergoeding van € 343,-. Volgens de consument
zijn de beschadigingen ontstaan door het gebruik van
onjuist afgestelde apparatuur. De ondernemer zegt
toe dat hij het horloge zal herstellen, maar als de
consument het komt ophalen, is dat niet gebeurd. De
ondernemer weigert nu nader herstel uit te voeren. De
consument verlangt een schadevergoeding van
€ 1.832,-.
De ondernemer wijst er op dat hij een gerenommeerde
juwelierszaak heeft waar per dag tientallen batterijen op
een deskundige manier worden verwisseld. Hij ontkent
absoluut dat een medewerkster heeft gezegd dat bij
het verwisselen van de batterij onjuiste apparatuur is

Consumentenzaken

gebruikt. Wel zat er aan de achterkant van de horloge
een braampje. Dat is hersteld. Ook is het hele horloge
gepolijst en op waterdichtheid getest. De consument
heeft het horloge opgehaald en was akkoord met
de reparatie. Enige dagen later belde hij dat hij niet
tevreden was omdat het horloge was beschadigd,
waarna hij met een schadeclaim kwam. De ondernemer
stelt dat hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hem treft
geen blaam. Er was geen schade.
De commissie oordeelt dat de consument geen
bewijs heeft aangedragen dat het horloge tijdens het
verwisselen van de batterij beschadigd is. De schadebegroting levert dat bewijs ook niet omdat daarin
niets staat over de oorzaak van de schade. Bovendien
ontbreekt iedere motivering aan de schadebegroting.
Daardoor is niet komen vast te staan dat het horloge bij
de ondernemer tijdens het vervangen van de batterij is
beschadigd. De klacht van de consument is ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
SPORT EN BEWEGING

De Geschillencommissie Sport en Beweging is operationeel
geworden per 1 april 2012. De commissie behandelt
geschillen die voortvloeien uit klachten die zijn ontstaan op
of na 1 januari 2012. Deze commissie behandelt klachten
over het aangaan van een overeenkomst/abonnement met
een sportschool, het opzeggen van een overeenkomst/
abonnement met een sportschool, de kwaliteit van de
dienstverlening en bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne van
ondernemers die zijn aangesloten bij Fit!vak of die zich voor
de behandeling van klachten hebben geregistreerd.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten over
sportscholen.

Aantal klachten en uitspraken
In 2013 werden 18 klachten ingediend. Er zijn 8 uitspraken
verzonden. Een aantal klachten werd niet verder in
behandeling genomen omdat de commissie reglementair
niet bevoegd was of partijen hebben alsnog geschikt.
Soort klachten
De onderwerpen van de klachten betroffen het opzeggen of
de totstandkoming van de overeenkomst/het abonnement.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 201,-.
Mondelinge toelichting
In de zaken die tot een uitspraak hebben geleid, was de
consument in 38% van de gevallen ter zitting aanwezig.
De ondernemer was in 50% van de gevallen ter zitting
aanwezig.
Rechtshulp
In geen van de klachten hadden de consument en de
ondernemer tijdens de procedure rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2013 deed de commissie in 8 gevallen een uitspraak.
In 7 gevallen werd de klacht gegrond verklaard. In 1
geval verklaarde de commissie de klacht ongegrond. De
gemiddelde vergoeding bij de gegronde klachten bedroeg
€ 269,-.

Plotseling einde aan naaktzwemmen
Naaktzwemmen is voor de consument belangrijk. Als de ondernemer daar ineens mee stopt, is dat
voor de consument een ingrijpende wijziging. Hij hoeft daarom voor de resterende maanden van zijn
jaarabonnement minder te betalen. Wat hij teveel heeft betaald krijgt hij van de ondernemer terug.
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Op advies van zijn orthopedisch chirurg traint een
consument elke dinsdagavond in het zwembad zijn
rugspieren. Dat doet hij in een alleen voor de leden van
de ondernemer, toegankelijk en afgesloten gedeelte van
het openbaar zwembad waar naaktzwemmers terecht
kunnen. Hij betaalt daar op basis van een jaarabonnement
€ 54,- per maand voor. Maar na ruim drie maanden stopt
de ondernemer hier plotsklaps mee. De consument komt
daar achter, omdat de deur vanuit de sauna naar dit deel
van het zwembad is afgesloten. Volgens de consument
heeft de ondernemer de sluiting op geen enkele manier
gecommuniceerd. Zelfs een maand later stonden de
openingstijden nog op zijn website.
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Van het reguliere zwembad gebruik maken is voor de
consument geen optie. Dan moet hij zich na het bezoek
aan de sauna weer aankleden en zich in een kleedhokje
in het zwembad weer omkleden. Bovendien is het er veel
drukker dan destijds in het afgesloten kleinere deel van het
zwembad waar alleen leden van de ondernemer mochten
komen. Dat daar naakt gezwommen kon worden was
voor de consument doorslaggevend om lid te worden. Hij

Consumentenzaken

zegt daarom zijn jaarabonnement tussentijds schriftelijk
op, maar de ondernemer accepteert de opzegging niet. De
consument voelt zich daardoor klemgezet en blijft tegen
wil en dank bij de ondernemer sporten. Toch wil hij dat het
lidmaatschap per direct wordt beëindigd en terugbetaling
van het betaalde abonnementsgeld vanaf de sluiting van de
(naakt)zwemfaciliteit.
De ondernemer stelt dat de leden sinds de wijziging van
de zwembadfaciliteiten gebruik kunnen maken van het
veel grotere hoofdbad in plaats van het kleinere bijbad.
Daarnaast is het aantal zwemuren sterk uitgebreid. Ook
op dinsdagavond kan er nog steeds worden gezwommen.
Volgens de ondernemer houden de wijzigingen geen
nadeel in zoals de consument vindt, maar een aanzienlijke
verbetering. De wijzigingen zijn op de tv borden in de
sportschool een maand van te voren aangekondigd. De
consument bezoekt de sportschool frequent en kan niet
volhouden dat hij van de wijziging niet op de hoogte was.
De ondernemer vindt dat de klacht van de consument
ongegrond is en dat hij gebonden is aan de volledige
looptijd van zijn jaarabonnement.
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De commissie constateert dat de consument na het
bezoek aan de sauna niet meer via de toegangsdeur
naar het zwembad kan gaan, maar dat hij zich eerst
moet omkleden. Bovendien is er in het grotere openbare
zwembad een ander publiek. Dat leidt volgens de
commissie tot een verminderd gebruiksgenot. Het door
de ondernemer aangeboden alternatief is in dat opzicht
van een andere orde. De ondernemer heeft onvoldoende
onderbouwd dat hij dit van tevoren heeft gecommuniceerd,
nog afgezien van het feit dat beëindiging van het (naakt)
zwemmen voor de consument van zeer groot belang is. Hij
had daarom zijn lidmaatschap mogen beëindigen. Omdat
de ondernemer dit weigerde is de consument van zijn
abonnement gebruik blijven maken.

De commissie bepaalt dat het abonnement doorloopt,
maar dat de consument recht heeft op een lagere
maandelijkse abonnementsprijs. In plaats van € 54,moet hij € 36,- per maand te betalen. Het bedrag dat
de consument teveel heeft betaald, € 126,-, moet de
ondernemer hem restitueren.

GESCHILLENCOMMISSIE
TAXIVERVOER
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een taxivervoerder.
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De Geschillencommissie Taxivervoer behandelt klachten
over taxivervoerders, die zijn geregistreerd bij het
Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer.

Mondelinge toelichting
De consument heeft in 88% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer in 25%.

Geen taxi na vertraagde aankomst

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 24 klachten in behandeling, waarvan 17 ingediend
in het verslagjaar. Er zijn in totaal 10 uitspraken verzonden.
In een deel van de gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. Een deel van de klachten werd niet verder in
behandeling genomen, omdat de ondernemer niet was
aangesloten of omdat de consument niet voldeed aan de
formele inname voorwaarden.

Rechtshulp
De consumenten hebben bij geen van de behandelde
klachten gebruik gemaakt van rechtshulp en de
ondernemer éénmaal.

Dat de consument de ondernemer op de hoogte had moeten stellen dat zijn vliegtuig vertraging
had en dat dit een nalatigheid is, snijdt volgens de commissie geen hout. Volgens zijn voorwaarden
houdt de ondernemer zelf de aankomsttijden in de gaten. Ook heeft de consument voldaan aan de
verplichting na de landing zo snel mogelijk contact op te nemen. Hij heeft al in de slurf gebeld.

Soort klachten
In de uitspraken ging het in het merendeel van de zaken
om het niet/niet tijdig verschijnen van de taxi.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 337,-.

Aard van de beslissingen
In 2013 deed de commissie in 10 gevallen een uitspraak.
Hierbij achtte zij 6 klachten gegrond en 2 ongegrond. In
1 geval heeft de commissie zich niet bevoegd geacht
van de klacht kennis te nemen en in 1 geval heeft de
commissie de consument niet-ontvankelijk verklaard in zijn
klacht. De commissie kende in 6 klachten die zij gegrond
heeft verklaard een schadevergoeding toe. Het gemiddelde
bedrag van die vergoeding bedroeg € 227,-.

Taxi niet ernstig te laat
Als een taxi 28 minuten te laat verschijnt, is dat volgens de commissie geen ernstige overschrijding van
de maximale ophaalmarge. Bovendien telt niet de duur van de rit, maar berekent het navigatiesysteem
van de ondernemer de kortste route in kilometers. Daarop wordt de rekening gebaseerd.

Hoewel volgens de algemene voorwaarden een kwartier
het maximum is, wordt een consument nog eens 13
minuten later door de taxi opgehaald. Bovendien is, in strijd
met de voorwaarden, door het maken van een combirit,
niet de kortste route gereden. Volgens de routeplanner die
de consument heeft geraadpleegd, duurt de rit 23 minuten
korter dan die de ondernemer heeft uitgestippeld. Hij wil
dat de ondernemer de ritprijs vergoedt en teruggave van de
gereden kilometers op het budget van 450 km per jaar.
De ondernemer baseert zich op een routeplanner die in
overleg met het ministerie van VWS is gekozen. Deze
planner is conform de algemene voorwaarden leidend.
Met andere routeplanners wordt geen rekening gehouden.
Het in rekening te brengen bedrag wordt bepaald door de
kortste route in kilometers.
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Het taxivervoer naar en van Schiphol verloopt niet zoals de
consument voor een prijs van € 80,- met de ondernemer
is overeengekomen. Op de heenreis komt de taxi pas
een half uur na de afgesproken tijd opdagen, wat veel
stress veroorzaakt omdat zijn echtgenote slecht loopt. Na
de landing terug belt de consument al in de slurf met het
taxibedrijf en krijgt dan te horen dat het nog wel 2,5 uur
kan duren voordat de taxi verschijnt. Omdat het midden
in de nacht is en zijn gehandicapte echtgenote door de
reis erg vermoeid is neemt de consument een andere
taxi naar huis. Die taxirit kost € 80,-. De consument die
al € 40,- aan de ondernemer heeft betaald wil dat de
ondernemer hem het te veel betaalde restitueert.
Volgens de ondernemer is de consument akkoord gegaan
met de voorgestelde ophaaltijd tussen 1.15 uur en
1.45 uur en is hij niet aansprakelijk voor de vertraging van
2,5 uur. Toen de consument belde is hem gezegd dat
hij de vertraging niet had gemeld en dat de ondernemer
met andere klanten bezig was en pas over twee uur
op Schiphol zou zijn. Een oplossing was geweest een
collega te benaderen en de extra kosten van dat vervoer

te vergoeden. De ondernemer kreeg echter geen kans
dit voor te stellen, omdat de consument de verbinding
had verbroken. Daarom vindt hij dat het verzoek van de
consument moet worden afgewezen.
Het argument van de ondernemer dat het een
nalatigheid van de consument is dat deze hem niet
over de vluchtvertraging heeft geïnformeerd snijdt naar
het oordeel van de commissie geen hout. Blijkens zijn
actievoorwaarden, waarvan overigens de toepasselijkheid
niet vaststaat, houdt de ondernemer het door de
consument opgegeven vluchtnummer in de gaten om
van eventuele vertragingen op de hoogte te blijven.
Voorts staat in de voorwaarden dat het de bedoeling is
dat partijen zo snel mogelijk na de landing met elkaar in
contact komen. Dat is ook gebeurd omdat de consument
al in de slurf heeft gebeld.
De commissie vindt de klacht van de consument gegrond.
De ondernemer moet zijn schade vergoeden. Dat is een
bedrag van € 40,-.

Volgens de commissie staat in de algemene voorwaarden
geen sanctie op het overschrijden van de ophaaltijd van
15 minuten. Bij een ernstige overschrijding van de
maximale ophaalmarge wordt de bijdrage niet geïnd en
wordt het aantal afgelegde kilometers niet ten laste van
het Persoonlijk Kilometerbudget gebracht. Een eenmalige
overschrijding van 13 minuten boven de toegestane
overschrijding van 15 minuten is dat niet.
Voor de gecombineerde rit zijn niet de gereden kilometers
in rekening gebracht, maar de kilometers volgens de
kortste route. De algemene voorwaarden zijn op dat punt
helder: de door de ondernemer gehanteerde routeplanner
is bepalend. Omdat de ondernemer het in rekening
gebrachte bedrag heeft gebaseerd op de kortste route in
kilometers is de klacht ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
TELECOMMUNICATIE

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 539,-.

Ingevolge de Telecommunicatiewet die eind 1998 in
werking trad, zijn telecommunicatiebedrijven
verplicht zich voor de behandeling van klachten met
consumenten aan te sluiten bij een door de overheid
erkende geschillencommissie. Op 31 december
2013 waren 55 telecommunicatiebedrijven bij de
Geschillencommissie Telecommunicatie geregistreerd.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
over een vaste of een mobiele
telefoonaansluiting.

Mondelinge toelichting
De consument was in 68% van de klachten bij de zitting
aanwezig en de ondernemer in 49% om het standpunt aan
de commissie toe te lichten.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 675 klachten in behandeling, waarvan 582
ingediend in het verslagjaar. Er werden 113 uitspraken
verzonden. In een groot deel van de klachten hebben
partijen alsnog een schikking getroffen. Een ander deel van
de klachten kon niet verder worden behandeld omdat de
consument niet voldeed aan de formele innamevereisten,
de klacht niet het werkterrein van de commissie betrof of
de ondernemer niet was aangesloten.
Soort klachten
De klachten waarover uitspraak werd gedaan, gingen
onder meer over mobiele en vaste telefoondiensten. Bij
diverse klachten kwamen meerdere klachtonderdelen aan
de orde. Ook werd geklaagd over de hoogte of de juistheid
van de telefoonrekening, afsluiting, de gesprekskosten en
specificatie van de nota.
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Dat alles voor de aansluiting ‘klaar staat’, wil nog niet zeggen dat het abonnement dan ingaat. Dat is
pas het geval als de consument het abonnement ook kan gebruiken. Dat was echter niet mogelijk
doordat de ondernemer de door de consument aangevraagde nummerportering niet heeft uitgevoerd.
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Aard van de beslissingen
In 2013 deed de commissie over 113 klachten een uitspraak.
De commissie achtte 41 klachten gegrond en 7 ten dele
gegrond. In 46 gevallen werd de klacht ongegrond verklaard.
De commissie kwam bij 19 klachten niet toe aan een
inhoudelijke behandeling, omdat in 7 gevallen de consument
niet ontvankelijk was in zijn klacht en in 12 gevallen tijdens
de zitting alsnog een schikking werd bereikt. Bij 26 van de
(deels) gegronde klachten werd een vergoeding toegekend.
Gemiddeld bedroeg deze € 188,-.

Abonnement was nog niet ingegaan
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Rechtshulp
De consument werd in 10% van de gevallen bijgestaan
door een rechtshulpverlener.
De ondernemer maakte in 3% van de gevallen gebruik van
rechtshulp.
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Van het drie-in-één abonnement dat een consument
heeft afgesloten, kan zij geen gebruik maken omdat
de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt en
de aansluiting niet oplevert. De consument is dan
ook niet van plan abonnementskosten te betalen en
deponeert een bedrag van € 92,46 bij de commissie. De
ondernemer beroept zich op een e-mail dat de oplevering
niet op een zaterdag kan plaatsvinden en dat dit naar
maandag wordt doorgeschoven, maar de consument
stelt dat zij deze e-mail nooit heeft ontvangen. Na ruim
twee weken wachten stuurt zij de van de ondernemer
ontvangen apparatuur terug als opzegging van het
abonnement. De ondernemer weigert echter deze
opzegging te aanvaarden. De consument wil dat de
openstaande facturen worden gecrediteerd en dat zij geen
abonnementskosten verschuldigd is.
Volgens de ondernemer is de consument ruim van te
voren in een e-mail bericht dat de aansluiting op zaterdag

Consumentenzaken

niet mogelijk is en dat dit op de maandag daarna gebeurt.
Een dag na de aansluiting heeft zij het abonnement
opgezegd. Probleem was dat de vorige telecomaanbieder
‘nog niet van de lijn’ was, omdat de consument het
contract niet had opgezegd. Daardoor kon zij van het
abonnement geen gebruik maken. Dat de dienst wel is
opgeleverd, blijkt uit het feit dat de abonnementskosten
vanaf de aansluiting in rekening zijn gebracht. De door
de consument aangevraagde nummerportering is ten
onrechte niet uitgevoerd. Volgens de ondernemer staat
nog een bedrag van € 216,- open.
In tegenstelling tot wat de ondernemer aanvoert is
volgens de commissie het abonnement pas opgeleverd
als de consument er ook gebruik van kan maken. Het
enkel ‘klaarzetten’ van de aansluiting betekent niet dat
het abonnement is opgeleverd. De ondernemer heeft
ook erkend dat de consument geen gebruik van het
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abonnement kon maken. Het meest waarschijnlijke
is dat dit is veroorzaakt door het niet uitvoeren van
de afgesproken nummerportering. Daarvoor is
de ondernemer verantwoordelijk. De consument
heeft daardoor geen gebruik van haar abonnement
kunnen maken en is zolang dit voortduurt geen

abonnementskosten verschuldigd. Daardoor kan de
commissie in het midden laten of de consument het
abonnement terecht heeft opgezegd en of het naar de
ondernemer retourneren van de apparatuur als opzegging
kan worden aangemerkt.

Geen trucage bij voicelog
Hoewel de consument ontkent dat hij ooit een telefoongesprek over een abonnement heeft gevoerd
en de stem op de voicelog dus niet van hem kan zijn, herkent de commissie zijn stem toch. Omdat
de consument het abonnement niet binnen de bedenktermijn van zeven werkdagen heeft opgezegd,
moet hij de kosten betalen.

Trucage. Dat is volgens een consument de bandopname
waaruit zou blijken dat hij met de ondernemer een
abonnement voor een vaste telefoonaansluiting heeft
afgesloten. Hij ontkent ten stelligste dat hij heeft ingestemd
met het afsluiten van een abonnement bij de ondernemer.
Op de brief van de ondernemer dat zijn abonnement bij
een andere ondernemer is overgenomen, heeft hij in
een aangetekende brief aangegeven dat hij nooit contact
met het bedrijf van de ondernemer heeft gehad en dat hij
geen overgang van zijn abonnement wenst. Toch is van
zijn bankrekening een bedrag van € 33,50 afgeschreven
dat hij door zijn bank heeft laten annuleren. Hierna heeft
hij nog een aantal rekeningen ontvangen die hij niet
betaalt. Uiteindelijk is het abonnement door de vroegere
ondernemer teruggenomen.

Er is een welkomstmap naar de consument gestuurd
met daarbij een brief dat er een bedenktermijn van zeven
werkdagen is. Daarvan heeft de consument geen gebruik
gemaakt, zodat hij schriftelijk is geïnformeerd dat het
abonnement was ingegaan. Drie dagen daarna ontkende
de consument in een brief dat hij een abonnement had
afgesloten. Er is echter volgens de ondernemer sprake van
een rechtsgeldige overeenkomst. Omdat de consument
het abonnement en de gesprekskosten niet betaalde, is de
aansluiting geblokkeerd en later door de vorige ondernemer
weer overgenomen. Er staat nog een bedrag van € 238,open.

Volgens de consument heeft hij nooit een telefoongesprek met de ondernemer gevoerd en is hij nooit
akkoord gegaan met een abonnement. Het enige en
eerste telefonische contact was er nadat hij het van zijn
bankrekening afgeschreven bedrag had gestorneerd.
De consument stelt dat hij geen welkomstmap of
welkomstbrief heeft ontvangen. Op brieven van de
ondernemer heeft hij niet gereageerd omdat hij dacht dat
het reclamemateriaal was. De stem op de bandopname
lijkt op die van hem, maar omdat het gesprek nooit heeft
plaatsgevonden moet het wel een trucage zijn.
De consument verlangt creditering van de in rekening
gebrachte bedragen en een vergoeding voor de
afgesneden telefoon en diverse kosten.

Na het afluisteren van de voicelog en de hiermee
overeenkomende transcriptie herkent de commissie
de stem van de consument die akkoord gaat met het
afsluiten van een abonnement bij de ondernemer. Ook
zijn dochter heeft zijn stem herkend. De stelling van de
consument dat hij nooit een dergelijk telefoongesprek met
de ondernemer heeft gevoerd, verwerpt de commissie
dan ook. De consument heeft ook niet aangevoerd dat
hij tijdens het telefoongesprek in de veronderstelling
verkeerde dat hij met een andere telecomaanbieder had
te maken. De commissie hoeft hierover daarom geen
beslissing te nemen. Dat de consument de welkomstmap
met de welkomstbrief niet heeft ontvangen acht de
commissie niet aannemelijk. Hij heeft brieven van de
ondernemer terzijde gelegd, omdat hij dacht dat het
reclamemateriaal was en het is zeer goed mogelijk dat hij
dat ook met de welkomstbrief heeft gedaan.

Volgens de ondernemer is de consument tijdens een
telemarketinggesprek ingegaan op het aanbod van
telefoonaanbieder te wisselen en voortaan via de
ondernemer gebruik te maken van vaste telefonie. Dit blijkt
uit de voicelog waaraan geen trucage te pas is gekomen.

Omdat de consument het abonnement niet binnen de
bedenktermijn van zeven werkdagen heeft geannuleerd
is een rechtsgeldig abonnement tot stand gekomen.
Daarom moet hij het nog openstaande bedrag van
€ 238,- betalen.

Jaarverslag 2013
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Nieuwe limiet niet aan consument medegedeeld
De ondernemer kan zich niet verschuilen achter de mededeling in de brochure bij de simkaart dat
wijzigingen zijn voorbehouden en aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend. Hij had de
consument van de verhoging van de limiet op de hoogte moeten stellen. De consument hoeft daarom
niet meer dan de overeengekomen limiet te betalen.

