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VOORWOORD

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

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

een grote groep relevante stakeholders. Op verzoek van
koepelorganisaties en cliënten/patiëntenorganisaties
zullen geschillencommissies voor sectoren in de zorg
ingericht worden.
Geschillencommissies
Op 31 december 2014 zijn 54 geschillencommissies
ingesteld.

De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
De Geschillencommissie streeft naar een sterke verankering in de maatschappij. Dit betekent een toename
van het aantal consumentengeschillencommissies en
aansluiting op en ondersteuning van klachtenprocedures
bij branche- en beroepsorganisaties. Ook een verbreding
in de zakelijke geschilbeslechting staat centraal in de
visie, waarbij naast geschilbeslechting tussen ondernemers onderling ook ingezet wordt op geschilbeslechting
samenhangend met verenigingsregelingen en de
handhaving van tuchtrecht.
De Geschillencommissie biedt oplossingen aan voor:
- klachten en geschillen tussen consumenten en
ondernemers,
- geschillen tussen ondernemers onderling en
- geschillen samenhangend met verenigingsregelingen
en de handhaving van tuchtrecht.
Daarnaast wil De Geschillencommissie de inzet van
andere vormen van geschiloplossing zoals bemiddeling
en online geschilbeslechting, verder ontwikkelen en
uitbouwen. Mede door de genoemde verbredingstrajecten en de inzet van andere vormen van geschilafdoening
is De Geschillencommissie dé instantie voor klachten
en geschillen op de consumenten- en zakelijke markt in
Nederland.
Daarbinnen past het streven van De Geschillencommissie om haar kerntaak ‘het oplossen van klachten en
geschillen’ effectief, efficiënt en met goede kwaliteit
te realiseren, met daarbij een laagdrempelige toegang
voor consument en ondernemer. Dit wordt verwoord in
de missie: snel, eenvoudig en goed(koop) klachten en
geschillen oplossen.
De resultaten over het jaar 2014 in de zakelijke geschilbeslechting zijn opgenomen in het jaarverslag 2014 SGB.
Nieuwe ontwikkelingen
In 2014 waren er drie nieuwe ontwikkelingen die
van belang zijn voor De Geschillencommissie: (1) de
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implementatie van het stelsel van Alternative Dispute
Resolution (ADR) en Online Dispute Resolution (ODR)
uit Europese regelgeving, (2) de inrichting van een nieuw
model voor klacht- en geschiloplossing voor de sector
kinderopvang en peuterspeelzalen en (3) geschillencommissies in de zorg.
Buitengerechtelijke geschiloplossing wordt steeds
belangrijker, ook vanuit Europees perspectief.
Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben
in 2013 ingestemd met een Richtlijn voor ADR en een
Verordening voor ODR. Deze twee regelingen helpen
consumenten en ondernemers om hun geschillen op te
lossen zonder naar de rechter te hoeven, en ook online
over de grenzen heen. Het Ministerie van VenJ zet de
Richtlijn ADR om naar Nederlandse wetgeving. Medio
2015 moet deze wet ingaan. Een half jaar later treedt de
Verordening ODR in werking. De Geschillencommissie
richt voor de consumentenmarkt op basis van een in
2014 door het Ministerie van V en J goedgekeurd plan
het stelsel van ADR voor Nederland in.
Het Ministerie van SZW introduceert een nieuw model
voor de klacht- en geschilbehandeling voor de kinderopvang (inclusief gastouderbureaus) en peuterspeelzalen. De nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen verplicht aanbieders zich aan te sluiten
bij één centraal loket dat klachten en geschillen volgens
een geïntegreerd model behandelt. In 2014 heeft De
Geschillencommissie hiervoor een plan gemaakt dat
door de stakeholders is goedgekeurd. De implementatie
is daarna begonnen. Het klachtenloket Kinderopvang
start in 2015 en is voor De Geschillencommissie een
nieuw soort dienstverlening.
De minister van VWS stelt in de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht dat elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris heeft die aan cliënten/
patiënten met een klacht de weg wijst en die eventueel
bemiddelt. Ook is er een verplichting opgenomen voor
een geschilleninstantie per zorgsector. Deze instantie
moet kunnen rekenen op instemming van zowel de
koepelorganisaties als de cliënten/patiëntenorganisaties.
De Geschillencommissie wil de geschillencommissies
in de zorg faciliteren. In 2014 heeft De Geschillencommissie zich als het loket voor de zorg gepresenteerd bij
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Per 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor de Algemene Nederlandse Bond van
Natuursteenbedrijven (ABN) ingesteld. Deze commissie
kan alle geschillen behandelen over transacties tussen
consumenten en natuursteenbedrijven. Hierbij valt te
denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet
volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en
geplaatst.
Naast de instelling van de hiervoor genoemde geschillencommissie zijn er ook relevante aanpassingen gedaan
bij bestaande geschillencommissies.
KNV Taxi is met ingang van 1 januari 2014 als brancheorganisatie gaan participeren in de Geschillencommissie
Taxivervoer. De leden van KNV Taxi zijn automatisch bij
deze geschillencommissie geregistreerd. Ondernemers
die niet aangesloten zijn bij KNV Taxi dienen zelf te
zorgen voor registratie op basis van artikel 77 van de wet
Personenvervoer 2000.
Vanaf 1 februari 2014 heeft de Geschillencommissie
Textiel en Schoenen een nieuwe naam: de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk. De Consumentenbond en INretail hebben, onder leiding van de SER,
nieuwe CBW-erkende voorwaarden vastgesteld. Het
werkterrein van de geschillencommissie omvat voortaan
specifiek Bruidsmode en Maatwerk waardoor ook een
naamsverandering nodig was.
Per 1 mei 2014 is het werkterrein van de Geschillencommissie Garantiewoningen uitgebreid met de behandeling
van geschillen uit koop-aannemingsovereenkomsten
waarop de SWK Garantie- en waarborgregeling Renovatie van toepassing is. Nu kunnen zowel nieuwbouw- als
renovatiegeschillen aan de geschillencommissie worden
voorgelegd.
In oktober 2014 hebben de zelfstandige trombosediensten, leden van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT), zich aangesloten bij de Geschillencommissie
Zorginstellingen. Dit betekent dat de Geschillencommissie Zorginstellingen ook klachten kan behandelen tegen
deze zelfstandige trombosediensten.

Consumentenzaken

Ook in oktober heeft de Geschillencommissie Notariaat
haar werkterrein uitgebreid. Tot dan toe konden de
consumentengeschillencommissie en de zakelijke
geschillencommissie voor het notariaat alleen geschillen
behandelen als de schadevergoeding maximaal € 5.000,was. Per oktober 2014 werd dit bedrag verhoogd naar
€ 10.000,-.
Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de
instelling van een aantal nieuwe geschillencommissies.
In 2014 is de Warmtewet van kracht geworden.
Dit betekent dat naast stadsverwarmingsnetten ook
warmtenetten waardoor warmte wordt geleverd
in complexen, zoals flats, met een gemeenschappelijke installatie onder deze wet vallen. Daarmee zijn
woningcorporaties eveneens energieleveranciers. De
Warmtewet schrijft voor dat aan een verbruiker de
energie geleverd dient te worden op basis van redelijke
leveringsvoorwaarden en dat geschillen kunnen worden
voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Met Aedes. de koepel van woningcorporaties is de
afgelopen periode overlegd over de