Ten onrechte heeft de ondernemer volgens een consument
de gesprekskosten voor haar mobiele abonnement tot
€ 833,- laten oplopen. Zij heeft een sim-only-abonnement
met een kredietlimiet van € 250,-. Als dit bedrag is
verbruikt wordt ze afgesloten en moet ze met de
ondernemer contact opnemen om het abonnement
weer te kunnen gebruiken. Ook wordt ze gewaarschuwd
zodra ze voor een bedrag van € 225,- heeft verbruikt.
Dat is echter niet gebeurd. Ook is ze niet afgesloten toen
de limiet van € 250,- was bereikt. Inmiddels heeft de
consument € 250,- betaald. Ze wil dat het restant van
de rekening wordt kwijtgescholden en deponeert bij de
commissie een bedrag van € 292,-.
De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de
consument de gesprekskosten heeft gemaakt en deze dus
moet voldoen. Volgens de algemene voorwaarden zijn alle
gemaakte kosten voor het gebruik van het abonnement
voor rekening van de klant. De consument verwijst naar
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een brochure, maar daarin staat dat wijzigingen zijn
voorbehouden en dat er geen rechten aan ontleend
kunnen worden. De kredietlimiet is ingesteld om zowel de
ondernemer als de consument tegen het hoog oplopen van
facturen te beschermen. Recent is de kredietlimiet op
€ 1.000,- vastgesteld, vooruitlopend op nieuwe wetgeving.
Volgens de commissie kan de ondernemer zich niet achter
de disclaimer in de brochure verschuilen. Het is een voor
de consument belangrijk beding dat de ondernemer
zonder enig voorbehoud toezegt. Hoewel de brochure bij
alle simkaarten wordt verstrekt, betekent dit niet dat de
consument de inhoud niet serieus hoeft te nemen. Voorts
had de ondernemer de consument van de verhoging van
de kredietlimiet op de hoogte moeten stellen. De klacht is
gegrond. De consument is de ondernemer niet meer dan
de overeengekomen kredietlimiet van € 250,- verschuldigd.
Het bedrag van € 292,- dat de consument bij de commissie
in depot heeft gestort, krijgt ze terug.
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GESCHILLENCOMMISSIE
TEXTIEL EN SCHOENEN

De Consumentenbond en Inretail hebben nieuwe ‘CBWerkend voorwaarden’ voor Bruidsmode en Maatwerk
afgesproken. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf
1 september 2013. Per 2014 is de Geschillencommissie
Textiel en Schoenen omgezet naar de Geschillencommissie
Bruidsmode en Maatwerk.
De commissie behandelt klachten tussen consumenten
en ondernemers. De ondernemers moeten deelnemen
aan de Stichting Garantieregelingen CBW, of zich voor de
behandeling van geschillen hebben geregistreerd.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een bruidsmode- of
maatwerkwinkel over
aangeschafte artikelen.

Aan de commissie kunnen klachten worden voorgelegd over
de aankoop van bruidskleding en maatwerkartikelen die een
consument bij een aangesloten modezaak kan kopen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 6 klachten in behandeling, waarvan 4 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 2 uitspraken. In een
aantal gevallen werd de klacht niet verder in behandeling
genomen, omdat de klacht niet het werkterrein van de
commissie betrof, omdat de consument niet voldeed
aan de formele inname voorwaarden en éénmaal is een
schikking bereikt.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 725,-.
Mondelinge toelichting
Bij uitzondering van wat gebruikelijk is, ontvangen partijen
bij deze commissie niet automatisch een uitnodiging
voor de zitting van de klacht, omdat de commissie al
beschikt over het artikel waarover wordt geklaagd. Partijen
worden daarom alleen uitgenodigd als een van hen daar
uitdrukkelijk om vraagt of als de commissie dit wenselijk
acht. In het verslagjaar is van die mogelijkheid geen gebruik
gemaakt.
Rechtshulp
Partijen hebben geen gebruik gemaakt van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 2 behandelde klachten verklaarde de commissie
er 1 ten dele gegrond en 1 ongegrond. Bij de gegronde
klacht heeft de commissie een vergoeding toegekend. Het
bedrag van deze vergoeding bedroeg € 300,-.

Trouwpak van zeer kwetsbare stof gemaakt
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Soort klachten
De klachten betroffen kleding. De klachten gingen over
draaginvloeden, slijtage en confectiefouten.
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Al na twee uur op de bruiloft rafelen de naden op de broek
en het colbert van het trouwkostuum dat de consument
voor € 1.000,- heeft gekocht. De mouwen van het colbert
zijn met een naaimachine ingekort en de schade die
daarbij is aangebracht is duidelijk te zien. De consument
is verbouwereerd over de reactie van de ondernemer dat
het een kwetsbaar pak van luxe materiaal is, waarvan niet
hoeft te worden verwacht dat het nog een keer gedragen
wordt. De consument stelt dat hij niet dagelijks een pak
van € 1.000,- koopt en dat hij ervan uitging dat hij het
pak vaker kon dragen. Hij had zeker niet verwacht dat
het al na een paar uur normaal gebruik zou gaan rafelen.
De ondernemer had hem over de gevoeligheid van het
pak moeten informeren. Ook na twee reparaties door
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de ondernemer rafelt de stof op de naden nog steeds.
Daarom wil de consument dat de koopovereenkomst
wordt ontbonden.
De ondernemer meent dat hij voor de schade niet
aansprakelijk kan worden gesteld. De consument was
bij de aflevering tevreden en heeft op de bruiloft het
trouwkostuum met bijzonder veel enthousiasme gedragen.
Dit is te zien aan de vlekken en aan het kerven van de
naden waarop spanning heeft gestaan. Nadat de eerste
reparatie niet tot volle tevredenheid van de consument was
uitgevoerd, zijn bij een tweede reparatie, zonder kosten in
rekening te brengen, nog enkele details aangepast.
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Volgens de commissie is het materiaal waarvan het
trouwkostuum is gemaakt een luxe maar zeer kwetsbare
satijnbinding. De opengetrokken naden zijn een gevolg
van de eigenschappen van dit materiaal. Mogelijk zat
het pak ook strak en is er ruw mee omgegaan. De
ondernemer had hiervoor moeten waarschuwen zodat de
consument daarmee rekening had kunnen houden. Het is
duidelijk zichtbaar dat het kostuum slordig is gedragen.
De beschadigingen aan de mouwen kunnen bij het
vermaken zijn ontstaan. Omdat het om een verandering
ging, had de consument bij het afhalen van het kostuum
het resultaat moeten controleren. Dan hadden de
beschadigingen hem en de ondernemer moeten opvallen.
Nu kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de
schade inderdaad bij het vermaken is ontstaan of later
door een andere oorzaak.

De commissie oordeelt dat de ondernemer de consument
had moeten waarschuwen voor de kwetsbaarheid van
het materiaal waarvan het kostuum is vervaardigd. Daar
staat tegenover dat de consument het kostuum slordig
heeft gedragen en bij de aflevering de aanpassingen
onvoldoende heeft gecontroleerd. Er is geen aanleiding de
koopovereenkomst te ontbinden; wel is de ondernemer
de consument een vergoeding van € 300,- verschuldigd.
Bij het vaststellen van de hoogte van deze vergoeding
heeft de commissie rekening gehouden met het eigen
aandeel van de consument in het ontstaan van de schade
en de geringe restwaarde van het kostuum.

GESCHILLENCOMMISSIE
THUISWINKEL
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een bedrijf dat producten
op afstand verkoopt en waarvan
het bedrijf is aangesloten bij
Thuiswinkel.org
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De Geschillencommissie Thuiswinkel behandelt klachten
over op afstand door ondernemers verkochte artikelen
(via internet, catalogus, etc.) van ondernemers die zijn
aangesloten bij Thuiswinkel.org of die zich voor de
behandeling van geschillen bij de commissie hebben
geregistreerd. De commissie behandelt ook privacy klachten.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 204 klachten in behandeling, waarvan 168
ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 63 uitspraken aan
partijen verzonden. Een aanzienlijk deel van de ingediende
klachten werd onderling opgelost. Daarnaast werd een
deel van de klachten niet verder in behandeling genomen,
omdat de ondernemer niet was aangesloten of omdat
de consument niet aan de formele inname voorwaarden
voldeed.
Soort klachten
De onderwerpen van de klachten betroffen onder meer
audiovisuele apparaten en computer/randapparatuur.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 735,-.

Bovendien is de restwaarde van het oude, volledig
afgeschreven soldeerstation, nihil. De ondernemer is dan
ook niet van plan de consument iets te vergoeden.

Mondelinge toelichting
In 56% van de zaken die tot een uitspraak hebben geleid,
heeft de consument de zitting bijgewoond. De ondernemer
was in 33% van de gevallen bij de zitting aanwezig.

Ook volgens de door de commissie ingeschakelde
deskundige is er geen verband tussen het gebruik
van de stiften van het andere merk en het kapot
gaan van de soldeerbout. Het is een toevallige en
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Los
daarvan heeft de soldeerbout de levensduur van 10 jaar
ver overtroffen. Reparatie is niet mogelijk, omdat het
verwarmingselement niet meer leverbaar is.

Rechtshulp
In 18% van het aantal klachten had de consument tijdens de
procedure rechtshulp. De ondernemer liet zich in 5% bijstaan
door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 63 uitspraken werden 34 gegrond verklaard,
22 ongegrond en 3 ten dele gegrond. In 2 zaken verklaarde
de commissie de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht
en in 2 zaken werd een schikking ter zitting bereikt. Bij
25 klachten werd een vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag van deze vergoedingen bedroeg € 331,-.

De commissie stelt voorop dat de ondernemer
aanvankelijk onzorgvuldig heeft gehandeld door te
suggereren originele soldeerstiften te leveren terwijl het
soldeerstiften van een ander merk waren. De vraag is

vervolgens of die de oorzaak zijn van de schade aan het
soldeerstation. In tegenstelling tot de ondernemer en
de deskundige vindt de commissie dat wel aannemelijk,
omdat deze stiften geen thermostaat hebben waardoor
het verwarmingselement blijft branden en dus oververhit kan raken. Bij de originele stiften die wel een
thermostaat hebben kan dat niet gebeuren.
Gezien de leeftijd van het geheel afgeschreven
soldeerstation, vindt de commissie dat de consument
geen recht heeft op een volledige schadevergoeding
voor de aanschaf van een nieuw apparaat. Wel krijgt hij
van de ondernemer een schadevergoeding van € 150,waarmee hij een losse soldeerbout kan kopen die ook in
zijn trafo past.

Consument geeft ondernemer onvoldoende tijd voor alternatief
Oververhitting door ontbreken van thermostaat
De commissie is het niet eens met de ondernemer en de deskundige dat de schade aan het
soldeerstation niet is veroorzaakt door het gebruik van alternatieve soldeerstiften zonder thermostaat.
Volgens de commissie is het soldeerstation wel daardoor oververhit geraakt en kapot gegaan.
Het was echter al 24 jaar oud. Daarom krijgt de consument geen vergoeding voor een nieuw
apparaat maar voor een losse soldeerbout.

Als een consument met de soldeerstiften die hij heeft
gekocht aan de slag gaat, ontstaat er door oververhitting
grote schade aan het werk waarmee hij bezig is en aan de
soldeerbout. De soldeerstiften die hij heeft gekregen, zijn
van een ander merk dan op de website van de ondernemer
staat. Na de klacht van de consument vermeldt de
ondernemer op zijn website het andere merk en betaalt
hij het aankoopbedrag van € 27,- terug. Hij weigert echter
de schade te vergoeden. Zo is de oude, maar nog prima
werkende soldeerbout, onherstelbaar beschadigd.
Volgens de consument zijn de originele stiften nog
steeds leverbaar. Die hebben een thermostaat die het
verwarmingselement uitschakelt als het te heet wordt.
De inferieure namaakstiften van het andere merk hebben
geen thermostaat waardoor het verwarmingselement
blijft branden en de temperatuur veel te hoog wordt. De
fabrikant van het originele merk heeft dat ook bevestigd.

Jaarverslag 2013

De consument verlangt een vergoeding van zijn schade
van € 363,- en een compensatie voor de kosten die hij
heeft gemaakt.
De ondernemer stelt dat hij aanvankelijk bereid was
de consument een bedrag van € 384,- te vergoeden,
er vanuit gaande dat diens soldeerstation van een
recent type zou zijn. Het was echter 24 jaar oud.
De ondernemer kreeg daardoor de nodige argwaan
en daarmee verdween het vertrouwen in de goede
bedoelingen van de consument. Uit eigen onderzoek
bij de fabrikant bleek dat het defect niet kan ontstaan
door het gebruik van een nieuwe of zelfs ongeschikte
soldeerpunt. De toestellen zijn beveiligd tegen verkeerd
gebruik en worden niet warm als een verkeerd soldeerpunt wordt gemonteerd. Volgens de ondernemer heeft
de foutieve soldeerpunt de schade dus niet veroorzaakt.
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Een ondernemer moet van een consument die een klacht heeft ingediend 24 uur de tijd krijgen
om een oplossing te bieden. Aan deze verplichting heeft de ondernemer voldaan, maar de consument
heeft er geen gebruik van gemaakt, omdat hij al op weg was naar een andere accommodatie die hij zelf
had gevonden. Daarom heeft hij geen recht op een schadevergoeding. Ook kan hij geen beroep doen
op de ´niet goed geld terug garantie’ van de ondernemer.

Het zou volgens de ondernemer een ‘comfortabele,
sfeervolle accommodatie, vaak voorzien van luxe
faciliteiten die het verblijf net dat beetje extra geven’
moeten zijn. Maar als een consument op zondag
aankomt bij de vakantiewoning in Frankrijk die hij
heeft gehuurd, ziet hij een soort omgebouwde garage.
Er is ruimte voor acht personen, zij het dat er twee
matrassen op de grond moeten en ook nog eens een
tweepersoonsbed in de woonkamer. Bovendien valt de
keuken bijna uit elkaar, is het huis erg vies, is de wc zo
klein dat de deur niet dicht kan en valt het toilet bijna
van de muur. Daarnaast regent het naar binnen en is
het extreem gehorig. Contact met de ondernemer is in
het weekeinde niet mogelijk en de receptie is gesloten.
Noodgedwongen brengt het gezelschap er toch maar de
nacht door.
De volgende dag, maandagmorgen, meldt de consument
de klachten bij de ondernemer. Die belooft terug te
bellen. Ook legt de consument zijn klachten bij de
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receptie neer. Omdat de ondernemer niets van zich laat
horen, belt de consument hem aan het begin van de
middag op en krijgt dan te horen dat er nog geen contact
met de verhuurder is geweest en dat hij moet wachten.
Tegen half vijf belt de ondernemer met de boodschap
dat er op die dag niets meer gaat gebeuren en dat
de consument de volgende ochtend meer zal horen.
Daarop vertrekt de consument naar een accommodatie
in België, die hij eerder op die dag heeft gevonden. Tot
zijn verrassing belt rond zes uur de ondernemer dat hij
een andere accommodatie kan aanbieden. Daar gaat de
consument, onderweg naar België, niet meer op in. Dat
aanbod komt naar zijn mening te laat.
Omdat de ondernemer er volgens de consument niet
in is geslaagd de klachten binnen 24 uur te verhelpen
doet hij een beroep op diens ‘niet goed geld terug
garantie’. Behalve de huur van € 2.474,- wil hij tevens
een vergoeding van € 120,- voor telefoonkosten en
tolwegen.
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De ondernemer wijst er op dat de consument op zondag
aankwam en wist dat er dan niemand bereikbaar is.
Nadat de consument zijn klachten op maandag had
gemeld, heeft de ondernemer de eigenaar 24 uur de tijd
gegeven om het probleem op te lossen. De consument
is daarop gewezen en gevraagd te wachten op verdere
ontwikkelingen. Nog dezelfde dag, negen uur na de
melding van de klachten, is de consument een alternatief
aangeboden, maar die wilde daar geen gebruik van
maken. De algemene voorwaarden schrijven voor dat de
ondernemer 24 uur de tijd moet krijgen om een passende
oplossing aan te bieden, maar de consument heeft hem
die gelegenheid niet gegeven. Omdat hij het geboden
alternatief niet eens heeft bekeken kan hij ook geen
aanspraak maken op de ‘niet goed geld terug garantie’.

Ook de commissie vindt dat de ondernemer heeft
voldaan aan de verplichting binnen 24 uur na de
melding van de klachten een oplossing aan te bieden.
De consument heeft echter van de tijdig aangeboden
alternatieve accommodatie geen gebruik gemaakt,
omdat hij toen al op weg naar België was. De commissie
verwerpt het argument van de consument dat hij niet
op de dag van aankomst maar pas de volgende dag
zijn klacht kon melden. Dat risico heeft hij genomen in
de wetenschap dat er op zondag niemand bereikbaar
was. Hij heeft daarom geen recht op schadevergoeding
of aanspraak op de´niet goed geld terug garantie´. Zijn
klacht is ongegrond.

GESCHILLENCOMMISSIE
TWEEWIELERS
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een winkel die
tweewielers (een motorfiets,
brom- en snorfiets, scooter
en fiets) verkoopt. Deze
tweewieler kan nieuw of
gebruikt zijn.
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De Geschillencommissie Tweewielers behandelt klachten
tussen consumenten en ondernemers, die lid zijn van
BOVAG Tweewielerbedrijven of bij de Geschillencommissie
Tweewielers zijn geregistreerd. De klachten kunnen gaan
over de koop van nieuwe of gebruikte motorfietsen, bromen snorfietsen, scooters en fietsen, alsmede op reparaties
en onderhoudsbeurten.
Klachten over gebruikte motorfietsen, brom- en snorfietsen,
scooters en fietsen kunnen alleen in behandeling worden
genomen als op deze tweewielers BOVAG-garantie is
verleend. De commissie spreekt zich niet uit over klachten,
die betrekking hebben op de importeurs- of fabrieksgarantie
van nieuwe motorfietsen, brom- en snorfietsen, scooters en
fietsen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 19 klachten in behandeling, waarvan 15 ingediend
in het verslagjaar. Er zijn 7 uitspraken verzonden. Een deel
van de klachten is niet verder in behandeling genomen,
omdat de ondernemer niet was aangesloten of partijen
alsnog een schikking hebben bereikt.

Soort klachten
Het merendeel van de klachten gingen over nonconformiteit, garantie en schade.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in het geding was, bedroeg
gemiddeld € 3.119,-.
Mondelinge toelichting
In de zaken die tot een uitspraak hebben geleid, hebben
de consumenten in alle gevallen de zitting bijgewoond. De
ondernemer woonde in 86% van de gevallen de zitting bij.
Rechtshulp
In 43% van de zaken heeft de consument gebruik gemaakt
van rechtshulp. De ondernemer maakte eveneens in 43%
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
De commissie deed over 7 klachten uitspraak. In 6 zaken
achtte de commissie de klacht ongegrond. In 1 zaak heeft de
commissie ter zitting een schikking bereikt.

direct daarna de oude 70cc uitlaat bij de ondernemer op
en monteerde die op haar scooter. Na twee dagen vroeg
zij de ondernemer de afstelling voor dit uitlaatsysteem in
orde te maken.
Voorts is van belang dat de ondernemer stelt dat hij de
consument voor een ondeugdelijk uitlaatsysteem heeft
gewaarschuwd, maar dat de consument dit uitdrukkelijk
tegenspreekt. Dat de ondernemer een 50cc uitlaat
heeft gemonteerd geeft aan dat dit noodzakelijk was
om verdere problemen met de cilinder en de zuiger
te voorkomen. Ook de deskundige heeft aangegeven
dat de schade is veroorzaakt door het plaatsen van
een 70cc uitlaatsysteem. De ondernemer treft daarom
geen verwijt. Daarbij kan de vraag wie welke, al dan
niet originele onderdelen heeft gemonteerd, in het
midden blijven. De consument heeft ook niet betwist
dat de scooter goed reed nadat de ondernemer de
werkzaamheden had uitgevoerd. Haar klacht wordt
daarom afgewezen.

Verkeerde uitlaat op scooter
De consument vervangt de 50cc uitlaat door een 70cc uitlaat ondanks waarschuwingen van de
ondernemer dat deze uitlaat ongeschikt is. De ondernemer heeft de 50cc uitlaat tijdens de reparatie
van haar scooter gemonteerd om herhaling van problemen te voorkomen. Toch zet de consument er
weer de oude uitlaat van 70cc op. De schade die daardoor aan de cilinder en de zuiger ontstaat, kan de
ondernemer niet worden verweten. Hij hoeft de reparatiekosten niet terug te betalen.

Zeer ontevreden is een consument over de reparatie van
haar scooter. De revisie van het motorblok is niet goed
uitgevoerd en daarbij zijn ook nog eens tweedehands
onderdelen gebruikt, de kickstarter werkt niet, de
scooter is tijdens de reparatie beschadigd, zonder haar
opdracht is een nieuwe uitlaat gemonteerd en de krukas
is niet door een nieuwe vervangen. Ze is inmiddels
negen keer terug geweest en nog steeds is de scooter
niet in orde. De consument wenst het reparatiebedrag
van € 550,- van de ondernemer terug te ontvangen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat de zuiger in de cilinderwand is
vastgelopen en daardoor op diverse plaatsen is
beschadigd. De oorzaak is volgens hem de montage
van een 70cc uitlaatsysteem. Dat had een 50cc set
moeten zijn. De ondernemer heeft ook zonder opdracht
van de consument een 50cc uitlaat aangebracht om
te voorkomen dat er weer schade zou zijn. Door
het vastlopen van de zuiger is er ook schade aan de
kickstarter. Herstel kost € 550,-.

De ondernemer betwist alle klachten. De scooter was
na de reparatie motorisch goed. De klachten over de
kickstarter zijn veroorzaakt door een te grote uitlaat,
waardoor bovendien als gevolg van een te hoog
toerental, schade aan de krukaslagers is ontstaan.

De commissie stelt vast dat de consument de scooter
met een 70cc uitlaat heeft gekocht. Zij wilde hoe dan
ook dit uitlaatsysteem hebben, maar desondanks
monteerde de ondernemer een 50cc uitlaat om
problemen te voorkomen. Hoewel uit een testrit bleek
dat de scooter goed reed, haalde de consument vrijwel

Jaarverslag 2013

Pagina 142

Consumentenzaken

Pagina 143

GESCHILLENCOMMISSIE
UITERLIJKE VERZORGING
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een kapper,
schoonheidsspecialist of
pedicure.

De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging behandelt
geschillen tussen consumenten en ondernemers die lid zijn
van een van de brancheorganisaties ANKO (kapper), ANBOS
(schoonheidsverzorging) of ProVoet (voetverzorging).

gedaan. De overige ingediende klachten konden niet verder
in behandeling worden genomen omdat de ondernemer niet
was aangesloten of omdat partijen alsnog tot een schikking
kwamen.

Voordat de consument een geschil aan de commissie kan
voorleggen, moet hij eerst proberen met de ondernemer
tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan hij
zijn klacht aan de commissie voorleggen. Naar aanleiding
van de klacht van de consument wordt de ondernemer in
de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken.
Vervolgens kunnen consument en ondernemer hun
standpunt mondeling aan de commissie toelichten, waarna
een voor beide partijen bindende beslissing wordt genomen.

Soort klachten
De klachten hadden onder andere betrekking op
zorgvuldigheid, non-conformiteit en informatieverstrekking.

De commissie kan in beginsel alle geschillen behandelen
die ontstaan uit klachten van consumenten over de met de
ondernemer gesloten overeenkomsten. De ondernemer
moet zijn aangesloten bij Anko, Anbos of ProVoet of bij de
SGC voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.
De overeenkomst met de bij Anko, Anbos of ProVoet
aangesloten ondernemer moet zijn gesloten op of na
1 januari 2010.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 30 klachten in behandeling, waarvan 24 ingediend
in het verslagjaar. In 14 zaken heeft de commissie uitspraak
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Mondeling toelichting
In 79% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig en in 50% van de gevallen de ondernemer.
Rechtshulp
In 1 geval heeft de ondernemer gebruik gemaakt van
rechtshulp. De consumenten hebben geen gebruik gemaakt
van een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
In 14 geschillen heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 9 geschillen werd de klacht gegrond bevonden en in de
5 overige geschillen werd de klacht ongegrond bevonden.
In 5 gevallen werd een vergoeding toegekend. Het
gemiddelde bedrag voor de vergoeding bedroeg € 345,-.

Haar verven veel duurder dan gedacht

klachten, schikkingen en uitspraken
28

Financieel belang
Het financieel belang bedroeg gemiddeld € 1.577,-.

Uitspraken
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Meer dan het dubbele van wat zij had gedacht is de 17-jarige dochter van de consument bij de
kapper kwijt. De kapper valt niets te verwijten. Hij mocht er van uit gaan dat de minderjarige dochter
toestemming van haar wettelijke vertegenwoordiger had en daarmee bekwaam was de overeenkomst
te sluiten. Ook had zij vooraf op de prijslijsten kunnen zien hoe duur de behandeling was. Er is geen
sprake van bedrog.
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De 17-jarige dochter van de consument gaat naar de
kapper in de veronderstelling dat ze voor het knippen
en kleuren ongeveer € 85,- kwijt is. De ondernemer
zegt dat het wel iets duurder zal zijn, maar als zij had
geweten dat het € 185,- zou gaan kosten had zij de
behandeling niet zo laten uitvoeren. De consument
verlangt een redelijke vergoeding van de onverwacht
hoge behandelkosten.
De ondernemer stelt dat de dochter haar donker bruin
haar naar blond wilde laten kleuren. Voor deze grote
klus heeft zij ruim drie uur in de stoel gezeten. Vooraf is
haar duidelijk verteld wat de behandeling zou inhouden.

Consumentenzaken

Over de prijs is niet uitdrukkelijk gesproken, maar de
prijslijst staat duidelijk zichtbaar in de vitrinekast. De
dochter heeft er mee ingestemd en was ook zeer
tevreden over het resultaat. Volgens de ondernemer is
het een eerlijke prijs voor de hoeveelheid hoogwaardig
werk. Hij wist niet dat de dochter 17 jaar was.
De kapper mocht er volgens de commissie van uit
gaan dat de dochter, zoals vaak bij minderjarigen van
haar leeftijd, toestemming had van haar wettelijke
vertegenwoordiger(s). In het maatschappelijk verkeer is
het gebruikelijk dat minderjarigen van haar leeftijd deze
overeenkomst zelfstandig sluiten. De overeenkomst
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is dus niet alleen op grond van haar minderjarigheid
vernietigbaar. Dat kan ook als de overeenkomst door
bedrog tot stand is gekomen, maar dat was niet het
geval omdat de prijs op een prijslijst in de vitrine en
bij de toegangsdeur stond. Een eventuele dwaling

van de dochter is de ondernemer niet te verwijten.
Bovendien had de dochter als zij niet zeker van de
prijs was hier naar kunnen vragen. De consument kan
dus geen beroep doen op schending van de algemene
voorwaarden. De klacht is ongegrond.

Onvoldoende informatie over lipliner
Een ondernemer moet een consument goed informeren over het aanbrengen van een permanente
lipliner. De consument kan dan besluiten of ze dat wel of niet wil laten doen. In die informatieplicht is de
ondernemer echter tekort geschoten. Daarom moet zij de consument bij wie na twee behandelingen
ondanks de toezeggingen niets van de lipliner is te zien, de behandelingskosten terugbetalen.

De eerste behandeling voor een permanente make-up
voor haar lippen heeft volgens een consument geen
enkel resultaat. Van de tatoeage is niets te zien. De
tweede keer wordt een mix van donkere inkt gebruikt,
maar ook dan is er geen lipliner te zien, ook al heeft
de ondernemer gezegd dat normaal gesproken twee
behandelingen nodig zijn. De ondernemer heeft
voorgesteld nog een derde keer te tatoeëren, maar
daarin heeft de consument geen vertrouwen. Door
de behandelingen is haar huid beschadigd en dat zou
dan nog erger worden. Ze vermoedt dat de inkt en de
machine die de ondernemer heeft gebruikt niet goed
zijn geweest. Ze wil daarom haar geld, een bedrag van
€ 292,- terug.
Volgens de ondernemer zijn de lippen het meest
ondankbare werk en moet de klant voor het juiste
resultaat vaak terugkomen. Ze heeft dat aan de
consument uitgelegd en wil graag de werkzaamheden
zo vaak als nodig is uitvoeren. Omdat de consument
na de tweede behandeling niet meer langs is geweest,
kan de ondernemer geen oordeel geven over het
resultaat.

De commissie ziet ook zelf dat de twee behandelingen
niet tot resultaat hebben geleid. De permanente
make-up is niet te zien. Op basis van de informatie
van de ondernemer mocht de consument er echter
vanuit gaan dat twee behandelingen voldoende waren.
De commissie vindt dat de ondernemer de door haar
gewekte verwachtingen niet heeft waargemaakt. De
algemene voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche
schrijven voor dat een ondernemer de consument moet
inlichten over de aard en omvang van de behandeling,
de te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s. In
die verplichting is de ondernemer tekortgeschoten. Zij
heeft ook niet aangetoond dat zij voor de behandeling
de consument uitdrukkelijk en onomwonden heeft
gezegd dat lippen het meest ondankbare werk is en de
klant vaker terug moet komen voor het juiste resultaat.
Volgens de commissie moet de ondernemer bij dit
soort cosmetische behandelingen de consument
deugdelijk informeren, zodat deze een weloverwogen
beslissing kan nemen. Dat heeft de ondernemer
echter niet gedaan. Daarom is ze aansprakelijk voor de
schade van de consument en moet zij de kosten van de
behandeling van € 292,- terugbetalen.

GESCHILLENCOMMISSIE
VERBOUWINGEN EN NIEUWBOUW
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten tegen
aannemers die een woning
hebben verbouwd. Ook kunnen
klachten worden ingediend over
nieuwbouwwoningen.
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Sinds 1 juli 2013 is het werkterrein van de commissie
uitgebreid in die zin dat ook klachten over nieuwbouw
kunnen worden behandeld. De Geschillencommissie
Verbouwingen en Nieuwbouw behandelt klachten tussen
consumenten en ondernemers over een verbouwing,
restauratie of onderhoud aan de eigen woning. De
ondernemer moet zijn aangesloten bij BouwGarant of zijn
geregistreerd bij de Geschillencommissie Verbouwingen
en Nieuwbouw voor de behandeling van klachten.
Voordat de consument een klacht aan de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw kan voorleggen,
moet hij eerst proberen met de ondernemer tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan kan hij zich tot
de commissie wenden. Ook bestaat de mogelijkheid de
klacht aan BouwGarant voor te leggen. BouwGarant zal
dan bemiddelen tussen de consument en de ondernemer
om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
te komen. Komen partijen er dan ook niet uit dan kan de
klacht alsnog ingediend worden bij de commissie.
De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw
kan besluiten dat een technisch onderzoek noodzakelijk
is. Hiervoor wordt dan een deskundige ingeschakeld,
die het door de ondernemer verrichte werk ter plekke
beoordeelt en een rapport uitbrengt aan de commissie.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 28 klachten in behandeling, waarvan 19 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 12 uitspraken. Een
deel van de klachten kon niet verder in behandeling worden
genomen omdat de klacht niet op het werkterrein van de

commissie lag, de ondernemer niet was aangesloten of
omdat de consument niet aan de formele inname vereisten
voldeed.

toepassing. Hij wil van de commissie een principiële
uitspraak zodat hij in het vervolg weet hoe hij dergelijke
zaken moet aanpakken.

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de uitvoering van de
verbouwing en de afwerking en het onderhoud.

De consument meent dat juridisch elke grond voor een
hogere eindafrekening ontbreekt en dat de prijs in de
offerte moet worden aangehouden. Er is weliswaar
afgesproken dat het werk onder regiebasis wordt
afgerekend, maar er was alleen onzekerheid over het
metselwerk. Met een beroep op de voorwaarden stelt de
consument dat er geen meerwerk is overeengekomen
en dat de richtprijs met niet meer dan 10% mag worden
overschreden. In het voortraject heeft de consument
ook met andere aannemers contact gehad, maar die
wilden geen vaste prijs afspreken. Daarom heeft hij
voor deze ondernemer gekozen. De overeenkomst laat
wellicht wat ruimte voor een interpretatieverschil van
wat is afgesproken, maar de e-mail wisseling daarna
biedt duidelijkheid. Volgens de consument had de
ondernemer het aanpassen van de tussenstijlen en
de raampjes bij het opstellen van de offerte moeten
inschatten. Hij kan deze werkzaamheden niet achteraf
doorberekenen. Bovendien weet de consument niet of
het aantal in rekening gebrachte uren daadwerkelijk is
gemaakt. Ook in de werkplaats van de ondernemer zijn
werkzaamheden uitgevoerd.

Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg
gemiddeld € 5.960,-.
Mondelinge toelichting
In 82% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 64% van de gevallen aanwezig om
het standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 55% van de gevallen had de consument tijdens de
procedure rechtshulp. In 18% van de gevallen werd een
ondernemer bijgestaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 12 uitspraken achtte de commissie er 3 gegrond,
3 ten dele gegrond en 2 ongegrond. In 3 gevallen vond
een schikking tijdens de zitting plaats. In 1 geval heeft de
commissie zich niet bevoegd geacht om van het geschil
kennis te nemen. Bij 4 (deels) gegronde klachten kreeg
de consument een schadevergoeding toegewezen.
Gemiddeld ging het hierbij om een bedrag van € 1.446,-.

Werkzaamheden onder regie uitgevoerd
De ondernemer heeft zowel in de offerte als in een aantal e-mails zoveel voorbehouden gemaakt dat
het geoffreerde bedrag geen richtprijs maar een raming is. Hij mag het meerwerk dus in rekening
brengen. De interpretatie van de offerte door de consument is niet juist. Bovendien heeft de consument
er voor getekend dat het werk onder regie wordt uitgevoerd.

Een ondernemer dient de zaak bij de commissie in
omdat hij vindt dat een consument ten onrechte
weigert de eindafrekening voor werkzaamheden aan
diens woning te voldoen. Van de rekening heeft de
consument een bedrag van € 1.722,- niet betaald. De
opdracht van de consument betrof werkzaamheden
aan een naar binnen hellend gedeelte van de muur
en een verrotte bovendorpel. Tijdens het werk bleek
onder meer dat de tussenstijlen te kort waren en
de klepraampjes moesten worden aangepast. De
ondernemer stelt dat achteraf gezien de offerte
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misschien duidelijker had moeten zijn en dat hij de
consument voor deze werkzaamheden had moeten
waarschuwen. Alles bij elkaar is 30 uur meer gewerkt
en in rekening gebracht dan geoffreerd. Misschien had
hij in de offerte de werkzaamheden wat ruimer moeten
inschatten.
Volgens de ondernemer is gezien de moeilijkheid
van het werk, het feit dat dit een kleine klus was en
andersoortige afspraken zijn gemaakt de 10%-regeling
waarop de consument een beroep doet, niet van
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De commissie wijst er op dat de ondernemer in de offerte
een prijs van € 3.850,- opvoert, maar daarbij aantekent

dat de noodzakelijke werkzaamheden niet volledig kunnen
worden ingeschat en dat deze daarom geheel op regiebasis
en in overleg worden uitgevoerd. De consument heeft
deze offerte ondertekend. Volgens de commissie heeft de
ondernemer niet alleen in de offerte maar ook in een aantal
e-mails zoveel duidelijke voorbehouden ten aanzien van
de afgegeven prijs gemaakt dat er geen sprake van een
richtprijs is maar van een raming. Bovendien was voor het
bouwkundig probleem een destructief onderzoek nodig en
het gaat te ver dat alleen voor risico van de ondernemer te
laten komen.
Dat de onzekerheden alleen betrekking hadden op het
metselwerk is naar het oordeel van de commissie niet
komen vast te staan. Uit de offerte en de e-mailberichten
blijkt dat de onzekerheden op het gehele werk sloegen.
Voor de duidelijkheid merkt de commissie op dat bij
een afgegeven raming het artikel van de algemene
voorwaarden dat niet meer dan 10% van de geoffreerde
prijs mag worden afgeweken niet van toepassing is.
Het risico van een overschrijding van de prijs ligt in dit
geval bij de consument. Ook mag de ondernemer in
tegenstelling tot wat de consument heeft aangevoerd
extra werkzaamheden door weersomstandigheden in
rekening brengen.
Volgens de commissie is de eindafrekening van de
ondernemer juist en moet de consument het resterende
bedrag voldoen.

Bouwwerkzaamheden onnodig vertraagd
Door het afkeuren van een aantal bouwwerkzaamheden heeft de consument het werk stilgelegd. Uit
een onderzoek bleek echter dat dit geheel onnodig was. De stagnatie die daardoor ontstond komt
voor risico van de consument. De ondernemer die met de bouw wilde doorgaan heeft daarvoor
terecht kosten in rekening gebracht.

Tijdens de werkzaamheden voor de uitbreiding van
zijn woning, waarvoor met de ondernemer een vaste
aanneemsom van € 33.800,- is overeengekomen, is
de consument niet tevreden over de deugdelijkheid
van het werk. Om het geschil op te lossen wordt de
brancheorganisatie verzocht te bemiddelen en geeft
een bouwkundig expert een oordeel over de klachten.
Hieruit volgt dat enkele herstelwerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd. De consument wil dat de
ondernemer na dit oordeel met zijn werk doorgaat,
maar deze is daartoe niet bereid en stelt aanvullende
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eisen zoals een vergoeding voor de stagnatie van het
werk. Volgens de consument blijven deze kosten op
grond van de algemene voorwaarden voor rekening van
de ondernemer. Bovendien berekent de ondernemer
werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd.
De consument heeft de ondernemer schriftelijk
gesommeerd binnen tien dagen het werk te hervatten
en uit te voeren. Ook heeft hij aangegeven dat hij onder
bepaalde voorwaarden bereid is na te denken over een
met wederzijds goedvinden tussentijdse beëindiging
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van de overeenkomst. Voorwaarde is dan wel dat
de ondernemer afziet van zijn aanspraak op verdere
betalingen, inclusief voldoening van stagnatiekosten
en de vijfde termijnnota. De ondernemer is daar echter
niet mee akkoord gegaan.
De consument ontkent dat hij het werk heeft stilgelegd
zoals de ondernemer doet voorkomen. Hij heeft alleen
gemeld dat de staalconstructie vervangen moest
worden. De werkzaamheden hadden gewoon door
kunnen gaan. Uit het oordeel van de bouwkundig expert
blijkt volgens hem dat hij de staalconstructie terecht
heeft afgekeurd. Het is juist dat het werk een aantal
keren heeft stilgelegen, maar dat was te wijten aan
fouten van de ondernemer en niet aan een te kritische
houding van zijn kant. De consument wil dat de
ondernemer het overeengekomen werk afmaakt. Het
is zelfs bespreekbaar dat hij de gehele aanneemsom in
een depot stort. Als het werk bij oplevering in orde is
zal de rekening worden betaald. De consument ontkent
dat er onwil om te betalen is. Hij maakt alleen bezwaar
tegen facturering van werk dat nog niet is uitgevoerd.
De consument heeft een bedrag van € 7.459,- niet
betaald en bij de commissie in depot gestort.
Volgens de ondernemer waren er vanaf het begin op
bijna alle onderdelen van het werk problemen met
de consument. Het werk moest herhaaldelijk worden
stilgelegd omdat de consument overleg wilde. Het
gehele traject verliep daardoor met horten en stoten
met steeds het dreigement van de consument dat
hij niet zou betalen omdat hij geen vertrouwen in het
werk had. Uiteindelijk heeft de consument het werk
definitief stilgelegd door de staalconstructie volledig af
te keuren. Daarop heeft de ondernemer aangedrongen
op een quickscan van de brancheorganisatie, maar de
consument wilde nog meer onderdelen in dit onderzoek
betrekken.
Volgens het oordeel van de bouwkundig expert hoefde
de staalconstructie niet vervangen te worden. De
consument heeft ook het metselwerk afgekeurd,
maar het voegwerk hoeft slechts op één plek hersteld
te worden. Aan de fundering van de muur die 10
centimeter uitsteekt mankeert ook niets hoewel de
consument die volledig heeft afgekeurd. Er hoeft ook
geen nieuwe grondkabel te komen.
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De ondernemer heeft aangegeven het werk zo spoedig
mogelijk te willen hervatten, mits voor het reeds
uitgevoerde werk € 5.322,- wordt afgerekend en de
consument vooraf de stagnatie- en herstartkosten
van € 2.137,- betaalt. De consument heeft hierop
uiteindelijk gereageerd met de mededeling dat hij
het geschil aan de commissie zou voorleggen. De
ondernemer vindt dat zijn voorstel reëel en correct is.
Gezien de situatie is het niet meer dan logisch dat er
goede aanvullende afspraken gemaakt worden. De
ondernemer blijft bij zijn voorstel, maar vindt het gezien
de verstoorde verhoudingen beter afscheid van elkaar
te nemen.
De commissie neemt het bindend advies van de
bouwkundig expert over. Het is terecht dat de
ondernemer naar aanleiding hiervan nadere afspraken
wilde maken en schriftelijk wilde vastleggen. Ook is
het niet onredelijk dat de ondernemer voor hernieuwde
aanvang van de werkzaamheden betaling van € 5.322,voor reeds uitgevoerd werk wil. De consument
moet deze rekening betalen. De commissie vindt de
stagnatiekosten van € 2.137,- die de ondernemer in
rekening heeft gebracht redelijk. De consument heeft
door het afkeuren van de staalconstructie de bouw
stilgelegd, maar uit het onderzoek bleek dat die niet
vervangen hoefde te worden en aan de eisen voldeed.
Daardoor komt het risico van de stagnatie voor rekening
van de consument en mag de ondernemer de kosten
hiervan berekenen.
Naar het oordeel van de commissie is de klacht van
de consument op alle onderdelen ongegrond. De
ondernemer beroept zich terecht op partiële ontbinding
van de overeenkomst, omdat de consument ten
onrechte niet heeft ingestemd met de uitvoering
van het herstelwerk. Omdat de ondernemer geen
werkzaamheden meer hoeft te verrichten, verlaagt de
commissie de factuur voor stagnatie- en herstelkosten
tot een bedrag van € 1.591,-. Voor twee zaken die
nog uit de afspraken vanuit het bemiddelingstraject
voortvloeien, kan de ondernemer volstaan met het
betalen van een vergoeding van € 500,- voor het
gedeeltelijk ondeugdelijk voegwerk en van € 912,- voor
het schilderen van de staalconstructie.
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GESCHILLENCOMMISSIE
VERHUIZEN
Deze commissie behandelt klachten
van consumenten tegen bedrijven die
helpen met verhuizen. Dit zijn bedrijven
die spullen binnen, vanuit of naar
Nederland verhuizen. Het vervoer van
de spullen moet alleen over de weg
gegaan zijn (vervoer per vrachtauto
op een ferry of over het spoor binnen
Europa is daarbij inbegrepen).
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Aan de Geschillencommissie Verhuizen kunnen klachten
worden voorgelegd over verhuizingen binnen, vanuit of
naar Nederland. De ondernemer moet zijn aangesloten
bij de Organisatie voor Erkende Verhuizers of bij de
commissie voor de behandeling van geschillen zijn
geregistreerd. Dit kunnen verhuizingen zijn binnen een
gebouw, verhuizingen waarbij sprake is van vervoer over
de weg (vervoer per vrachtauto op een ferry of spoor
binnen Europa daarbij inbegrepen) en verhuizingen waarbij
sprake is van een combinatie daarvan. De commissie kan
ook klachten over het opslaan van inboedels behandelen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 23 klachten in behandeling, waarvan 18
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak
over 11 klachten. Een aantal klachten kon niet worden
behandeld omdat de ondernemer niet was aangesloten
of de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 15.826,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 82% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. Bij de
ondernemers was dit 91%.
Rechtshulp
De consument had in 27% van de gevallen rechtshulp.
De ondernemer had in 18% van de gevallen professionele
rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
Over 11 klachten heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 6 gevallen werd de klacht gegrond bevonden, 1 ten
dele gegrond en 4 ongegrond. In 6 gevallen heeft de
commissie een schadevergoeding toegekend. Deze
bedroeg gemiddeld € 1.239,-.

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de beschadiging van
goederen. Daarnaast waren er onder andere klachten
over internationale verhuizingen en over vermissing van
goederen.

GESCHILLENCOMMISSIE
VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een verpleeghuis, een
verzorgingshuis, de thuiszorg,
jeugdzorg/consultatiebureauzorg, kraamzorg of
klachten over de geleverde
zorg, die zijn betaald vanuit een
persoonsgebonden budget.

Geen duidelijke afspraak over inpakken verhuisdozen
De ondernemer heeft verzuimd duidelijk vast te leggen hoeveel verhuisdozen hij en de consument
zouden inpakken. Wel staat vast dat de consument meer dozen heeft ingepakt dan waarvan de
ondernemer uitgaat. Hij hoeft daarom minder voor het inpakken door de ondernemer te betalen.
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Een consument vindt het bedrag dat de ondernemer
voor het inpakken van verhuisdozen in rekening heeft
gebracht veel te hoog. Er is € 420,- afgesproken, maar
omdat de consument meer zelf heeft ingepakt, is dit
bedrag met € 75,- verlaagd. De consument vindt het
nieuwe bedrag van € 345,- echter te hoog. Hij heeft het
dan ook niet betaald, evenals € 35,- administratiekosten.
De consument vindt dat hij slechts € 185,- moet betalen.
Volgens de ondernemer heeft hij 90 dozen ingepakt
en de consument 40. De ondernemer heeft de keuken
en een deel van de woonkamer ingepakt. Omdat het
inpakken van breekbaar spul het meeste werk is, kreeg
de consument een korting van € 75,- op de afgesproken
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prijs van € 420,-. Aangezien de consument het
resterende bedrag van € 345,- niet heeft betaald, wordt
tevens € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
De commissie stelt dat het de verantwoordelijkheid
van de verhuizer was deugdelijk vast te leggen hoeveel
uren hij en de consument zouden inpakken. De klant
had daarvoor moeten tekenen. Omdat de ondernemer
dat heeft nagelaten kan niet worden vastgesteld
welk bedrag de consument exact verschuldigd is.
Omdat hij meer heeft ingepakt dan de ondernemer
heeft verondersteld is zijn klacht gegrond. Hij is de
ondernemer geen € 345,- verschuldigd maar € 200,-.
De administratiekosten hoeft hij dan ook niet te betalen.
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De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg
behandelt klachten over de met de zorgaanbieder gesloten
overeenkomsten, zoals klachten over de verzorging in
een verpleeg- of verzorgingshuis, thuiszorg en kraamzorg,
jeugdzorg en het consultatiebureau. Klachten over
verslavingszorg kan de commissie niet behandelen.
De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
kan klachten in behandeling nemen tegen een zorgaanbieder,
die lid is van ActiZ en bij de commissie is geregistreerd,
indien de klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder is ingediend
op of na 1 januari 2008. De commissie kan eveneens
klachten innemen tegen een zorgaanbieder, die lid is
van BTN en die bij de Geschillencommissie Verpleging
Verzorging en Thuiszorg geregistreerd, indien de klacht
schriftelijk bij de zorgaanbieder is ingediend op of na 1 januari
2011. De commissie is bevoegd klachten te behandelen tot
en met € 5.000,-.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 43 klachten in behandeling, waarvan 34 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak over
23 klachten. Een deel van de klachten is niet verder in
behandeling genomen omdat partijen alsnog tot een
schikking zijn gekomen. In één geval was de ondernemer
niet bij de commissie aangesloten of de consument niet
voldeed aan de formele innamevereisten.

Soort klachten
De door de commissie behandelde klachten gingen
voornamelijk over bejegening en geven van aandacht, de
kwaliteit van de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Tevens
gingen de klachten over de onjuiste/onzorgvuldige uitvoering
van de behandeling, en onderzoeks- en mededelingsplicht
van de zorgaanbieder.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 3.426,-.
Mondelinge toelichting
In 89% van de gevallen hebben zowel de consument als de
ondernemer de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
De consument heeft in 5% gebruik gemaakt van rechtshulp
en de ondernemer in 16%.
Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie in 23 klachten uitspraak gedaan.
Hiervan achtte zij 4 gevallen gegrond, 3 ten dele gegrond
en 12 ongegrond. In 2 zaken verklaarde de commissie de
consument niet-ontvankelijk in zijn klacht. In 2 gevallen heeft
de commissie zich niet bevoegd geacht om van het geschil
kennis te nemen. In 1 (ten dele) gegrond verklaarde klacht
heeft de commissie een schadevergoeding toegekend van
€ 1.499,-.

Geen bewijs van diefstal door thuiszorghulp

werk gegaan door de thuiszorghulp die alle kenmerken
van een (ex)verslaafde had, aan te nemen zonder enige
vorm van screening of referentie, zonder een verklaring
van goed gedrag en zelfs zonder de bij de zorgaanbieder
gebruikte digitale test op integriteit.

gevraagd. Dat gebeurt alleen als de gemeente dat eist.
Ook volgens het HKZ-certificaat en het ISO-certificaat dat
de zorgaanbieder heeft, is deze verklaring niet vereist.
Sinds kort wordt het arbeidsverleden van aan te trekken
medewerkers nagetrokken.

De zorgaanbieder zegt op zijn website er alles aan te
doen om goed, vakkundig, betrokken en betrouwbaar
personeel in dienst te hebben dat, conform de algemene
voorwaarden, zorgvuldig met de eigendommen van
de cliënt moet omgaan. Maar de cliënt meent dat de
zorgaanbieder hier op geen enkel punt aan heeft voldaan
en daarmee een onverantwoord risico heeft genomen.
Bij een sollicitatiegesprek wordt weliswaar naar de
persoonlijke omstandigheden gevraagd, maar dan geven
sollicitanten vaak een sociaal wenselijk antwoord. Ook
is geen test afgenomen. En door geen verklaring van
goed gedrag te vragen, kunnen ook sollicitanten met een
strafblad in dienst komen. Doordat deze thuiszorghulp
zonder enige screening is aangenomen, heeft de
zorgaanbieder volgens de cliënt verwijtbaar gehandeld.
Hij houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de diefstal
en wil een schadevergoeding van € 5.000,-, waarbij hij
onvoorwaardelijk afstand doet van zijn eventueel recht
op een hogere vergoeding.

De bewuste thuiszorghulp is door een ervaren
medewerker op de werkvloer begeleid. Het was een
harde werkster die de cliënten graag als invalhulp wilden.
Haar tijdelijke contract is in goed overleg voortijdig
beëindigd omdat zij geld van klanten aannam, met
hen over haar privéproblemen sprak en afspraken niet
nakwam. Dat stond los van de beschuldiging van de
diefstal, die zij overigens altijd heeft ontkend. Er is ook
geen wettig en overtuigend bewijs. De zorgaanbieder
handhaaft daarom zijn standpunt dat hij voor de diefstal
niet aansprakelijk is.

De zorgaanbieder stelt dat direct na de melding het
protocol diefstal in werking is getreden. Volgens het
protocol heeft de teammanager aangeboden bij de cliënt
langs te komen, maar is van dat aanbod geen gebruik
gemaakt. De zorgaanbieder is het oneens met de cliënt
dat het aannamebeleid onzorgvuldig en onprofessioneel
is. De teammanagers worden regelmatig getraind en
zijn capabel om de werving en selectie uit te voeren.
Gezien de kosten wordt geen verklaring van goed gedrag

Om de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen moet het
volgens de commissie vaststaan dat de thuiszorghulp
de diefstal heeft gepleegd. Als dat niet vaststaat,
is er ook geen sprake van enige fout waarvoor de
zorgaanbieder aansprakelijk is. De zorgaanbieder betwist
uitdrukkelijk dat de thuiszorghulp zich aan de diefstal
heeft schuldig gemaakt. Dat de cliënt wijst op haar
slechte fysieke voorkomen, haar neurotische gedrag,
de indruk dat zij een voormalig druggebruikster is en op
haar thuissituatie is volgens de commissie onvoldoende
bewijs dat zij de diefstal heeft gepleegd. Bovendien is
de diefstal zes weken na haar vertrek ontdekt. Omdat
er onvoldoende concrete verifieerbare aanwijzingen zijn
dat deze thuishulp het geld heeft ontvreemd, kan de
zorgaanbieder niet voor de diefstal aansprakelijk worden
gesteld. De commissie wijst de vordering van de cliënt
daarom af.

Het kan niet anders meent een consument dat de thuiszorghulp een groot bedrag uit zijn kluis heeft
gestolen. Zij moet dat zijn geweest. Hij wijt dat onder meer aan een slecht aannamebeleid door de
zorgaanbieder. Er is echter geen enkel concreet bewijs voor de diefstal. De commissie wijst de
vordering van de cliënt af.

Een cliënt mist € 40.000,- uit een kluisje en volgens hem
heeft een voormalige thuiszorghulp van de zorgaanbieder
dat gestolen. Het was een nieuwe oproepmedewerkster
die als inval huishoudelijke hulp bij hem heeft gewerkt.
De cliënt woont alleen en is vrijwel altijd thuis. Niemand
weet waar het kluisje zich bevindt. De thuiszorghulp
moet hem een keer naar boven zijn gevolgd toen hij naar
de kluis ging om haar wat geld te geven in verband met
haar slechte privéomstandigheden. Zij moet toen hebben
gezien waar het kluisje was. De cliënt ontdekte de diefstal
pas zes weken nadat zij voor het laatst bij hem had ge-
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werkt. Hij stelde de zorgaanbieder direct op de hoogte
en deed aangifte bij de politie. De thuiszorghulp is
vervolgens door de zorgaanbieder op non-actief gesteld.
Zij ontkende de diefstal en de Officier van Justitie heeft
de zaak wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.
Toch blijft de cliënt bij zijn mening dat alleen zij het kan
zijn geweest die de diefstal heeft gepleegd. Hij vindt
het opvallend dat ze haar huurachterstand kort na de
diefstal contant heeft betaald. Naar zijn mening is de
zorgaanbieder onprofessioneel en zeer onzorgvuldig te
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GESCHILLENCOMMISSIE
VOERTUIGEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen garagebedrijven. Deze
garagebedrijven verkopen
nieuwe of gebruikte voertuigen,
repareren of onderhouden
voertuigen.

De Geschillencommissie Voertuigen behandelt klachten die
voortvloeien uit de koop van nieuwe of gebruikte auto’s,
alsmede klachten over reparaties en onderhoudsbeurten
van ondernemers, die zijn aangesloten bij de BOVAG of
die zich voor de behandeling van klachten hebben laten
registeren. Daarnaast behandelt de commissie klachten over
caravans, vouwwagens en kampeerauto’s. Klachten over
gebruikte auto’s, caravans, vouwwagens en kampeerauto’s
kunnen alleen in behandeling worden genomen als op deze
voertuigen BOVAG-garantie is verleend. De commissie
spreekt zich niet uit over klachten die betrekking hebben
op de importeurs- of fabrieksgarantie van nieuwe auto’s,
caravans, vouwwagens en kampeerauto’s.

De aard van de meeste klachten hadden betrekking op de
motor, reparatie en onderhoud, transmissie, carrosserie en
koelsysteem. Ook gingen klachten over (gebruikte) caravans
en over (gebruikte) kampeerauto’s.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 398 klachten in behandeling, waarvan 321
ingediend in het verslagjaar. Er zijn 192 uitspraken aan
partijen verzonden. In een groot aantal gevallen kwamen
partijen alsnog tot een schikking. Een deel van de klachten
werd verder niet in behandeling genomen omdat de
consument niet aan de formele inname voorwaarden
voldeed of de ondernemer niet aangesloten was of omdat
de commissie reglementair niet bevoegd was over de klacht
te oordelen.

Rechtshulp
In 37% van de zaken heeft de consument gebruik gemaakt
van rechtshulp. De ondernemer maakte in 15% van de
gevallen gebruik van rechtshulp.

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de aankoop van gebruikte
en nieuwe auto’s. De klachten hadden betrekking op
non-conformiteit, materiële schade en de garantie.
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Mondelinge toelichting
In 82% van de gevallen die tot een uitspraak hebben geleid,
heeft de consument de zitting bijgewoond. De ondernemer
heeft in 71% van de gevallen de zitting bijgewoond.

Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie in 192 klachten uitspraak
gedaan. De commissie heeft 60 klachten gegrond verklaard,
19 ten dele gegrond en 89 ongegrond verklaard. In 7 zaken
heeft de commissie zich niet bevoegd geacht om van de
klacht kennis te nemen. In 5 zaken heeft de commissie de
consument niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In
12 zaken werd tijdens de zitting een schikking bereikt.
In 33 (ten dele) gegronde klachten werd een schadevergoeding toegekend. Deze bedroeg gemiddeld € 1.712,-.

Wel BOVAG garantie op gebreken
Een consument heeft recht op de BOVAG garantie, maar dan moet hij de ondernemer wel eerst
gelegenheid geven de gebreken te verhelpen. Als hij de reparatie echter ergens anders laat uitvoeren
kan hij geen aanspraak maken op vergoeding van de herstelkosten.

Uitspraken

237

225

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 3.045,-.

6%

De gebruikte auto die een in België wonende
Nederlandse consument voor € 15.700,- heeft gekocht,
is volgens hem met een aantal gebreken afgeleverd.
De verlichting is wel gerepareerd, maar niet de
lambdasonde, de remlichten, de afstandsbediening in
de sleutel en de accu. Deze klachten heeft hij elders
moeten laten verhelpen. Bovendien was de radio/
satelliet tuner niet voor gebruik in Europa geschikt,
zodat hij een nieuwe radio heeft moeten installeren.
Voorts is de auto afgeleverd met een kilometerstand van
44.724 op te teller, maar achteraf bleek dit de afstand in
mijlen te zijn zodat de werkelijke kilometerstand meer

dan 77.000 kilometer is geweest. De consument had
daar geen rekening mee gehouden omdat de auto uit
Duitsland afkomstig was. Er zaten ook Duitse papieren
bij.
Op advies van de ondernemer heeft de consument in
België een gasinstallatie laten inbouwen. Daarbij is met
instemming van de ondernemer ook de accu vervangen
die al na twee dagen defect was.
Voor de auto moest in België een nieuw kenteken
worden afgegeven, maar de daarvoor vereiste COC
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verklaring is niet met de auto meegeleverd en de
ondernemer reageerde niet op het verzoek dit op
te sturen. Daardoor kon de consument de auto in
België niet gebruiken. Door het inschakelen van een
tussenpersoon in Brussel en betaling van € 1.200,- aan
kosten en honorarium is dat uiteindelijk gelukt.
Voorts is bij de aankoop niet gemeld dat de auto zonder
garantie werd verkocht. De consument heeft ook niet
van garantie afgezien. De ondernemer presenteert zich
als lid van de BOVAG, zodat de consument verwachtte
dat hij bij het kopen van de auto ook de BOVAG garantie
kreeg.
De consument verlangt vergoeding van de kosten die
hij heeft gemaakt voor de reparaties aan de sensor, de
sleutel, de accu en de nieuwe radio, in totaal € 730,-,
evenals van de kosten voor het kentekendocument. Ook
wil hij een vergoeding voor de waardevermindering als
gevolg van de hogere kilometerstand en de kosten voor
het vervangend vervoer.
Volgens de ondernemer worden auto’s voor de export
tegen gereduceerde prijzen en zonder garantie gekocht.
Dat de kilometerteller een stand in mijlen aangaf was
wel degelijk bij de consument bekend. Als hij even zijn
huiswerk had gedaan had hij al lang met de auto kunnen
rijden. De ondernemer is niet op de hoogte van de
importeisen van elk land en wist niet hoe belangrijk een
COC verklaring is. Het is aan de consument zich van de
importeisen op de hoogte te stellen. Bovendien is het
mogelijk tijdens de aanvraagprocedure voor het kenteken
uitstel te krijgen. De consument had dan gewoon in
België kunnen rijden. Het is de ondernemer daarom niet
duidelijk waarom de consument dan € 1.200,- heeft
moeten uitgeven.
Voorts betwist de ondernemer dat de auto niet geschikt
was om er in Europa mee te rijden. De consument
toont dat op geen enkele wijze aan. De auto had een
Duits kenteken zodat er in heel Europa mee kon worden
gereden.
De defecte verlichting is hersteld. Oorzaak was het
doorboren van een kabelboom tijdens het plaatsen van
de gasinstallatie in België. Na de inbouw is het probleem
met de lambdasonde opgetreden. Dat was bij de
verkoop niet te voorzien.
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De commissie is het eens met de consument dat hij
recht heeft op de BOVAG garantie. Hij heeft geen
afstand van de garantie gedaan en kan dus aanspraak
maken op herstel van de gebreken. Dat kan hij
overigens ook doen op grond van de bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek ten aanzien van (non-)conformiteit.
Dat betekent dat de reparatie van de accu en de
sleutel voor rekening van de ondernemer komen. De
consument heeft hierover een klacht ingediend, maar
de ondernemer heeft deze reparatie niet uitgevoerd.
De consument heeft de klacht over de lambdasonde
pas ingediend nadat deze elders was gerepareerd. Hij
had echter eerst de ondernemer gelegenheid moeten
geven dit te herstellen. Pas als de ondernemer dit niet
zou hebben gedaan, zou de consument hem in gebreke
kunnen stellen en aanspraak op vergoeding kunnen
maken.
Wat betreft de radio had de consument vóór de aankoop
op eenvoudige wijze kunnen nagaan of die het deed.
Daarom kan hij zich er achteraf niet op beroepen dat de
radio niet aan de koopovereenkomst voldoet.
De problemen bij en de kosten voor het invoeren van de
auto in België komen niet voor rekening en risico van de
ondernemer. Deze is alleen verplicht de gekochte auto in
goede staat af te leveren. Van meet af aan was duidelijk
dat de auto naar België geëxporteerd moest worden. Het
is dan aan de consument zich van tevoren te oriënteren
op de procedure die daarvoor gevolgd moet worden en
de documenten die daarvoor nodig zijn. Dat de auto niet
geschikt is om ermee op de Europese wegen te rijden
heeft de consument niet aangetoond. De auto had een
Duits kenteken en mocht daarom overal rijden. Dat de
auto voor een nieuw kenteken mogelijk weer moest
worden gekeurd of dat daarbij een COC verklaring nodig
was doet daar niet aan af.

Boete voor onverzekerde auto
Hoewel een consument weet dat er gedurende de verwerking van de financiering geen overschrijvingsbewijs voor zijn inruilauto is, zegt hij toch zijn verzekering op. Dat hij voor de onverzekerde auto een boete
krijgt is het gevolg hiervan. Bovendien had hij de boete kunnen voorkomen door na een brief van de RDW
passende maatregelen te nemen.

Voor een consument komt een boete van de RDW
omdat de auto die hij bij de aanschaf van een andere
wagen heeft ingeruild niet verzekerd is, als een
donderslag bij heldere hemel. Hij is er van uitgegaan
dat de tenaamstelling van de inruilauto binnen een
paar dagen zou worden gewijzigd en heeft daarom de
verzekering opgezegd. Bovendien stond de auto op
het terrein van de ondernemer. De consument verwijt
de ondernemer dat hij niet heeft gewaarschuwd
dat de ingeruilde auto niet meteen zou worden
gevrijwaard. De afwikkeling van de financiering
zou een paar dagen duren, maar door verkeerde
informatie van de verkoper over het inkomen van de
consument lag het vrijwaringbewijs geruime tijd bij de
financieringsmaatschappij. Dat ontslaat de ondernemer
echter niet van zijn verantwoordelijkheid. Het bezwaar
van de consument tegen de boete van € 396,-, is
ongegrond verklaard.
De ondernemer wijst erop dat de consument eerst een
andere auto heeft gekocht. Die voldeed echter niet
aan zijn verwachtingen waardoor hij een wat duurdere
auto kocht. Daarvoor was een extra financiering nodig.
Voor het vrijwaren van een ingeruilde auto moet
de ondernemer het overschrijvingsbewijs hebben.
Omdat dit door het overzetten van de financiering

niet beschikbaar was kon voor de inruilauto geen
vrijwaringbewijs worden afgegeven. Hoewel de
consument dit wist, heeft hij toch zijn verzekering
opgezegd. Bovendien heeft hij het nieuwe
financieringscontract pas na een rappel ondertekend en
naar de ondernemer gestuurd. De inkomensgegevens
van de consument waren met name op het punt van de
onkostenvergoeding niet duidelijk.
De commissie is van mening dat de consument,
wetende dat bij de inruil het overschrijvingsbewijs
niet beschikbaar was, de verzekering had moeten
laten doorlopen of de auto had moeten laten schorsen
waardoor de verzekeringsplicht zou vervallen. Ook
na een brief van de RDW heeft hij niet meteen
maatregelen genomen om een boete te voorkomen.
De consument heeft weliswaar bezwaar tegen
de boete gemaakt, maar tegen de afwijzing geen
beroep bij de rechter aangetekend. Dat het lang
heeft geduurd voordat het overschrijvingsbewijs
beschikbaar was, kan wellicht aan de ondernemer en
de financieringsmaatschappij worden toegerekend.
Maar in die periode was er bij de consument op geen
enkel moment onduidelijkheid over de vraag of het
overschrijvingsbewijs al dan niet was afgegeven. Zijn
klacht is ongegrond.

Volgens de commissie kon de consument bij aankoop
van de auto zien dat op de teller de snelheid in mijlen
wordt aangegeven. Bovendien was de auto al meer dan
vier jaar oud en lag het voor de hand dat er meer dan
44.724 kilometer mee was gereden. De waarde van de
auto is dus niet verminderd na het omrekenen van mijl
naar kilometers. De commissie kent hiervoor dan ook
geen vergoeding toe. Het enige wat de ondernemer
moet betalen is € 345,- voor de reparatie van de accu en
de sleutel.
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Distributieketting door onvoldoende spanning gebroken
Dat de distributieketting is gebroken, heeft niets met de rijstijl van de consument te maken. Misschien
had hij een geluid kunnen horen, maar dat ontstaat niet ineens maar heel geleidelijk over duizenden kilometers. De oorzaak was een niet goed functionerende plunjer waardoor de kettingspanner onvoldoende
werkte. Daarom hoeft de consument het vervangen van de ketting niet te betalen.

Een consument is het er niet mee eens dat hij voor het
vervangen van de gebroken distributieriem € 1.776,- moet
betalen. Dat doet hij dus ook niet en het in rekening
gebrachte bedrag deponeert hij bij de commissie. Hij
heeft nooit een bijgeluid gehoord, altijd netjes gereden en
de motor niet hoog in de toeren gejaagd. Het zou ook niet
nodig moeten zijn met een hoog toerental te rijden om de
kettingspanner goed te laten functioneren. Dit is de zesde
auto van het merk waarmee hij al 22 jaar heeft gereden.
Hij heeft altijd dezelfde rijstijl aangehouden en nog nooit
problemen met de distributieketting gehad.
De ondernemer spreekt tegen dat er voor de
distributieketting een terugroepactie is geweest. De
in de auto gemonteerde plunjer was op dat moment
de best beschikbare. Later zijn door voortschrijdende
techniek verbeterde plunjers geproduceerd. De rijstijl van
de automobilist kan van invloed zijn op het functioneren
van de plunjer. Ook moet er al geruime tijd een geluid
hoorbaar zijn geweest. De consument heeft daar geen
onderzoek naar laten doen zodat de gevolgen voor zijn
rekening en risico komen.
Volgens de door de commissie ingeschakelde
deskundige heeft de ketting voor het breken enige tijd
‘geklapperd’. Het is een licht ratelend, rauw geluid dat
sluipend en over vele duizenden kilometers ontstaat. Het
is de deskundige niet duidelijk of de consument dit heeft
opgemerkt. Naar zijn mening is de ketting gebroken
door een combinatie van het type plunjer en versnelde
slijtage. Hierbij spelen de betrekkelijk lage kilometerstand
en gebruiksomstandigheden een rol. Het komt wel meer
voor dat plunjers worden vervangen, maar bij dit type
auto wordt niet vaak met een versleten ketting gereden
waardoor de ketting breekt. Wel verspringt de ketting
soms. Dan is reparatie ook noodzakelijk.
De commissie oordeelt dat de distributieketting is
versleten door het gebrekkig functioneren van de
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spanner en de korte ritten die de consument met een
gematigd toerental heeft gemaakt. De auto is volgens
de fabrieksvoorschriften onderhouden en daaruit
blijkt dat het vervangen van de plunjer/kettingspanner
geen onderdeel van het reguliere onderhoud is. In
tegenstelling tot een distributieriem mag een consument
er daarom van uitgaan dat een distributieketting
onderhoudsvrij is.

GESCHILLENCOMMISSIE
WATER
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen het waterbedrijf dat
drinkwater levert.

Dat ligt anders als hij had moeten merken dat er onder
de motorkap iets niet in orde was en hij dit niet heeft
laten onderzoeken. De commissie vindt dat hem dit
verwijt niet kan worden gemaakt. Misschien had de
consument een iets rauwer geluid kunnen horen, maar
dat is een sluipend proces. De consument heeft dus
niet ineens een ander geluid gehoord. Hij had dus
geen reden een monteur naar de auto te laten kijken.
Bovendien hanteert de fabrikant tegenwoordig zo’n
ruime onderhoudsmarge dat de consument met zijn
beperkt aantal kilometers niet elk jaar de auto naar de
garage moet brengen.
Ook zijn rijstijl is voor de commissie geen reden de
reparatie voor rekening van de consument te laten
komen. Een distributieketting is onderhoudsvrij en gaat
langer mee dan een distributieriem, ongeacht of met de
auto lange of korte ritten worden gereden en ongeacht
het toerental. Voorzichtige en sportieve rijders moeten
erop kunnen vertrouwen dat een distributieketting niet
na ongeveer 65.000 kilometer breekt, tenzij de fabrikant
de levensduur alleen bij een bepaalde rijstijl garandeert.
Dat is echter niet aannemelijk.
De commissie oordeelt dat de ketting onvoldoende op
spanning is gehouden en de plunjer in de kettingspanner
zijn werk onvoldoende heeft gedaan. Daarmee heeft de
auto niet aan de overeenkomst beantwoord zodat de
consument aanspraak kan maken op kosteloos herstel.
Hij hoeft de rekening niet te betalen.
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Per 1 januari 2013 is de Geschillencommissie Energie en
Water opgesplitst in de Geschillencommissie Energie en de
Geschillencommissie Water. Aan de Geschillencommissie
Water kunnen in beginsel alle geschillen worden voorgelegd
zoals afsluiting, levering of tarieven van drinkwater voor
zover het financiële belang van het geschil het bedrag van
€ 5.000,- niet te boven gaat. De ondernemer moet zijn
aangesloten bij Vewin of bij de Geschillencommissie Water
voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 961,-.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 58 klachten in behandeling, waarvan 46 ingediend
in het verslagjaar. Er werden 28 uitspraken verzonden. In
behoorlijk aantal geschillen werd alsnog geschikt. Daarnaast
voldeed de consument niet aan de formele innamevereisten,
was de commissie reglementair niet bevoegd om de
klacht te behandelen of de consument gaf geen reactie op
aanvullende informatie.

Rechtshulp
In 7% van het totale aantal geschillen had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemer liet zich tijdens de procedure in geen van de
gevallen bijstaan door een rechtshulpverlener.

Soort klachten
De meeste klachten hadden betrekking op de betaling.
Daarnaast ging een groot gedeelte van de klachten over de
informatieverstrekking, de in rekening gebrachte kosten en
materiële schade.

Mondelinge toelichting
In 70% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.
De ondernemer was in 96% van de gevallen aanwezig om
zijn standpunt toe te lichten.

Aard van de beslissingen
Van de 28 uitspraken die in het verslagjaar werden gedaan,
werd in 5 gevallen de klacht gegrond bevonden en 4 ten
dele gegrond. In 15 gevallen werd de klacht ongegrond
verklaard. In 1 geval heeft de commissie de consument
niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In 3 gevallen werd
een schikking ter zitting bereikt.
In 4 gevallen werd aan de consument een schadevergoeding
toegekend welke gemiddeld € 439,- bedroeg.

thuis. Hij liet een brief achter met de mededeling dat het
openstaande bedrag binnen twee dagen moest worden
voldaan. Dat gebeurde overigens pas een maand later.
Hierna bleef verdere betaling uit. De voorschotfacturen
van juli en oktober bleven onbetaald en in november werd
voor de laatste factuur nog een herinnering gestuurd.
In januari ging weer een incassomedewerker langs. Hij
belde aan maar er kwam geen reactie. Daarop werd
de watermeter afgesloten. Nog dezelfde dag nam de
consument contact met de ondernemer op. Hij stuurde
een betaalbewijs van € 528,- maar dat bedrag was
naar een onjuist rekeningnummer overgemaakt. Nadat
dit was hersteld, werd de watertoevoer meteen weer
aangesloten.
De ondernemer betwist dat hij zich onvoldoende heeft
ingespannen. Er is getracht een huisbezoek af te leggen
en voorafgaand aan de afsluiting is aangebeld. Pas daarna
is afgesloten. De consument is geen exacte datum van
de voorgenomen afsluiting opgegeven. Dat is vaak nog
niet bekend. De instructie is dat moet worden aangebeld
voordat wordt afgesloten. Dat is ook gebeurd. Na de
afsluiting is een brief achtergelaten.
De commissie staat voor de vraag of de ondernemer
heeft voldaan aan de in de Regeling afsluitbeleid
voorgeschreven inspanningsverplichting persoonlijk
contact met de consument met een betalingsachterstand
te krijgen. Volgens de consument had een eerdere

poging tot het afleggen van een huisbezoek betrekking
op een andere openstaande factuur dan waarvoor hij is
afgesloten en heeft hij na dat huisbezoek het openstaande
bedrag betaald. De ondernemer stelt daartegenover
dat hij met de poging in augustus een huisbezoek af
te leggen, het sturen van meerdere aanmaningen en
betalingsherinneringen en het aanbellen op de dag van de
afsluiting in januari wel aan zijn inspanningsverplichting
heeft voldaan.
De commissie stelt voorop dat betalingsonmacht
geen reden is niet te betalen. De consument heeft de
ondernemer niet van zijn problematische financiële positie
op de hoogte gesteld maar zich in stilzwijgen gehuld.
In zoverre heeft hij het onheil, te weten de afsluiting,
aan zichzelf te wijten. Het had echter op de weg van
de ondernemer gelegen voorafgaand aan de afsluiting
weer een huisbezoek af te leggen of de consument van
de voorgenomen datum van afsluiting op de hoogte
te stellen. Bovendien heeft hij geen bewijs dat de
incassomedewerker voorafgaand aan de afsluiting heeft
gebeld. De ondernemer heeft slechts verwezen naar
de aan de medewerkers gegeven instructie altijd aan
te bellen. Daardoor is niet komen vast te staan dat er
inderdaad is aangebeld.
Daarom is de klacht van de consument gedeeltelijk
gegrond. Dit brengt mee dat de ondernemer de helft van
de in rekening gebrachte afsluitkosten moet terugbetalen,
een bedrag van € 82,25.

Geen bewijs voor aanbellen bij afsluiting water
Een consument heeft nagelaten de ondernemer van zijn moeilijke financiële positie op de hoogte te
stellen. Anderzijds had de ondernemer voorafgaande aan de afsluiting een nieuwe poging moeten
doen een huisbezoek af te leggen. Ook had hij de consument de datum van de voorgenomen afsluiting
kunnen mededelen. Bovendien heeft de ondernemer niet kunnen aantonen dat er voor de afsluiting bij de
consument is aangebeld.

Zonder concrete aankondiging wordt bij een consument
‘s morgens vroeg de wateraansluiting afgesloten. De
woning van de consument ligt op de derde etage en het
watertoevoer is buiten naast de voordeur afgesloten. De
ondernemer heeft niet de moeite genomen aan te bellen
en het water zonder waarschuwing afgesloten. Iedereen
was thuis, maar er is niet aangebeld. Er werd alleen een
briefje in de brievenbus gedaan met de mededeling dat
dit was gebeurd. De afsluiting had te maken met de
openstaande nota van januari.

deze regeling is hij verplicht een afsluiting zoveel mogelijk
te voorkomen. Er was geen sprake van betalingsonwil,
maar van betalingsonmacht. De consument wachtte op
een betaling van het uitzendbureau die maar niet kwam.
Hij stelt dat hij is aan te merken als een kwetsbare
consument waarover in de Regeling afsluitbeleid wordt
gesproken. Hij heeft dat niet aan de ondernemer gemeld.
Het gaat hem met name om de in rekening gebrachte
afsluitkosten van € 164,50. Voorrijkosten zou hij hoe dan
ook zijn verschuldigd.

Volgens de consument heeft de ondernemer bij het
afsluiten van het water niet voldaan aan de Regeling
afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Volgens

Volgens de ondernemer heeft een incassomedewerker in
augustus een bezoek aan de consument gebracht om het
openstaande saldo te bespreken, maar was er niemand
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Verwarring over loden leidingen
Bij het aanleggen van een put voor de watermeters zijn destijds niet alle loden leidingen vernieuwd.
Dat had volgens de commissie wel voor de hand gelegen. Het is nu een verwarrende situatie. Hoewel
de lekkende loden leiding deel uitmaakt van de binneninstallatie krijgt de consument toch de helft van zijn
schade door de ondernemer vergoed.

Een consument stelt de ondernemer aansprakelijk
voor de waterschade die door een lek in oude loden
leidingen is ontstaan. Na een aantal veranderingen in de
leidingen en het plaatsen van meters ten behoeve van
twee afzonderlijke afnemers is een deel van de loden
leiding tussen de dienstleiding en de huisaansluiting
niet, zoals voorgeschreven, vervangen. Dat deel
zit vóór de meter en is volgens de consument de
verantwoordelijkheid van de ondernemer. Deze wil daar
echter niets van weten. Dat klemt te meer omdat in dat
deel een lekkage is opgetreden. De consument wil dat

Consumentenzaken

de ondernemer verantwoordelijk wordt gesteld voor de
oude loden leiding en voor het feit dat hij ze niet heeft
vervangen. Daarmee is hij ook verantwoordelijk voor de
schade van € 690,-.
Dat vaak wordt aangenomen dat de watermeter
het scheidingspunt is tussen de dienstleiding en de
binneninstallatie is volgens de ondernemer onjuist.
In dit geval zit de oude loden leiding tussen het
leveringspunt en de wel vernieuwde aansluiting van de
watermeter. Daardoor maakt deze leiding deel uit van
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de binneninstallatie. De ondernemer ziet dan ook geen
aanleiding een vergoeding toe te kennen.
De commissie geeft de ondernemer toe dat het
aansluitpunt niet samen hoeft te vallen met de
watermeter. De loden leiding die de schade heeft
veroorzaakt ligt tussen het aansluitpunt en een
tussenleiding naar de watermeter(s). Bij het aanleggen
van de put voor de watermeters is de loden leiding
tussen het aansluitpunt en de watermeters namelijk
deels door een moderne leiding vervangen en deels in
stand gelaten. Door de put is dit echter niet te zien. Het
had voor de hand gelegen destijds alle loden delen te
vervangen.

Strikt genomen is dit voor rekening van de eigenaar van
het pand omdat het probleem in de binnenleiding zit.
De put is echter destijds in regie van de ondernemer
gemaakt, zodat de uitvoerder van dat werk een rol
heeft gespeeld in het later ontstaan van de problemen.
Het is een verwarrende situatie, die deels ook door het
tijdsverloop niet goed meer is te reconstrueren. Daarom
komt de commissie tot het oordeel dat de klacht ten
dele gegrond is. De ondernemer moet de consument
eenmalig een bedrag van € 345,- vergoeden ter
compensatie van de opgetreden schade.

GESCHILLENCOMMISSIE
WATERRECREATIE
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten op
het gebied van waterrecreatie.
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De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt
klachten die voortvloeien uit de aankoop van nieuwe
schepen, scheepsaccessoires, gebruikte schepen en
scheepsmotoren, de huur van schepen en ligplaatsen en
het verrichten van reparaties. Voor het kunnen behandelen
van klachten over de aankoop van tweedehands boten en
tweedehands motoren is tot 1 april 2011 vereist dat de
ondernemer gebruik maakt van de algemene voorwaarden
voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen en
gebruikte scheepsmotoren. Voor overeenkomsten die op of
na 1 april 2011 zijn gesloten geldt deze eis niet meer.
De commissie behandelt ook klachten met jachtarchitecten
en experts (over deskundigenonderzoeken en taxaties).
In geval van een klacht tegen een jachtarchitect moet de
ondernemer ook lid zijn van de HISWA-sectie
Jachtarchitecten. Klachten tegen experts kunnen alleen
worden behandeld als de ondernemer lid is van de HISWAsectie Experts. De commissie kan ook klachten behandelen
over bemiddeling bij (ver)koop van een vaartuig. In dat geval
moet de ondernemer aangesloten zijn bij de HISWA-Sectie
jachtmakelaars. Is de ondernemer dat niet, dan moet de
bemiddelingsovereenkomst gesloten zijn op of na 1 april
2009.
In het verslagjaar is het werkterrein van de commissie
verder uitgebreid met klachten over vaarscholen,
klachten over het varen met schipper en klachten over
overeenkomsten op afstand.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 42 klachten in behandeling, waarvan 29 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 19 uitspraken.

Een deel van de klachten kon niet worden behandeld,
onder andere omdat de ondernemer niet was aangesloten
of de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden. In een aantal zaken bereikten partijen alsnog
een schikking.
Soort klachten
De meeste klachten gingen over werkzaamheden. Ook
werd er met name geklaagd over de koop van een nieuwe
boot en de huur van een lig-/bergplaats.
Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg gemiddeld
€ 3.476,-.
Mondelinge toelichting
In 79% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 68% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 26% van de gevallen had de consument tijdens de
procedure rechtshulp. De ondernemers werden niet
bijgestaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 19 uitspraken achtte de commissie er 9 gegrond
en 9 ongegrond. In 1 geval vond een schikking tijdens
de zitting plaats. Bij 7 van de (deels) gegronde klachten
kreeg de consument een schadevergoeding toegewezen.
Gemiddeld ging het hierbij om een bedrag van € 2.262,-.

Aluminium boot door corrosie aangetast
Op de nieuwe boot die van aluminium is gemaakt, zit al heel snel corrosie. Volgens de commissie is
dit niet door een materiaalfout veroorzaakt, maar door een agressieve vervuiling van buitenaf. De
ondernemer hoeft daarom geen nieuwe boot te leveren of het aankoopbedrag terug te betalen.

Al twee weken nadat de nieuwe aluminium boot die
hij voor € 25.195,- heeft gekocht is geleverd, ziet een
consument corrosie in de vorm van witte uitslag en zwarte
pitjes. In overleg met de ondernemer komt een expert van
het Aluminiumcentrum kijken en volgens haar is de boot
in contact gekomen met een vloeistof die het materiaal
heeft beschadigd. De consument twijfelt overigens aan
de onafhankelijkheid van het Aluminiumcentrum omdat
deze als koepelorganisatie van de aluminiumindustrie de
toepassing van dit materiaal moet bevorderen.
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Omdat naar zijn mening de boot is beschadigd door een
oorzaak van buitenaf wil de ondernemer niets doen. De
consument stelt daar tegenover dat hij de boot nooit
met een schoonmaakmiddel heeft behandeld. Ook heeft
hij de boot niet met een hogedrukspuit afgespoten. De
corrosie zit niet aan één kant van de boot, zodat het niet
aannemelijk is dat het is veroorzaakt door het afspuiten
van een andere boot. De consument wil daarom een
nieuwe boot.
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De ondernemer heeft 125 vergelijkbare boten
opgeleverd en de boot van de consument is volgens
hem de enige die deze corrosie vertoont. De gebruikte
aluminiumlegering wordt in de aluminium botenbouw het
meest toegepast. Voor aflevering heeft de ondernemer
de consument er op attent gemaakt de boot uitsluitend
met schoon water te reinigen. De ondernemer betwijfelt
of hij toch niet andere middelen heeft gebruikt. Wellicht
heeft de boot in de buurt gestaan van een ander schip dat
bijvoorbeeld met een biocleaner is afgespoten. Dit middel
is zeer gebruikelijk voor polyester, maar te agressief voor
aluminium.
Volgens de ondernemer zijn duidelijk leksporen uit de
loosgaten van de waterbak te zien. Het lijkt alsof de
bijtende stof hieruit is gedropen. Er zit geen corrosie op de
binnenkant van de opbergruimten en aan de onderkant
van de boot, alleen op de oppervlakken die normaliter
worden schoongemaakt. Om de consument tegemoet
te komen, is hem voorgesteld de boot voor inkoopprijs te
laten spuiten of te stralen. Een oplossing kan zijn de boot
te polijsten, maar dat moet steeds worden bijhouden.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
ziet aan de buitenzijde van het plaatmateriaal een
witgekleurde aantasting, die doet denken aan een vorm
van corrosie. Zeer waarschijnlijk is deze aantasting het

gevolg van een voor aluminium agressieve vervuiling. Er
zijn geen aanwijzingen dat het wordt veroorzaakt door
een minderwaardige eigenschap van het materiaal. De
locatie rond de werf waar de boot gestald staat, ligt in
een industrieel gebied en het is bekend dat zich daar
van tijd tot tijd vervuilingen voordoen. Herstel van het
plaatmateriaal betekent herbouw van het casco met
gebruikmaking van onderdelen die niet zijn aangetast.
Vlakken en polijsten kan een alternatief zijn, maar dat is
moeilijk uitvoerbaar.
Omdat de boot is gemaakt van gecertificeerd en
gewaarmerkt aluminium vindt ook de commissie het
aannemelijk dat de corrosie niet door een materiaalfout
wordt veroorzaakt, maar door een voor aluminium
agressieve vervuiling van buitenaf. Omdat de corrosie
pas na levering van de boot aan de consument is
geconstateerd, kan tevens niet worden aangenomen
dat de vervuiling die de corrosie heeft veroorzaakt er al
voor de levering was. De bewijslast daarvoor ligt bij de
consument, maar die heeft dat niet aannemelijk kunnen
maken. Daarom hoeft de ondernemer de boot niet te
repareren, te vervangen of de koopprijs terug te betalen.
De corrosie ligt in de risicosfeer van de consument. Dit
betekent dat de commissie tot geen andere conclusie kan
komen dan dat zijn klacht ongegrond is, ook al begrijpt de
commissie dat dit voor de consument onbevredigend is.

Niet goed op klachten gereageerd
Al heel snel na de levering van zijn boot meldt de consument een aantal klachten, zoals scheurtjes
in het teakhouten achterdek en een piepende motor. De commissie vindt dat de ondernemer daar
niet adequaat op heeft gereageerd, maar dat betekent niet dat hij de herstelwerkzaamheden niet zelf
onder garantie op zijn werf mag uitvoeren. Ook moet hij de boot gratis ophalen en terugbrengen en
de consument de reparatiekosten van de motor vergoeden.

Een consument constateert dat in het teakhouten
achterdek van zijn nieuwe boot de gekitte naden op
diverse plekken loslaten. Ook is een lat gespleten en
zitten er scheurtjes in het hout rond de tankdop en de
motorkist. Hij stelt de ondernemer direct op de hoogte
en krijgt te horen dat dit onder de garantie valt. Omdat er
verder niets gebeurt en de ondernemer ook niet reageert
op foto’s van de gebreken stuurt de consument hem
een aangetekende brief waarin hij de klachten nogmaals
uiteen zet. De consument is zeer verontrust dat de
scheurtjes in het teakdek al na zo’n korte tijd optreden,
temeer omdat hij hier een meerprijs van € 2.950,- voor
heeft betaald. Ook wijst hij in de brief op een piepend
geluid van de motor en/of koppeling bij de overgang van
varend naar stationair.
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De ondernemer reageert met de mededeling dat de
technische dienst binnen een week contact opneemt,
maar dat gebeurt niet. De consument belt daarop met de
ondernemer die daarbij aangeeft dat hij de problemen met
de naden op zijn werf wil oplossen. De consument vraagt
hem dit schriftelijk te bevestigen en een datum voor te
stellen om de boot op te halen. Het piepende geluid bij de
motor is volgens de ondernemer een producteigenschap
en geen mankement. Er kan zonder problemen mee
gevaren worden. Toch vertrouwt de consument het niet,
mede omdat het toerental van de motor onregelmatig
is. Omdat de ondernemer niet bereikbaar is brengt hij de
boot naar een servicepunt van de fabrikant en daar wordt
in de aanvoerslang naar de watergesmeerde schroefas
een moer gevonden. Onder het achterdek worden
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nog veel meer losse moeren en boutjes gevonden die
waarschijnlijk tijdens de montage zijn achtergelaten. Op het
achterdek zitten veel schuursporen, het dek en de motorkist
vertonen steeds meer scheuren en er is een enorme val in
toeren bij het in- en uitschakelen van de koppeling.
De consument stelt de ondernemer hiervan op de hoogte
en uit daarbij zijn ongenoegen over het uitblijven van een
reactie op de klachten, laat staan dat ze correct worden
verholpen. De ondernemer zegt toe dat de technische
dienst na de vakantie contact met hem opneemt en
dat gebeurt ook. Daarbij geeft de consument aan dat
tijdens de onderhoudsbeurt bij het servicepunt bleek
dat de motor niet goed vast stond waardoor de boot te
veel bonkte en schokte. De consument heeft dit direct
laten verhelpen. De boot voer daarna veel beter. Ook
over de moer in de watertoevoer van de schroefas en de
scheuren in het dek wordt gesproken.
Naar aanleiding van dit gesprek verzoekt de consument
de ondernemer wederom schriftelijk te reageren en een
voorstel te doen voor een datum voor het ophalen van de
boot. Als dat weer niet gebeurt, stuurt de consument hem
in een e-mail nogmaals de klachten en doet hij een beroep
op de garantie. Gezien de zeer moeizame contacten heeft
de consument geen vertrouwen meer in de ondernemer
en wil hij de garantiewerkzaamheden aan het dek door
een derde laten uitvoeren. De ondernemer is ook niet van
plan een deel van de factuur voor de werkzaamheden aan
de motor voor zijn rekening te nemen. Voorts gaat hij niet
in op het beroep van de consument op garantie.
Volgens de ondernemer heeft de consument garantie
op het houtwerk en de kitnaden. Werkzaamheden onder
garantie worden, conform de HISWA voorwaarden, op de
werf uitgevoerd. Herstel aan de kitnaden is op locatie niet
mogelijk. Hij heeft daarom aangeboden de boot kosteloos
op te halen en terug te brengen. Dat motorsteunen bij een
servicebeurt nagesteld moeten worden, is volgens hem
regulier onderhoud, temeer omdat ook een beschadiging
aan de propeller is geconstateerd. Dat zorgt voor trillingen
en daardoor voor een extra belasting van de steunen en
het schroefas-systeem. Dat valt niet onder garantie. De
ondernemer geeft toe dat niet adequaat op de klacht van
de consument is gereageerd. Door aanpassingen in de
organisatie is dat hersteld.
De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet
dat er op drie plekken scheurtjes in de teakdelen van het
dek en de kuipvloer zitten. Herstel kan door de scheurtjes
te vullen of door de betreffende delen te vervangen.
De relatief kleine gebreken zijn tijdens de nieuwbouw
ontstaan. Het is na de oplevering een normale werking
van het teakhout. De luchtbelletjes in het rubber ontstaan
vaak bij het rubberen van de naden van een teakdek en
zijn geen gebrek.
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Dat de uitlijning en de ophanging van de motor nog
geen 50 uur na de oplevering van de boot moesten
worden gecorrigeerd hoefde de consument volgens
de deskundige niet te verwachten. Dat kostte € 495,-.
De deskundige noemt dit bedrag redelijk. Ook heeft
de dealer een moertje uit de koelwateraanvoer van de
schroefas verwijderd. Volgens de ondernemer is dit
moertje aangebracht om de voeding van het koelwater te
reguleren, maar de deskundige vraagt zich af of er geen
betere oplossing moet worden gezocht.
Volgens de commissie hoefde de consument de
scheurtjes in het teakdek niet te verwachten en is dit
een tekortkoming van de ondernemer. Deze heeft
aangeboden dit op zijn werf onder garantie te herstellen
en de commissie vind dat een passende oplossing. De
commissie gaat er van uit dat de ondernemer daarbij ook
de openstaande naden herstelt en houdt hem aan zijn
aanbod de boot gratis op te halen en terug te brengen.
Dat de ondernemer niet juist op de klachten heeft
gereageerd vindt de commissie onvoldoende reden om
hem het recht op herstel op de eigen werf te ontzeggen.
Daarbij neemt de commissie ook in aanmerking dat de
ondernemer de klantenservice beter heeft georganiseerd.
Evenals de deskundige vindt de commissie dat correctie
van de uitlijning en de ophanging van de motor geen
normaal onderhoud bij de eerste 50 uren beurt is.
Omdat de consument de motor bij een gerenommeerd
bedrijf en erkend dealer van het betreffende merk
heeft laten repareren, is er geen aanleiding te twijfelen
aan de noodzaak van de reparatie. Het verweer van de
ondernemer dat hij niet eerst in de gelegenheid is gesteld
de klacht op te lossen, verwerpt de commissie omdat
hij op het moment dat de consument problemen aan de
motor had niet bereikbaar was. Dat het gehele bedrijf
wegens vakantie gesloten was, komt voor zijn risico.
Daarom moet hij de kosten die de consument voor de
reparatie van de motor heeft gemaakt vergoeden.

GESCHILLENCOMMISSIE
WEBSHOP
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een bedrijf dat producten
op afstand verkoopt en waarvan
het bedrijf is aangesloten bij
Stichting Webshop Keurmerk.
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De moer in de koelwateraanvoer van de schroefas is
mogelijk een onorthodoxe oplossing, maar niet is vast
komen te staan dat de motor hierdoor niet goed kan
functioneren. Wat dit betreft kan de ondernemer geen
verwijt worden gemaakt.
De commissie vindt de klacht van de consument gegrond.
De ondernemer moet de scheurtjes in het teakdek en de
naden tussen het houtwerk herstellen. Hij brengt hiervoor
geen kosten in rekening. Ook zorgt hij kosteloos voor het
transport van de boot naar en van zijn werf. Tevens betaalt
hij de consument een vergoeding van € 495,- voor de
reparatie aan de motor.
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De Geschillencommissie Webshop behandelt klachten
over op afstand verkochte artikelen (via internet, catalogus,
etc.) van ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting
Webshop Keurmerk of die zich bij de Geschillencommissie
Webshop hebben laten registeren voor de behandeling van
klachten. De commissie behandelt ook privacy klachten.
Aantal klachten en uitspraken
In 2013 waren 44 klachten in behandeling waarvan
37 ingediend in het verslagjaar. Er zijn 9 uitspraken
verzonden. Een deel van de klachten is verder niet in
behandeling genomen omdat de ondernemer niet was
aangesloten, de klacht weliswaar tot het werkterrein van
de commissie behoorde maar de commissie reglementair
niet bevoegd was of de consument niet aan de formele
inname voorwaarden voldeed. Daarnaast is een aantal
klachten onderling geregeld.

Mondelinge toelichting
In 56% van de gevallen woonde de consument de zitting
bij. De ondernemer was in geen enkel geval ter zitting
aanwezig.
Rechtshulp
In geen enkel geval hadden de consument en de
ondernemer tijdens de procedure rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2013 heeft de commissie 9 keer uitspraak gedaan.
In alle gevallen werd de klacht gegrond bevonden. In
3 gevallen heeft de commissie een vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag hiervan bedroeg € 841,-.

De consument stelt de ondernemer aansprakelijk voor het
niet leveren van de zaagtafel en wil haar geld terug. Ze
wist niet dat het artikel toch bezorgd zou worden en heeft
eindeloos gewacht op een reactie van de ondernemer.
Volgens de consument is haar bejaarde buurman door de
expediteur overvallen en heeft hij daarom voor ontvangst
getekend, ook al heeft zij hem vaak gezegd dat niet
te doen. Al eerder zijn goederen gestolen. Volgens de
consument is dat nu weer gebeurd toen zij niet thuis was.
Omdat de zaagtafel ondanks haar wens die af te komen
halen toch op haar oprit is gezet en daar is verdwenen wil
zij ontbinding van de overeenkomst, terugbetaling van het
aankoopbedrag en een schadevergoeding voor ongerief.
Als in een geautomatiseerd systeem een betaling
niet wordt afgeboekt kan het volgens de ondernemer
helaas gebeuren dat een post blijft openstaan wat
leidt tot betalingsherinneringen en vervolgens tot
aanmaningen. Bovendien wordt een bestelling die niet
is betaald niet verzonden. De consument kwam er na
drie maanden achter dat zij haar betaalde bestelling nooit
heeft ontvangen. Maar volgens de ondernemer is de
zaagtafel een dag na de bestelling zonder extra kosten
bij haar afgeleverd. Haar buurman heeft voor ontvangst
getekend en daarna is de bestelling verdwenen. De
ondernemer erkent geen schuld of blaam. Het enige wat
hem kan worden verweten is dat de creditcardbetaling
niet juist is geboekt, maar dat had met één telefoontje

Soort klachten
Het onderwerp van de klachten waarover de commissie
een uitspraak heeft gedaan betrof onder andere
audio-visuele apparatuur, computer/randapparatuur,
huishoudelijke apparaten en kleding en/of schoenen.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in het geding was, bedroeg
gemiddeld € 940,-.

opgelost kunnen worden. Ook erkent hij dat de zaagtafel
is afgeleverd ondanks de wens van de consument die
zelf af te halen.
De commissie stelt dat de zaagtafel niet aan de
consument is afgeleverd maar aan de buurman en op
de oprit is gezet. De consument heeft daar vooraf geen
toestemming voor gegeven. Dat betekent dat het risico
voor rekening van de ondernemer blijft. Ook volgens
de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop
Keurmerk ligt het risico van vermissing van producten
bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij
de consument of iemand namens de consument.
Daarbij komt nog dat contractueel is overeengekomen
dat de consument het product zou afhalen. Dat heeft
de ondernemer echter genegeerd. Bovendien heeft
hij bij de consument geen bericht achtergelaten dat
de zaagtafel bij een derde was afgeleverd zodat de
consument dit niet kon weten.
De commissie gaat er dan ook vanuit dat de consument
de zaagtafel niet heeft gekregen en daarom terecht
ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van
het door haar betaalde bedrag vordert. Daarnaast heeft
ze het nodige ongerief gehad zoals renteverlies, ergernis
en tijd en moeite om de kwestie met de ondernemer
te regelen. Daarvoor moet de ondernemer haar een
vergoeding van € 34,- betalen.

Zaagtafel van oprit verdwenen
Ondanks de afspraak dat een consument de bestelde zaagtafel komt afhalen bezorgt de ondernemer
het product toch. Niet bij de consument, want die is niet thuis maar bij de bejaarde buurman die ook voor
ontvangst tekent. De zaagtafel wordt op de oprit van de consument gezet maar als die thuiskomt staat er
niets. De commissie stelt de ondernemer hiervoor aansprakelijk. Hij moet het aankoopbedrag van de tafel
die de consument nooit heeft ontvangen terugbetalen.

De zaagtafel die een consument voor € 516,- bestelt,
ziet ze nooit. Bij de bestelling heeft ze aangegeven dat
ze de zaagtafel komt ophalen omdat ze bang is voor
beschadigingen. Ze hoort echter niets. Wel krijgt ze
aanmaningen. De consument is er van uitgegaan dat het
aankoopbedrag pas bij de levering van de zaagtafel van haar
creditcard zou worden afgeschreven, maar als ze in haar
administratie kijkt ziet ze dat dit al direct na haar bestelling
is gebeurd. Ze neemt contact op met de ondernemer en
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dan blijkt dat ondanks haar wens de zaagtafel af te halen
het artikel op de oprit onder haar carport is gezet en haar
87-jarige buurman voor ontvangst heeft getekend. De
consument was die dag niet thuis en heeft toen ze aan het
begin van de avond terug kwam niets aangetroffen. Ook
lag er geen bericht in haar brievenbus dat de zaagtafel bij
haar buurman was afgeleverd. Die heeft ook niets gezegd,
omdat die er vanuit was gegaan dat de consument de
zaagtafel had zien staan.
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GESCHILLENCOMMISSIE
WONEN

De Geschillencommissie Wonen behandelt klachten
op het gebied van woninginrichting. Hierbij kan het
gaan om klachten over bijvoorbeeld de levering van een
bankstel, een keuken, een parketvloer of een badkamer.
De commissie behandelt klachten met ondernemers die
deelnemen aan de Stichting Garantieregelingen Centrale
Branchevereniging Wonen (SG CBW) of die zich voor
behandeling van klachten bij de Geschillencommissie
Wonen hebben geregistreerd.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen winkels die keukens,
badkamers of spullen voor
de inrichting van een woning
verkopen.

Bij deze commissie bestaat de mogelijkheid om onder
leiding van een bemiddelingsdeskundige klachten tussen
consumenten en ondernemers op te lossen. Consument
en ondernemer nemen daaraan vrijwillig deel. Eén van de
vereisten voor aanstelling als bemiddelingsdeskundige
is het succesvol doorlopen van de mediationcursus van
het Nederlands Mediation Instituut (NMI) ter waarborging
van de bemiddelingsvaardigheden. Ook moet de
bemiddelingsdeskundige over goede vaktechnische kennis
beschikken. Dit is onder meer van belang voor de gevallen
waarin de bemiddeling niet slaagt en de klacht alsnog door
de commissie als zodanig moet worden beslecht. Alsdan
kan de bemiddelingsdeskundige over het onderwerp van
de klacht meteen ter plekke een expertiserapport opstellen.
Deze werkwijze heeft voordelen voor zowel de consument
als de ondernemer. De klacht is sneller opgelost en de
afhandelingskosten zijn lager.
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Aantal klachten en uitspraken
Er waren 1077 klachten in behandeling, waarvan 860
ingediend in het verslagjaar. De commissie verzond in het
verslagjaar 330 uitspraken. Ook werden 169 zaken onder
leiding van een bemiddelingsdeskundige geschikt. In een
deel van de klachten hebben partijen alsnog geschikt.
Daarnaast kon de commissie een aantal zaken niet verder
behandelen omdat de ondernemer niet was aangesloten of
omdat de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.

Soort klachten
Het merendeel van de klachten waarin uitspraak werd
gedaan in het verslagjaar, had betrekking op zitmeubelen
en keukens. Daarnaast ging een behoorlijk aantal klachten
over vloerbedekking en slaapkamers. De overige klachten
hadden onder meer betrekking op parket en badkamers.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 3.883,-.
Mondelinge toelichting
In 82% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 64% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
De consument liet zich in 26% van de gevallen bijstaan
door een rechtshulpverlener. De ondernemer had in 4%
van de gevallen rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Bij 330 klachten heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 103 gevallen werd de klacht gegrond bevonden,
27 klachten ten dele gegrond en bij 191 klachten werd
de klacht ongegrond verklaard. Daarnaast werd in
4 gevallen tijdens de zitting een schikking bereikt, heeft
de commissie zich in 4 gevallen niet-ontvankelijk geacht
van de klacht kennis te nemen en heeft de commissie
zich in 1 geval niet bevoegd geacht. De commissie
kende in 49 gevallen een schadevergoeding toe.
Gemiddeld bedroeg deze vergoeding € 2.683,-.
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Geen recht op wooncheque van € 2.500,Ten onrechte meent een consument dat hij door de koop van een huis dat op de internetsite van de
ondernemer staat, recht heeft op een wooncheque ter waarde van € 2.500,-. De ondernemer heeft
uitgelegd waarom de consument niet voor deze actie in aanmerking komt, maar heeft toch een
tegemoetkoming van € 500,- aangeboden. De klacht van de consument is ongegrond. De ondernemer
is niet verplicht de tegemoetkoming te verstrekken. Dat mag hij zelf bepalen. De consument heeft er
geen recht op.

Op basis van een huis-aan-huisfolder en een internetactie
van de ondernemer vindt een consument als koper van
de op de internetsite staande woning dat hij recht heeft
op een bedrag of waardebon van € 2.500,- om de woning
te stofferen. De ondernemer wil dat aanbod echter niet
gestand doen. De consument wil dat de ondernemer zijn
verplichting alsnog nakomt.
De ondernemer stelt dat hij met de actie klanten een
wooncheque wilde aanbieden bij de (ver)koop van een
huis. Hij heeft daartoe ook de woning die de consument
heeft gekocht op de website gezet. Aangezien de
actievoorwaarden niet zijn gecommuniceerd en de
verkoper niet is ingelicht en de verkoopprijs niet met
€ 2.000,- heeft verhoogd, denkt de consument ten
onrechte een voordeel van € 2.500,- te kunnen
ontvangen. De ondernemer betreurt de situatie. Hij
heeft de consument niet willen misleiden en een
tegemoetkoming van € 500,- aangeboden.

Voor de commissie telt dat de consument de woning al
eerder van een derde had gekocht. Nadat zijn moeder
hem op de actie had gewezen, heeft zijn partner met de
ondernemer gebeld. Deze gaf daarbij aan wat de actie
inhield en dat de consument daar niet voor in aanmerking
komt. Al zou de ondernemer hebben gezegd of de indruk
hebben gewekt dat hij de door de consument gewenste
overeenkomst wilde sluiten, wist of behoorde de
consument, op basis van het telefoongesprek, te weten
dat de ondernemer dat niet van plan was.
Toch heeft de consument in een aangetekende brief
het aanbod aanvaard, terwijl de ondernemer na dat
telefoongesprek een tegemoetkoming van € 500,- heeft
aangeboden. Omdat de consument wist of had moeten
begrijpen dat de ondernemer niet wilde meewerken is zijn
klacht ongegrond. Aangezien hij ook tijdens de zitting van
de commissie het aanbod van € 500,- niet heeft aanvaard
is het vervallen. Het staat de ondernemer vrij het aanbod
alsnog gestand te doen. Hij is dat niet verplicht en de
consument mag dat ook niet eisen.

Donkere en hinderlijke vlekken op gietvloer
De vlekken op de gietvloer zijn veel donkerder en komen veel vaker voor dan de consument na zijn
bezoek aan de showroom mocht verwachten. Het ontbinden van de koopovereenkomst gaat de
commissie echter te ver. Wel heeft de consument recht op een vergoeding van bijna een kwart van
wat de vloer heeft gekost.

Tijdens het leggen ziet een consument grove en lelijke
plekken en oneffenheden op de gietvloer waarvoor hij
€ 6.357,- moet betalen. Dat is heel wat anders dat wat
hem door de ondernemer in de showroom is voorgehouden. Daarom wil hij dat de ondernemer de vloer
volledig herstelt.
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De ondernemer wijst er op dat het een ruige, stoere,
industriële vloer is waarin allerlei oneffenheden kunnen
zitten of door gebruik kunnen ontstaan. Ook de ‘tekening’
wordt pas zichtbaar als de vloer is opgedroogd. Dat is
tevoren uitvoerig in de showroom met de consument
besproken.
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De deskundige die de commissie ter beoordeling heeft
ingeschakeld, stelt dat de structuur van de cement
gebonden gietvloer wordt bepaald door het aanbrengen
van een zijdeglans afwerking met olie, wax en was. Het is
een ambachtelijk proces waarbij vooraf niet is te bepalen
hoe het er gaat uitzien. Er zijn veel nuanceplekken die
op sommige plaatsen hinderlijk in het oog vallen. Toch is
volgens de deskundige de vloer naar behoren afgewerkt.
Herstel van de opvallende plekken en oneffenheden is niet
mogelijk. De vlekken worden dan nog donkerder.

Hoewel de ondernemer de vloer correct heeft gelegd,
constateert de commissie dat door de opvallende, soms
hinderlijke nuanceringen en oneffenheden het eindresultaat
niet is wat de consument op grond van de voorbeelden
in de showroom mocht verwachten. In dat opzicht is de
ondernemer tekortgeschoten, maar de commissie vindt
de gebreken niet van dien aard dat dit ontbinding van de
overeenkomst zou rechtvaardigen. Wel is er sprake van een
aanzienlijk aspectverlies. Daarvoor moet de ondernemer
€ 1.500,- vergoeden.

Beroep op dwaling niet gerechtvaardigd
De keuken die de consument heeft gekocht, lijkt veel op de keuken die in de folder en op de website
van de ondernemer staat, maar wat de commissie betreft houdt daar de vergelijking op. Dat geldt dus
ook voor de prijzen. Het beroep van de consument op dwaling wordt daarom niet gehonoreerd.

Een keuken die normaal € 15.914,- kost wordt als
showroommodel aangeboden voor € 7.895,-. Door te
onderhandelen krijgt de consument de prijs omlaag
tot € 6.250,-. Maar al snel komt zij er achter dat de
ondernemer deze keuken in een folder voor € 9.310,aanbiedt en op zijn website voor € 10.475,-. De
consument wil dat de prijs van de keuken die zij heeft
gekocht wordt aangepast op basis van de prijs in de
folder en op de website met daarop een korting van
60%, dan wel ontbinding van de koopovereenkomst
wegens dwaling.
De ondernemer meent dat de consument de koopovereenkomst moet nakomen. Het is een showroommodel en niet dezelfde keuken als in de folder en op
de website. Om de consument tegemoet te komen
is aangeboden de keuken zonder kosten te annuleren
onder de voorwaarde dat zij binnen een jaar een
andere keuken aanschaft. Als zij dit niet doet wordt de
aanbetaling ingehouden als annuleringskosten.
De commissie stelt vast dat de consument door
het ondertekenen van de orderbevestiging een
overeenkomst heeft gesloten. De ondernemer kan op
goede gronden nakoming vorderen, behalve wanneer
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er sprake is van een wilsgebrek, in dit geval dwaling.
In dit verband heeft de consument gesteld dat de
showroomkeuken die zij heeft gekocht als nieuwe
keuken voor een veel lagere prijs in een folder en
op de website van de ondernemer staat. Volgens de
commissie heeft de consument voor haar stelling
dat de op de website en de folder geprijsde keukens
exact dezelfde zijn als de keuken die zij heeft gekocht
onvoldoende bewijs aangedragen. Uit de door haar
overgelegde afbeeldingen kan slechts de conclusie
worden getrokken dat de keukens op elkaar lijken,
maar dat zegt niets over het gebruikte materiaal en de
inbouwapparatuur.
Voorts ging het, zo blijkt uit mededelingen van de
ondernemer, bij de gekochte keuken om de bruto prijs
en bij de keuken in de folder en op de website om
de netto prijs. Daardoor kunnen deze prijzen niet met
elkaar worden vergeleken. Het feit dat er mogelijk
sprake is geweest van een (te) hoge nieuwprijs voor
de door de consument gekochte keuken maakt dit niet
anders nu dit op zichzelf niet leidt of kan leiden tot
een geslaagd beroep op een wilsgebrek. Dit temeer
omdat het algemeen bekend is dat de prijzen in de
keukenbranche aan schommelingen onderhevig zijn.
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Late levering niet veroorzaakt door overmacht
Twee keer wordt de overeengekomen levering van een bankstel niet gehaald. De ondernemer wijt
dit aan overmacht, maar de commissie geeft hem geen gelijk. De oorzaken van de vertraging komen voor
zijn eigen risico. Bovendien heeft de ondernemer de consument bij de verkoop hierover niets gezegd.

Volgens de consument laat de ondernemer in strijd met
de CBW voorwaarden in week 3 weten dat de levering
van een Chesterfield 2,5-zitsbank en twee fauteuils die
hij voor € 2.726,- heeft gekocht, tot maart is vertraagd.
Ook biedt de ondernemer conform de voorwaarden geen
vergoeding aan omdat de vertraging volgens hem te
wijten is aan schade aan de fabriekshal, maar daarover
heeft hij bij de koop niets gezegd. Ook noemt hij als
oorzaken van de vertraging een lagere leerproductie
doordat wereldwijd minder vlees wordt gegeten en de
ingrijpende verandering van het productieproces. Ook
daarover heeft hij het niet gehad. De consument wil
daarom kosteloze annulering van de order, terugbetaling
van de aanbetaling van € 681,- en een schadevergoeding
in verband met de slechte service, de extreem lange
wachttijd en de tijd voor het bellen en e-mailen naar het
bedrijf.
De ondernemer verwijst naar de oorzaak van de latere
levering. Volgens hem een kwestie van overmacht
zoals aangegeven in de CBW voorwaarden. De set
staat inmiddels klaar en moet worden afgenomen
tegen betaling van het resterende bedrag van € 1.181,-.
Als de consument dat niet doet wil de ondernemer
50% annuleringskosten, eveneens conform de CBW
voorwaarden.
Volgens de commissie is een vermoedelijke levertijd
in week 3 overeengekomen. De levertijd mocht met
maximaal een maand verlengd worden, maar ook die
termijn werd overschreden. Daarom had de consument
het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schade-

vergoeding te verlangen, tenzij er inderdaad zoals de
ondernemer aangeeft sprake was van overmacht. Met
de argumenten die de ondernemer daarvoor aanvoert
is de commissie het niet eens. Bij de koop had hij de
consument moeten wijzen op het instorten van de
productiehal. Dat heeft hij echter niet gedaan en deze
nalatigheid komt voor zijn eigen risico. Dat geldt ook voor
het veranderen van het productieproces. Voor zover er
minder leer wordt geleverd had hij ook dat bij de verkoop
moeten zeggen.
Op grond hiervan ontbindt de commissie de
overeenkomst. De ondernemer moet de aanbetaling
van € 681,- terugbetalen. Omdat van annulering van
een reeds ontbonden overeenkomst geen sprake
kan zijn, wordt aan de door de ondernemer verlangde
annuleringskosten niet toegekomen en bepaalt de
commissie dat de consument geen annuleringskosten
verschuldigd is. Ook hoeft hij voor de leenbank geen
€ 500,- te betalen. De commissie gaat er van uit dat
de ondernemer de leenbank gratis ter beschikking
heeft gesteld. Hij kan de leenbank zonder kosten bij de
consument ophalen.
De door de consument gevorderde schadevergoeding
kent de commissie niet toe. Volgens de CBW
voorwaarden moet een ondernemer de schade
vergoeden die rechtstreeks het gevolg is van het
overschrijden van de levertermijn. De consument heeft
zijn schade echter niet voldoende onderbouwd. Ook voor
het vergoeden van immaterieel nadeel ziet de commissie
geen aanleiding.

GESCHILLENCOMMISSIE
ZELFSTANDIGE KLINIEKEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen zelfstandige klinieken.
Deze klinieken kunnen
consumenten behandelen
tegen een ziekte of kunnen een
verandering aan het lichaam
aanbrengen.
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De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken kan in
beginsel klachten behandelen die ontstaan uit klachten
van consumenten over de met de zelfstandige kliniek
gesloten overeenkomsten met betrekking tot zaak- en/
of personenschade tot en met een bedrag van € 25.000,-.
De kliniek moet zijn aangesloten bij de ZKN (Zelfstandige
Klinieken Nederland) of bij de Geschillencommissie
Zelfstandige Klinieken voor de behandeling van klachten
zijn geregistreerd. De overeenkomst met de bij de ZKN
aangesloten kliniek moet zijn gesloten op of na 1 april 2008.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 9 klachten in behandeling, waarvan 7 ingediend
in het verslagjaar. Er zijn in totaal 2 uitspraken verzonden.
In een deel van de klachten hebben partijen alsnog een
schikking bereikt. Daarnaast konden er klachten niet verder
in behandeling worden genomen omdat de ondernemer niet
was aangesloten.

Soort klachten
De uitspraken van de commissie hadden betrekking op een
buikwandcorrectie en een ooglidcorrectie.
Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 4.750,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft in 50% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer in alle gevallen.
Rechtshulp
In 50% van de gevallen was zowel de consument als de
ondernemer voorzien van professionele rechtsbijstand.

GESCHILLENCOMMISSIE
ZONWERING
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die zonwering,
rolluiken of markiezen
verkopen en ophangen.

Aard van de beslissingen
In het verslagjaar heeft de commissie 2 uitspraken gedaan.
Er is 1 klacht ten dele gegrond verklaard en 1 klacht
ongegrond. In de ten dele gegrond verklaarde klacht is een
vergoeding toegekend van € 2.250,-.

Eerste buikwandcorrectie niet goed uitgevoerd
Het resultaat van de buikwandcorrectie is niet wat de consument had mogen verwachten. De
specialist heeft dat ook toegegeven. De verwachtingen van de consument bij de hersteloperatie waren
echter te hoog. Dit deel van zijn klacht wijst de commissie af. De kliniek moet de consument de helft
van de behandelkosten vergoeden.

De eerste buikwandcorrectie is volgens een consument
niet goed uitgevoerd. Niet alle vet en huid is weggehaald
en het litteken zit te hoog. Een half jaar later wordt een
hersteloperatie uitgevoerd, maar ook daarover is de
consument niet tevreden. De correctie van het litteken
is niet volgens afspraak en de vooraf gemaakte tekening
uitgevoerd. Evenmin is er een verbetering van de gehele
buikwandcontour, wat wel de bedoeling was. De consument
stelt dat hij er op basis van de uitspraken van zowel de
eerste als de tweede specialist, op mocht vertrouwen
dat beide operaties het gewenste resultaat zouden
opleveren. Nu dat niet het geval is, wil hij dat de kliniek de
behandelkosten vergoedt, vermeerderd met een vergoeding
voor zowel materiële als immateriële schade. De kliniek ziet
geen reden de consument een schikkingsvoorstel te doen.
De commissie verwijst naar de reactie die de eerste
specialist tijdens de procedure op de klacht van de
consument heeft gegeven. Deze specialist erkent dat het
cosmetische resultaat van de correctie van het huidsurplus
van de buik niet is geworden wat de consument had
mogen verwachten. De verwachtingen die hij bij de
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consument heeft gewekt zijn niet waargemaakt. Dit
onderdeel van de klacht is daarom volgens de commissie
gegrond.
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De tweede specialist heeft voorafgaande aan de hersteloperatie op het lichaam van de consument met een stift
aangetekend hoe de littekens zouden lopen. De consument
vindt dat dit resultaat niet is behaald en dat de specialist
verwachtingen heeft gewekt die niet zijn waargemaakt.
Maar volgens de commissie staat dat niet vast, mede
omdat deze specialist dat ten stelligste ontkent. Volgens
hem waren de verwachtingen van de consument veel te
hoog gespannen. Op grond van foto’s van de lijnen die de
specialist voor de operatie heeft getekend, kan volgens de
commissie niet worden gezegd dat het uiteindelijke resultaat
geen verbetering is. Of dat overeenkomt met wat de
specialist voor de operatie heeft gezegd of heeft getekend,
kan de commissie niet beoordelen. Dit onderdeel van de
klacht is ongegrond.
De commissie bepaalt dat de klacht van de consument
gedeeltelijk gegrond is. De kliniek moet hem de helft van de
behandelkosten, een bedrag van € 2.250,-, terugbetalen.
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De Geschillencommissie Zonwering behandelt klachten op
het gebied van zonwering, terrasoverkappingen, rolluiken
en raamdecoraties. De ondernemer moet lid zijn van de
vereniging van Rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven
(Romazo) of dient bij de Geschillencommissie Zonwering
geregistreerd te zijn.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 10 klachten in behandeling, waarvan 7 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 3 uitspraken. In
een aantal gevallen hebben partijen alsnog een schikking
bereikt. Een klacht kon niet verder in behandeling worden
genomen omdat de consument niet aan de formele inname
voorwaarden voldeed.
Soort klachten
De klachten gingen over afwerking, maatvoering, montage
en technische defecten.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.578,-.
Mondelinge toelichting
In 67% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 33% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
De consument maakte in 33% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte geen gebruik van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 3 uitspraken achtte de commissie er 2 gegrond en
1 ongegrond.

GESCHILLENCOMMISSIE
ZORGINSTELLINGEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een zorginstelling.
Hierbij kunt u denken aan een
ziekenhuis en een instelling
voor gehandicaptenzorg.

Problemen met ophangen rolgordijnen
Met de korting die hij als gevolg van problemen met de uiteindelijk niet geleverde rolgordijnen op de
prijs van het zonnescherm heeft gehad, kan de consument de schade aan de kozijnen herstellen.
De rolgordijnen die de consument bij een andere ondernemer heeft gekocht, komen niet voor rekening
van de ondernemer.

Het lukt een ondernemer ondanks herhaalde pogingen
niet de rolgordijnen die een consument samen met een
zonnescherm heeft gekocht, deugdelijk te monteren.
Voor de rolgordijnen en het zonnescherm is de consument in totaal € 1.806,- kwijt. Uiteindelijk wordt van
de levering van de rolgordijnen afgezien, maar de
consument zit met beschadigingen en gaatjes in de
kozijnen. Hij stelt de ondernemer aansprakelijk voor de
herstelkosten. Bovendien heeft hij zijn oude rolgordijnen
weggegooid waardoor hij nieuwe heeft moeten
aanschaffen. Ook deze kosten moet de ondernemer
volgens de consument betalen. De ondernemer heeft
de rolgordijnen gecrediteerd en op de koopsom voor
het zonnescherm (€ 1.056,-) een korting van € 156,gegeven. De consument wil het resterende bedrag van
€ 900,- niet voldoen. Hij heeft € 744,- betaald en vindt
dat hij daarmee gezien de omstandigheden voldoende
aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Volgens de commissie zijn er over het zonnescherm
geen klachten en is de consument in beginsel de
volledige koopsom daarvoor verschuldigd. De consument begroot zijn schade aan de kozijnen op € 147,- en
dat komt nagenoeg overeen met het bedrag dat de
ondernemer als tegemoetkoming voor de problemen
op de prijs voor het zonnescherm in mindering heeft
gebracht. Daarmee is de schade aan het kozijn gedekt.

De ondernemer stelt dat de korting van € 156,- op de
prijs voor het zonnescherm een vergoeding voor het
ondervonden ongemak is. Redenen om de kosten voor
vervangende rolgordijnen bij hem in rekening te brengen,
zijn er volgens de ondernemer niet. De consument had
de oude rolgordijnen niet weg moeten doen voordat de
nieuwe rolgordijnen waren geplaatst.

De commissie vindt de korting van € 156,- die de
ondernemer op het zonnescherm heeft aangeboden
redelijk. Er is geen reden voor een hoger bedrag.
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De kosten voor nieuwe rolgordijnen kan de consument
betalen door de besparing als gevolg van het annuleren
van de rolgordijnen. De commissie ziet dan ook niet in
waarom de ondernemer de vervangende rolgordijnen
zou moeten betalen. Het verwijderen van de oude
rolgordijnen is het gevolg van de wens van de consument
nieuwe rolgordijnen te plaatsen. Een causaal verband
tussen de gestelde schade en een tekortschieten van de
ondernemer ontbreekt dan ook.
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De Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt klachten
over ziekenhuiszorg, maar ook over gehandicaptenzorg en
tot 1 april 2013 ook geestelijke gezondheidszorg met een
financieel belang van maximaal € 5.000,-.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 52 klachten in behandeling, waarvan 38 ingediend
in het verslagjaar. Er werden 20 uitspraken verzonden. Een
deel van de klachten kon niet verder in behandeling worden
genomen omdat de ondernemer niet was aangesloten,
de consument niet aan de formele inname voorwaarden
voldeed of partijen alsnog een schikking hadden bereikt.
Soort klachten
Bijna alle zaken die inhoudelijk werden behandeld gingen
over personenschade. De klachten betroffen onder
meer been- en voetletsel, heup- en bekkenletsel. De
aansprakelijkstellingen vloeiden onder andere voort uit
tekortschieten in de informatieplicht, de verleende postoperatieve zorg, onjuist behandelplan en onjuiste uitvoering
van behandeling.

Financieel belang
Er was sprake van een gemiddeld financieel belang van
€ 3.754,-.
Mondelinge toelichting
In 84% van de gevallen heeft zowel de consument als de
ondernemer de mondelinge behandeling bijgewoond.
Rechtshulp
De consument maakte in 11% van de gevallen gebruik van
rechtsbijstand. De zorginstellingen maakten in 26% gebruik
van rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
Van de 20 uitspraken die in het verslagjaar werden
verzonden, werden 4 klachten gegrond verklaard,
7 ten dele gegrond en 8 ongegrond. In 1 geval heeft de
commissie de consument niet-ontvankelijk verklaard in
zijn klacht. In 11 gevallen waarin de klacht geheel of ten
dele gegrond is verklaard, werd aan de consument een
schadevergoeding toegekend van gemiddeld € 863,-.

zorginstelling tekort is geschoten in het nakomen van de
behandelingsovereenkomst en de consument daardoor
schade heeft geleden. Een arts is verplicht zich in te
spannen om een behandeling naar beste kunnen uit te
voeren, maar hij heeft geen resultaatverplichting. Hij hoeft
er dus niet voor in te staan dat het beoogde resultaat altijd
en ongeacht de moeilijkheden wordt bereikt.
De commissie heeft niet vast kunnen stellen dat de
consument niet voldoende over alle bijzonderheden van
de ingreep is voorgelicht. Ze heeft immers het informed
consent formulier ondertekend. De consument wist
dus ook dat het resultaat van de ingreep vooraf niet is
te bepalen. Op het formulier staat namelijk letterlijk dat
cosmetische chirurgie geen exacte wetenschap is. De
stelling van de consument dat de plastisch chirurg haar
had moeten informeren dat het resultaat mogelijk zou
kunnen tegenvallen, verwerpt de commissie dan ook.

Voor het verwijt van de consument dat de chirurg alleen
de borsten heeft verkleind ziet de commissie geen
aanknopingspunt. Bovendien staat op het informed
consent formulier dat de ingreep een mammareductie/
lift is. Dat betekent dat de ingrepen gecombineerd zijn
uitgevoerd. Hoezeer de commissie betreurt dat de
consument over het resultaat teleurgesteld is, zijn er
medisch gezien geen fouten gemaakt. Ook bij een second
opinion is niet naar voren gekomen dat tijdens de ingreep
verkeerd is gehandeld. De commissie kan hieruit niet
anders afleiden dan dat er onvoldoende reden is om aan
te nemen dat er tijdens de ingreep een fout is gemaakt
en de zorginstelling tekort is geschoten bij de uitvoering
van de behandelingsovereenkomst. De klacht van de
consument is ongegrond.

Te lang met behandeling doorgegaan
Geen fouten tijdens borstoperatie
Hoewel een consument niet tevreden is met het resultaat van een borstoperatie heeft de plastisch
chirurg geen fouten gemaakt. Bovendien wist de consument dat bij een cosmetische ingreep vooraf
nooit een garantie over het resultaat kan worden gegeven. De verplichting die een arts heeft is zich in
te spannen om een behandeling naar beste weten en kunnen uit te voeren.

Het resultaat van een borstoperatie is niet wat een
consument had gehoopt en verwacht. Voorafgaande aan
de ingreep heeft ze aangegeven dat ze een borstlift wilde,
omdat de borsten dan vanzelf kleiner zouden worden,
maar de plastisch chirurg koos voor een borstverkleining.
Deze ingreep is niet gelukt. De borsten zijn niet gelift,
slap en zelfs weer even groot geworden. Volgens de
plastisch chirurg komt dit door huidveroudering, maar als
dat werkelijk zo is had hij volgens de consument nooit aan
de operatie moeten beginnen of haar in ieder geval op de
consequenties moeten wijzen. Nu heeft de ingreep geen
enkel voordeel opgeleverd, wel vier lelijke littekens en
pijn aan de borsten. De consument stelt de zorginstelling
aansprakelijk voor het onvoldoende resultaat en wil een
vergoeding van € 3.500,-.
Volgens de zorginstelling is het resultaat naar de mening
van de plastisch chirurg prachtig en is een beter resultaat
niet mogelijk. Het is onvermijdelijk dat het borstweefsel
in de loop der tijd losser wordt. Dit is inherent aan het
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verouderingsproces. De borstlift en de borstverkleining
zijn gelijktijdig en correct uitgevoerd. Er is geen fout
gemaakt en er is in medisch opzicht geen indicatie voor
een nieuwe ingreep. De gewenste BH-maat is bereikt.
De consument is mondeling en schriftelijk geïnformeerd
over de risico’s van de ingreep. Zij heeft ook het informed
consent formulier ondertekend. De pijn die de consument
aan het litteken heeft overgehouden wordt veroorzaakt
door een gestoorde wondgenezing door het lichaam zelf.
Dit kan zich zonder aanwijsbare oorzaak manifesteren.
Het standaard onderhuids hechten speelt hierbij geen rol.
Mogelijk kan het verwijderen van zenuwweefsel de pijn
verminderen. Hoewel hij dit niet kan garanderen heeft de
plastisch chirurg deze ingreep uitgevoerd. Het resultaat
moet nog worden afgewacht. Voorts is de consument op
de mogelijkheid van een second opinion gewezen.
De commissie stelt voorop dat de behandelend arts
en daarmee de zorginstelling alleen aansprakelijk kan
worden gesteld als het voldoende aannemelijk is dat de
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Pas nadat de consument er na vele behandelingen om vraagt verwijst de zorginstelling haar door naar
een ander ziekenhuis. De consument heeft daardoor geruime tijd onnodig veel pijn geleden en had ze
geen zicht op de vraag wanneer ze zou genezen. De zorginstelling moet haar daarvoor een vergoeding
betalen. Tijdens de operatie zelf is geen verwijtbare fout gemaakt, ook al werd de galleider beschadigd.

Omdat de huisarts aan galstenen denkt, verwijst hij de
consument naar een ziekenhuis waar zijn vermoeden
wordt bevestigd. De consument wordt geopereerd
waarbij de galblaas wordt verwijderd. Tijdens de
ingreep wordt de galleider geraakt waardoor gallekkage
optreedt. Een direct opgeroepen arts verhelpt dit. Vijf
dagen later wordt de consument uit het ziekenhuis
ontslagen. Ze blijft echter last houden van pijn en
koorts. Uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat er door
littekenweefsel een vernauwing is ontstaan. Daarom
wordt de consument een aantal keren opgenomen voor
een ERCP behandeling waarbij steeds weer nieuwe
zaken worden ontdekt, zoals meerdere littekenweefsels
die de doorstroming van gal belemmeren. Nadat de
laatste stent is verwijderd voelt de consument zich
aanvankelijk beter, maar daarna verslechtert haar
toestand.
De consument wil weten wat er bij de operatie mis
is gegaan en maakt een afspraak met de chirurg.
Ze krijgt van hem echter geen duidelijkheid. Ook uit
het operatieverslag blijkt de feitelijke toedracht niet.
Uiteindelijk gaat de consument voor een second opinion
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naar een ander ziekenhuis waar ze wordt geopereerd
teneinde het functioneren van de lever niet in gevaar
te brengen. Deze operatie wordt bijna twee jaar na de
eerste ingreep met goed resultaat uitgevoerd.
De consument houdt de zorginstelling aansprakelijk
voor de schade die zij heeft geleden. Ze heeft
twee jaar lang veel onderzoeken en behandelingen
moeten ondergaan voordat in een ander ziekenhuis
haar klachten werden verholpen. Door haar
gezondheidsklachten heeft ze lange tijd in onzekerheid
geleefd met betrekking tot haar toekomst. Ze moest
een jaar later met haar opleiding fysiotherapie beginnen
en door veelvuldig verzuim bij haar werkgever is ze
inkomsten misgelopen. De consument houdt de
zorginstelling aansprakelijk voor haar schade als gevolg
van het letsel aan de galweg dat na de operatie is
ontstaan en verzoekt de commissie haar een vergoeding
toe te kennen.
De zorginstelling betreurt wat de consument is
overkomen, maar ontkent dat onzorgvuldig is
gehandeld. De complicatie tijdens de ingreep kan de
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zorginstelling niet worden verweten. Onmiddellijk is
de hulp ingeroepen van een zeer ervaren chirurg onder
wiens leiding het galweg letsel is hersteld. Helaas is
achteraf zoveel littekenvorming ontstaan dat door de
toename van het bindweefsel in het herstelgebied een
vernauwing van de galweg is opgetreden. Daarna zijn
diverse ERCP’s met plaatsing van een endoprothese
uitgevoerd. Omdat het resultaat onvoldoende was,
heeft de consument in een ander ziekenhuis een
hersteloperatie ondergaan.
De zorginstelling erkent dat de communicatie met de
consument en haar ouders na de ingreep te wensen
heeft overgelaten. Ook de nazorg is onvoldoende
geweest. Dit laat echter onverlet dat de complicatie
tijdens de ingreep niet-verwijtbaar is. Er is dus geen
grondslag voor aansprakelijkheid.
De commissie komt eveneens tot het oordeel dat
tijdens de ingreep geen verwijtbare fout is gemaakt
die aan de zorginstelling is toe te rekenen. De galleider
zat vlak onder de oppervlakte op de plaats waar het
buikvlies opengemaakt moest worden. Daardoor werd
de galleider beschadigd met de gallekkage tot gevolg.
Dit was volgens de commissie niet te verwachten
en dus niet verwijtbaar. Ook tijdens het vervolg van
de ingreep heeft zich geen verwijtbare handeling
voorgedaan. Dat vervolgens door littekenweefsel een
vernauwing is ontstaan, is volgens de commissie een
niet te voorkomen complicatie en geen verwijtbare fout
van de zorginstelling.

Los van de communicatie waarvan de zorginstelling
heeft toegegeven daarin tekortgeschoten te zijn, getuigt
het behandeltraject na de ingreep volgens de commissie
niet van doortastendheid. Na enkele ERCP’s zonder
enige positief effect had het duidelijk moeten zijn dat
het niet zinvol was hiermee door te gaan. Bovendien
waren deze behandelingen zeer pijnlijk. Kennelijk
heeft de zorginstelling de ernst van de situatie voor
de consument niet voldoende onderkend door haar
pas na negen ERCP’s en pas op haar verzoek naar een
andere gespecialiseerde zorginstelling door te verwijzen.
Daardoor heeft de zorginstelling nalatig gehandeld.
Voor de commissie staat het vast dat de consument
door deze gang van zaken schade heeft geleden. Door
het blijven doorgaan met ERCP behandelingen heeft
ze veel pijn gehad en was het genezingsperspectief
onduidelijk. De commissie ziet dan ook aanleiding
hiervoor een vergoeding toe te kennen. Daarbij betrekt
de commissie dat de consument door veelvuldig
ziekteverzuim inkomsten is misgelopen en een jaar
later aan haar studie is begonnen. De zorginstelling
moet haar een schadevergoeding van € 2.000,- betalen.

SAMENVATTING
Stevig fundament voor toekomstige ontwikkelingen
De ontwikkelingen binnen De Geschillencommissie
hebben ook in 2013 niet stil gestaan. Enerzijds blijkt
dit uit de groei van het aantal geschillencommissies.
Zo hebben in het afgelopen jaar acht sectoren van het
bedrijfsleven voor een nieuwe geschillencommissie
gekozen. Daarmee zorgt De Geschillencommissie voor
een hoogwaardige geschilbeslechting voor meer dan
60 sectoren. Ook door de positieve versterking vanuit
de overheid krijgt het beslechten van geschillen door De
Geschillencommissie een steeds prominentere positie.
Omdat het bedrijfsleven, de consumentenorganisaties
en de overheid het gezamenlijk belang van De
Geschillencommissie zien, is er een stevig fundament
waarop de komende jaren verder kan worden gebouwd.
Daarmee is De Geschillencommissie volop in
beweging. In de afgelopen jaren zijn al veel trajecten
in gang gezet en ook in 2014 zijn uitbreiding van
het aantal geschillencommissies, het ontwikkelen
van nieuwe dienstverlening ondersteund door de
digitalisering en behoud en verbetering van kwaliteit
de speerpunten. Uit een tevredenheidsonderzoek vorig
jaar bleek dat de deelnemende brancheorganisaties
De Geschillencommissie aanbevelen aan partijen
die nog geen geschillenregeling hebben. Ze vinden
De Geschillencommissie onder meer professioneel,
onafhankelijk, niet bureaucratisch en in ontwikkelingen
voorop lopen. Belangrijk vinden de aangesloten
brancheorganisaties ook dat De Geschillencommissie
een breed draagvlak bij consumentenorganisaties en de
overheid heeft.
Ontwikkelingen
Drie nieuwe ontwikkelingen waren in 2013 van
belang voor De Geschillencommissie. Zo hebben het
Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie besloten dat alle lidstaten een instantie moeten
hebben waar consumenten en ondernemers hun
geschillen kunnen indienen. Voorts komt er een
Europees digitaal verwijsplatform waarmee geschillen
tussen consumenten en webwinkels bij de juiste
geschilleninstantie in een lidstaat terecht komen. De
Geschillencommissie heeft hiervoor in 2013 op verzoek
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een plan
van aanpak opgesteld. Een onderdeel daarvan is de
instelling van een Geschillencommissie Algemeen, waar
consumenten en ondernemers terecht kunnen als er
geen sectorale geschillencommissie is. In 2014 wordt
met de uitvoering van het plan van aanpak begonnen.
Voorts heeft de Tweede Kamer in 2013 de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen.
Volgens deze wet moet iedere zorgverlener een interne

Jaarverslag 2013

Pagina 184

Consumentenzaken

klachtenregeling hebben en zich bij een onafhankelijke
geschilleninstantie aansluiten. De Geschillencommissie
is bereid de geschillencommissies in de zorg te
faciliteren. Naar verwachting wordt de wet in 2014 door
de Eerste Kamer aangenomen waarna de implementatie
van geschillencommissies kan beginnen voor de
sectoren in de zorg die deze commissies bij
De Geschillencommissie willen onderbrengen.
Van belang is verder dat het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een wet voorbereidt die
aanbieders van kinderopvang, gastouderbureaus en
peuterspeelzalen verplicht zich bij één centraal loket
voor de behandeling van klachten en geschillen aan te
sluiten. Ook hiervoor heeft De Geschillencommissie
in 2013 een plan van aanpak opgesteld. Bij positieve
besluitvorming kan met dit nieuwe model voor klacht- en
geschilbehandeling in 2015 worden begonnen.
In 2013 is de Geschillencommissie Notariaat voor
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
ingesteld. Nieuw in 2013 is ook de Geschillencommissie
Geestelijke Gezondheidszorg.
Bij enkele bestaande geschillencommissies
zijn aanpassingen doorgevoerd. Zo is de
Geschillencommissie Verbouwingen uitgebreid met een
garantie- en waarborgregeling voor nieuwbouw en is de
Geschillencommissie Textiel en Schoenen omgezet naar
de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk.
Per januari 2014 neemt KNV Taxi deel in de
Geschillencommissie Taxivervoer en zijn de leden
automatisch bij deze geschillencommissie geregistreerd.
Ondernemers die niet bij KNV Taxi zijn aangesloten
dienen zelf voor registratie te zorgen op basis van de wet
Personenvervoer 2000. Nieuw per 1 januari 2014 is ook
de Geschillencommissie Natuursteen voor de Algemene
Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven.
Cijfers
In 2013 is de website van De Geschillencommissie
bijna een kwart miljoen keer bezocht. De telefonische
informatiedienst handelde circa 34.000 gesprekken af.
In het verslagjaar werden 5.023 klachten ingediend.
De geschillencommissies deden vorig jaar 2.169
uitspraken. Voorts waren er 178 schikkingen door
deskundigen en 1.657 onderlinge oplossingen door
partijen. Dat wijst er op dat een toenemend aantal
geschillen in de verweerfase onderling wordt opgelost.
De gemiddelde behandelingsduur bedroeg 3 maanden.
De meeste tijd is nodig om partijen hun standpunten
kenbaar te kunnen laten maken en zo nodig een
deskundigenrapport te laten opstellen. Gemiddeld werd
binnen een maand na de zitting de uitspraak verzonden.
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BEZETTING 2013 BIJLAGE A
Geschillencommissie Advocatuur
voorzitters
mr. J. van der Groen
mr. L.F.A. Husson
mr. J.C. Koster-Vaags*
mr. N. Schaar
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. M.T.C.J. Nauta-Sluys
mr. D. Visser**
H.W. Zuur
leden voorgedragen door de
Nederlandse 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
secretaris
mr. A.K. Kalicharan-Tirbeni

leden voorgedragen door BOVAG
P.G. Nieuwenhuyse
J. Schenkel
P.H.M. Scholten
G. van Walen

leden voorgedragen door NOA
H.A. Klunder
mr. A.B. van Kruistum**

Geschillencommissie
Bestratingsbedrijf (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander

Geschillencommissie
Airconditioning (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. D.J. Buijs
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers

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 NVKL
ing. D. Havenaar
G.J.M. Vos

Geschillencommissie Afbouw (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. D.J. Buijs
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon

mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers

Geschillencommissies
Autoverhuur (5)
voorzitters
mr. R.J.M. Cremers
mr. J. van der Groen
mr. D.P.C.M. Hellegers
mr. J.G. Hinnen
mr. F.C. Schirmeister
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate**
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
drs. W.J. Monod de
Froideville-Reigersman*
drs. W. Nienhuis
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos
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leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door OBN
R.A. Schaufeli**
G.J. Visscher**
Geschillencommissie Bouw- en
Afbouwmaterialen (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door HIBIN
M.E.J. Kusters
M.J.J. Vaes

Geschillencommissie Centrale
Antenne Inrichtingen (1)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie**
mr. R.J. Haakmeester
mr. J.S. de Jong
mr. A.G.M. Zander
mr. A.E. Zweers
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
drs. J.J. Helbes
mr. W.A.M. van Kempen
mr. dr. L.A.R. Siemerink
H.W. Zuur
leden voorgedragen door NLkabel
A.E.R. de Veer

mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door VWDHZ
W. van Dijk
mr. E.J. Schipper
Geschillencommissie Elektro (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

Geschillencommissie
Dakbedekking (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
lid voorgedragen door VEBIDAK
E. Wiepking
Geschillencommissie Directe
Verkoop (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. F.A. Chorus

leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
drs. W. Nienhuis
A.J.E. Weijenborg-Meiss
leden voorgedragen door
Uneto-VNI
J. Duijns**
A. van Pelt
Geschillencommissie
Elektronische
Communicatiediensten (1)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie**
mr. R.J. Haakmeester
mr. J.S. de Jong
mr. A.G.M. Zander
mr. A.W. Zweers

lid voorgedragen door Vereniging
Directe Verkoop
C.B. Fontein

leden voorgedragen door de
Consumentenbond
drs. J.J. Helbes
mr. W.A.M. van Kempen
mr. dr. L.A.R. Siemerink
H.W. Zuur

Geschillencommissie Doe-HetZelfbedrijven (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers

leden voorgedragen door representanten van het bedrijfsleven
ing. W.H.J. Bolder
B. van der Rhee
A.E.R. de Veer
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Geschillencommissie Energie
voorzitters
mr. A.J.M. van Breevoort
mr. D.J. Buijs
mr. R. Haakmeester
mr. H.W. Koksma
mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar
mr. F.J.P. Lock
mr. J.P.G. Poell*
mr. F.C. Schirmeister
mr. R.H. Smits
mr. J. Visser
mr. I.E. de Vries
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. J.M. Hoekstra
mr. T.O. van Houten
mr. E.J.P.J.M. Kneepkens
drs. W. Nienhuis
drs. L. van Rootselaar
mr. D.E. Valle Robles-Roomer
H.W. Zuur
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. Schinck
Geschillencommissie Energielabel
voorzitters
mr. J.S. de Jong
mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/Vereniging
Eigen Huis
mr. M.J. Boon
mr. D.E. Valle Robles-Roomer
leden voorgedragen door het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
F.X. Borsje
A.M. van der Maas
Geschillencommissie
Garantiewoningen
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. S.M. Evers
mr. R.P.P. Hoekstra**
mr. J.S. de Jong
mr. M.L.J. Koopmans
mr. M.L. Trippenzee-Braaksma

leden voorgedragen door de
Consumentenbond/Vereniging
Eigen Huis
mr. W. van den Berg
mr. E.M. Bruggeman*
mr. C.M.W. Friedman-de Waele
mr. C. Muller
leden voorgedragen door SWK
W.A.J.L.T. Bax
ir. M.P.A. van Daalen MBA
A.C.G. Hilbrink
W. Kroon
ir. F.A.J. Münninghoff
F.J. Scholte
secretaris
mr. C.C.J. de Jong
mr. A.K. Kalicharan-Tirbeni

leden voorgedragen door de
Consumentenbond en LPGGZ
mr. N. van Bergeijk**
J. Zomerplaag**
leden voorgedragen door GGZ
Nederland
A. van der Heide**
T. de Vos**
secretaris
mr. J.M. Bouter-Bijsterveld
plv. secretaris
mr. D. van der Linden-Vink
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

extern plv. secretaris
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. A. Rademaker-Neleman
mr. E. Steenks
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

Geschillencommissie Glas,
Porselein en Aardewerk (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

Geschillencommissie
Gezelschapsdieren (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. D.J. Buijs
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
drs. W. Nienhuis
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss

leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss

lid voorgedragen door GEBRA
S.A. Muller

leden voorgedragen door DIBEVO
drs. M.H. Gerlofsma
dr. drs. I.D. de Wolf
Geschillencommissie Geestelijke
Gezondheidszorg
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg**
mr. H.A. van Gameren**
mr. A.R.O. Mooy**
mr. W. van Nierop**

Geschillencommissie Groen (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
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leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door VHG
R. Ruijs
J.F. Schulte
Geschillencommissie
Informatiedienstaanbieders (1)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie**
mr. R.J. Haakmeester
mr. J.S. de Jong
mr. A.G.M. Zander
mr. A.E. Zweers
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
drs. J.J. Helbes
mr. W.A.M. van Kempen
mr. dr. L.A.R. Siemerink
H.W. Zuur
lid voorgedragen door de
initiatiefnemers
B. van der Rhee
Geschillencommissie
Installerende Bedrijven (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
mr. C.E.M.A. Jol
drs. W. Nienhuis
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door
Uneto-VNI
P.A. Frank
R.A. Timmer**
ir. E.J. Wagenaar*
A. van de Weerd

Geschillencommissie
Kinderopvang
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.H. Reumer-Maassen
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. E.E. Aberson
mr. P.P. van der Neut
leden voorgedragen door de
Brancheorganisatie Kinderopvang
A.R. de Booij**
J. Rutjens
Geschillencommissie Klussen- en
Vloerenbedrijven (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers

leden voorgedragen door
VastgoedPRO
E.J.M. Habets
M. Kok

leden voorgedragen door
ondernemers
ir. G.M.F.J. Hammer
mr. D. van Setten

leden voorgedragen door VBO
J.J. Hendrikse
mr. F.J. Vos

Geschillencommissie Optiek (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

Geschillencommissie Notariaat
voorzitters
mr. J. van der Groen**
mr. N. Schaar**
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.T.C.J. Nauta-Sluys**
mr. D. Visser**
H.W. Zuur**
leden voorgedragen door
Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie
mr. M.Th. Blocks-Goetheer**
mr. B. Haaijer**
mr. G. Herwig**
secretaris
mr. C.C.J. de Jong
plv. secretaris
mr. C.E. Segeren-Weber

leden voorgedragen door VLOK
W.M. van Doesburg
G.J. Oltmans
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
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. E.M. Bruggeman*
mr. J.P. van Heerden
mr. D.E. Valle Robles-Roomer
mr. drs. M.J. Ziepzeerder
leden voorgedragen door NVM
J.B. Boerman
C.J. Borsboom
T.A.W. Heijmeijer
J.P.J. de Kleermaeker

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 Openbaar
Vervoer (3)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie
mr. B.W.T. Hagendoorn
mr. G. Keizer
mr. E.A. Maan
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. E.L.M. Folmer-Teppema
mr. A.J. Hallie-Bonjer*
mr. J.P. van Heerden
mr. M.A. Keulen
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leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. J.M. Huysman-Hartkamp
drs. W. Nienhuis
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
leden voorgedragen door NUVO
K. Kortland*
J. van Pelt
R.F. Sikking
Geschillencommissie Parket
voorzitter
mr. D.J. Buijs
mr. M.G.W.M. Stienissen
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. C.B.E. van Bladel
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
leden voorgedragen door VPL
W. Luiten
Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. D.J. Buijs
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
leden voorgedragen door NRTO
F.E. Duveen
T.J.E. Omta**
R. de Rijk*

Geschillencommissie Post (1)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie**
mr. R.J. Haakmeester
mr. J.S. de Jong
mr. A.G.M. Zander
mr. A.E. Zweers

drs. W. Nienhuis
A. Pols-Verweij
mr. B.W. Weilers
mr. J.H. Willems

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
drs. J.J. Helbes
mr. W.A.M. van Kempen
mr. dr. L.A.R. Siemerink
H.W. Zuur
leden voorgedragen door PostNL
mr. R. Floor
J. van Tilborg
Geschillencommissie Recreatie
voorzitters
mr. P.P.M.H. van Hooff
mr. G.P. Loman
mr. J.P.G. Poell*
mr. J.L. Sierkstra
mr. C.J.G.M. van der Weide
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
mr. J.M. Huysman-Hartkamp
mr. H. Postma
leden voorgedragen door
RECRON
P.W.M. Meijkamp
O.K.R. Petram
D.J. Verstand
Geschillencommissie Reizen
voorzitters
mr. D.J. Buijs
mr. H.A. van Gameren
mr. J.M.J. Godrie
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. C.F.J. de Jongh
mr. G. Keizer
mr. G.P. Loman
mr. M. Luhrman
mr. J.H. Reumer-Maassen
mr. O.P.G. Vos
mr. I.E. de Vries
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. C.B.E. van Bladel
mr. A.C. van den Boogaard
drs. P.J. Groenhuijzen
mr. A.J. Hallie-Bonjer*
mr. P.C. de Klerk

leden voorgedragen door ANVR
F.A.M. de Bray
J.J.M. Crijnen
mr. J.H.A.M. Curfs
J.H. van Dongen-Romein
I.P. Goedegebuure
R. Heimans
L.C.J.G. Houtenbos
M. van het Kaar
R. Klawer
drs. G.M. Locquet
J.H. Mosselman
A.G. van Opstal
J.W. Rijshouwer
L. Salomons
Geschillencommissie
Rijopleidingen (5)
voorzitters
mr. R.J.M. Cremers
mr. J. van der Groen
mr. D.P.C.M. Hellegers
mr. J.G. Hinnen
mr. F.C. Schirmeister
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate**
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
D. Kooman**
drs. W.J. Monod de
Froideville-Reigersman*
drs. W. Nienhuis
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos
leden voorgedragen door BOVAG
A. Belt
R. Kant
Geschillencommissie Schilders-,
Behangers- en Glaszetbedrijf (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. W. van den Berg
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mr. M.J. Boon
mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*
mr. B.W. Weilers
leden voorgedragen door de STAF
J. Hania
J.Th.P. van Rest
Geschillencommissie Sieraden en
Uurwerken (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
leden voorgedragen door de
Nederlandse Juweliers- en
Uurwerkbranche
F.W. Brom
leden voorgedragen door de
Vereniging Goud en Zilver
Geschillencommissie Sport en
Beweging (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
lid voorgedragen door Fit!Vak
N. El Ayachi
Geschillencommissie Taxivervoer (3)
voorzitters
mr. B.W.T. Hagendoorn
mr. G. Keizer
mr. E.A. Maan

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. E.L.M. Folmer-Teppema
mr. A.J. Hallie-Bonjer*
mr. J.P. van Heerden
mr. M.A. Keulen
drs. W. Nienhuis

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
drs. W. Nienhuis
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss

leden voorgedragen door Anbos
T.F. Hiele
E.S. Keijzer

leden voorgedragen door het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
C. Cramer
G. van Dijk

leden voorgedragen door de
Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie
W.H.X. Amian
H.J. Verhaaf

lid voorgedragen door Provoet
E.J. Wesselink-Roenhorst

Geschillencommissie
Telecommunicatie (1)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie**
mr. R.J. Haakmeester
mr. J.S. de Jong
mr. A.G.M. Zander
mr. A.E. Zweers

Geschillencommissie
Tweewielers (5)
voorzitters
mr. R.J.M. Cremers
mr. J. van der Groen
mr. D.P.C.M. Hellegers
mr. J.G. Hinnen
mr. F.C. Schirmeister

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
drs. J.J. Helbes
mr. W.A.M. van Kempen
mr. dr. L.A.R. Siemerink
H.W. Zuur
leden voorgedragen door FIST
ing. W.H.J. Bolder
drs. H.W. Vrolijk

leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate**
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
D. Kooman**
drs. W.J. Monod de
Froideville-Reigersman*
drs. W. Nienhuis
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos

Geschillencommissie Textiel en
Schoenen
voorzitters
mr. C.F.J. de Jongh
mr. J.H. Reumer-Maassen

leden voorgedragen door BOVAG
P.G. Nieuwenhuijse
J. Schenkel
P.H.M. Scholten
G. van Walen

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
ing. A.G. van Achthoven-van Doorne
mr. C.J.S. Vrendenbarg

Geschillencommissie Uiterlijke
Verzorging (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

lid voorgedragen door InRetail
P. Speksnijder
Geschillencommissie
Thuiswinkel (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
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leden voorgedragen door ANKO
J.W.F. Oortwijn**
S. van der Schoor-Hoogesteger

Geschillencommissie
Verhuizen (3)
voorzitters
mr. J.M.J. Godrie
mr. B.W.T. Hagendoorn
mr. G. Keizer
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. E.L.M. Folmer-Teppema
mr. A.J. Hallie-Bonjer*
mr. J.P. van Heerden
mr. M.A. Keulen
drs. W. Nienhuis
leden voorgedragen door
de Vereniging voor Erkende
Verhuizers
A.C.H.J. van Daal
D. van der Ent
Geschillencommissie
Voertuigen (5)
voorzitters
mr. R.J.M. Cremers
mr. J. van der Groen
mr. D.P.C.M. Hellegers
mr. J.G. Hinnen
mr. F.C. Schirmeister
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate**
D. Kooman**
mr. W.J. Monod de
Froideville-Reigersman*
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos
leden voorgedragen door BOVAG
P.G. Nieuwenhuijse
J. Schenkel
P.H.M. Scholten
A. Vis**
G. van Walen

Geschillencommissie
Verbouwingen en Nieuwbouw
voorzitters
mr. S.M. Evers
mr. J.S. de Jong
mr. M.L. Trippenzee-Braaksma
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/Vereniging
Eigen Huis
mr. M.E. Hinskens-van Neck
mr. C. Muller
leden voorgedragen door
Stichting BouwGarant
ing. G.J. van Ingen
C. de Vries**

Geschillencommissie
Waterrecreatie
voorzitters
mr. J.N. de Blécourt
mr. R. Pfeiffer
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/ANWB
ing. J.A.G.W. Droogers*
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
P.L.J. van Kuppenveld**

secretaris
mr. C.C.J. de Jong
plv. secretaris
mr. C.E. Segeren-Weber

leden voorgedragen door HISWA
Vereniging
mr. J.J. van der Meulen
R.N. Zegers

extern plv. secretaris
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. A. Rademaker-Neleman
mr. E. Steenks
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

secretaris
mr. S. van Arkel

Geschillencommissie Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. A.R.O. Mooy
mr. W. van Nierop
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
S.R. de Moor-Bullinga
mr. S. Sierksma
leden voorgedragen door Actiz/
BTN
M.C.J. Meijs-Joosten
G.M.H. Timmermann
A.H.B.M. van den Wildenberg**
secretaris
mr. D. van der Linden-Vink

extern plv. secretaris
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. A. Rademaker-Neleman
mr. E. Steenks
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

extern plv. secretaris
mr. D.C.J. Frijlink
mr. W. Hartong van Ark
mr. L. Kramer
mr. J.A.N. Maat
mr. E. Mimpen
mr. A. Rademaker-Neleman
mr. E. Steenks
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden
Geschillencommissie Water
voorzitters
mr. A.J.M. van Breevoort
mr. D.J. Buijs
mr. R. Haakmeester
mr. H.W. Koksma
mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar
mr. F.J.P. Lock
mr. J.P.G. Poell*
mr. F.C. Schirmeister
mr. R.H. Smits
mr. J. Visser
mr. I.E. de Vries

plv. secretaris
mr. J.M. Bouter-Bijsterveld
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leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. J.M. Hoekstra
mr. T.O. van Houten
mr. E.J.P.J.M. Kneepkens
drs. L. van Rootselaar
mr. D.E. Valle Robles-Roomer
H.W. Zuur
leden voorgedragen door VEWIN
mr. R. Lucas
mr. A. van der Minne

leden voorgedragen door Inretail
B. Keijer**
J.E. Lübbers
J.W.C. Tichelt
R. Weening-Oldenburger
Geschillencommissie
Zelfstandige Klinieken
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. R.J. Paris

Geschillencommissie Webshop (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. J.P.G. Poell*
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake**

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. P.C. de Klerk
mr. J.W. Regouw-Vellinga

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. M.A. Arntz
mr. C.A. Bontje
mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss

Geschillencommissie
Zorginstellingen
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. R.J. Paris

leden voorgedragen door
Stichting Webshop Keurmerk
mr. M.M.E. Antic*
mr. F.C. van der Jagt
mr. A. Verhoeven**

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. P.C. de Klerk
mr. J.W. Regouw-Vellinga

Geschillencommissie Wonen
voorzitters
mr. D.J. Buijs
mr. C.F.J. de Jongh
mr. M.W. Kempe
mr. H.W. Koksma
mr. J.H. Potter*
mr. J.H. Reumer-Maassen**
mr. F.H.C.M. van Schaijk
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. M. Taudin Chabot
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. C.B.E. van Bladel
drs. M.C.H.G. van den Boom
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
drs. H.W.M. Joosten
E.M.A. Kist-Stokhuyzen
mr. E.J.P.J.M. Kneepkens
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. J.H. Willems

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
mr. P.H. Smits*

lid voorgedragen door de ZKN
N.M. de Zwaan

leden voorgedragen door NVZ/
KNMG
drs. A.S.M. Nuijten
dr. J.W. Stenvers
drs. R.A. Thieme Groen
lid voorgedragen door VGN
drs. R.F.B. Geus
secretaris
mr. J.M. Bouter-Bijsterveld
plv. secretaris
mr. D. van der Linden-Vink
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. A. Rademaker-Neleman
mr. E. Steenks
mr. A. Verdouw
mr. R. van Zweden

Geschillencommissie
Zonwering (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.J.M. Cremers
mr. T.J. van Gessel
mr. J. van der Groen
mr. M.L.J. Koopmans
mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander

leden voorgedragen door Romazo
W.J.M. van den Berg
O. van den Breul

Clustercommissies
(1) De zittingen van de
Geschillencommissies Centrale
Antenne Inrichtingen, Elektronische
Communicatiediensten,
Informatiedienstaanbieders,
Post en Telecommunicatie
worden gecombineerd. Om
deze clusterzittingen te kunnen
organiseren zijn meerdere voorzitters
en leden voorgedragen door de
Consumentenbond, benoemd bij de
onderscheiden Geschillencommissies.
(2) De zittingen van de
Geschillencommissies Afbouw,
Airconditioning, Bestratingsbedrijven,
Bouw- en Afbouwmaterialen,
Dakbedekking, Doe-Het-Zelfbedrijven,
Groen, Installerende Bedrijven,
Klussen- en Vloerenbedrijven,
Schilders-, Behangers- en
Glaszetbedrijven en Zonwering
worden gecombineerd. Om
deze clusterzittingen te kunnen
organiseren zijn meerdere voorzitters
en leden voorgedragen door de
Consumentenbond, benoemd bij de
onderscheiden Geschillencommissies.
(3) De zittingen van de
Geschillencommissies Openbaar
Vervoer, Taxivervoer en Verhuizen
worden gecombineerd. Om
deze clusterzittingen te kunnen
organiseren zijn meerdere voorzitters
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en leden voorgedragen door de
Consumentenbond, benoemd bij de
onderscheiden Geschillencommissies.
(4) De zittingen van de
Geschillencommissies Directe
Verkoop, Elektro, Gezelschapsdieren,
Glas, Porselein en Aardewerk, Optiek,
Particuliere Onderwijsinstellingen,
Sieraden en Uurwerken, Sport
en Beweging, Thuiswinkel,
Uiterlijke Verzorging en Webshop
worden gecombineerd. Om
deze clusterzittingen te kunnen
organiseren zijn meerdere voorzitters
en leden voorgedragen door de
Consumentenbond, benoemd bij de
onderscheiden Geschillencommissies.
(5) De zittingen van de
Geschillencommissies Autoverhuur,
Rijopleidingen, Tweewielers en
Voertuigen worden gecombineerd.
Om deze clusterzittingen te
kunnen organiseren zijn meerdere
voorzitters en leden voorgedragen
door de Consumentenbond,
benoemd bij de onderscheiden
Geschillencommissies.
*

voorzitters, leden en
secretarissen die in de loop
van 2013 hun werkzaamheden
ten behoeve van de
Geschillencommissie hebben
beëindigd.

** voorzitters, leden en
secretarissen die in de loop van
2013 zijn benoemd.

DESKUNDIGENBESTAND 2013
BIJLAGE B
Geschillencommissie Afbouw
A.A.M. Hagen
H.J. de Hek
W. Hustin
E.C. van der Plas
H. Roseboom
O.R. de Vries
Geschillencommissie
Airconditioning
J.J. Bouwes
ing. B.G.J. Ernens**
Geschillencommissie
Bestratingsbedrijf
E. Brouwer**
H.H.M. de Vaan**
Geschillencommissie Elektro
W.T.C. van der Greft
H.K. Karsen
W.F.C. Peusen
J.K. Westerhof

Geschillencommissie Optiek
J.A.M. van der List
J. Schrijver

Geschillencommissie
Gezelschapsdieren
R. Bergsma

bemiddelingsdeskundigen:
A. van der Bruggen
P.A.M. Klitsie

Geschillencommissie Groen
J.I.M. Bartelds
H.M.M. Kicken

Geschillencommissie Schilders-,
Behangers- en Glaszetbedrijf
M. van den Bovenkamp
A.J.J. Jansen*

Geschillencommissie
Installerende Bedrijven
H.A.D. Bek
A.F.E.A. van Eersel
H.E.J. Hoppenbrouwers
P. Hoving
G.J.W. Morsink
A.H.J. Stevens
P.P.A.C.M. Timmermans
A. Tromp sr.
Geschillencommissie Klussenen Vloerenbedrijven
Ir. J.C.A. van den Bergh
B. van Dort
C.J.P.C. van Hest
J. Horio

Geschillencommissie
Verbouwingen en Nieuwbouw
ir. H. Janssen
A. Stam
C.G. Verdoorn

Geschillencommissie Parket
C.H. Wonnink

Geschillencommissie Verhuizen
T. Mol
Geschillencommissie Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg
drs. C. de Graaf
Geschillencommissie Voertuigen
H. Brevet
G. den Dekker
J.A. Dijkstra
L.H.C. Kroes
M. Zijlstra

Geschillencommissie Textiel en
Schoenen
H.P.M. van de Poel*

Geschillencommissie
Waterrecreatie
G. Beekmann
ing. J.S. Miedema
P. Selles

Geschillencommissie Tweewielers
L.H.C. Kroes
Geschillencommissie Uiterlijke
Verzorging
C.M. de Beer-Visser
A.L. Hermus
G. Hoedeman-Van der Panne**
I. Hulscher
T. Kroezen-Meijer
M.A. van Putten
P. van Seters

Geschillencommissie Wonen
P.H. van Beek
E. Copier
F.H. van Hattem
H.G. Nouwen
J.H.M. van de Schoot
J.H.J. Timmer
H.P. Vink

bemiddelingsdeskundigen:
dipl-ing. G.J.M. Bennink
A.H.T. Bevers
R.A. Boom
C. Boom
ing. G.F. Döbken
C.K. van Driel
C.H.M. van Gils
A.J.J. van der Horst
C. Jongboer
H. Kortlevers
F.B.H. Maas
A.J.C. van der Meulen
A.R. Ritmeester
L.F.M. Rooijakkers
F.H.A. de Roos
H. Ruigendijk
J.H.W.F.M. van Son
J.J. Spek
H.M. van der Spoel
W. Timmer
H.J. Tolkamp
N.J. Verweij
H. Vierhout
R.E.B. Vogelvang
ing. P.J. de Vries
B.J. van der Zijden
K. Zwaal
Geschillencommissie Zonwering
K. Lautenbach
drs. H. van Rossum
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Geschillencommissie Energielabel
C.A.M. Arkesteijn
ir. E.G.C. Coppens

Geschillencommissie
Garantiewoningen
bemiddelingsdeskundigen:
H.J. Doosje
M.M. Hesselberth
E.G. Spruitenburg
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*

deskundigen die in de loop
van 2013 hun werkzaamheden ten behoeve van de
Geschillencommissie hebben
beëindigd.

** deskundigen die in de loop van
2013 zijn benoemd.

COLOFON
Redactie:
Rien Schilte
Vormgeving:
DOOR communicatie en vorm,
Kerkrade - Sittard - Amsterdam
Druk:
Leen Offsetdruk,
Hasselt (België)
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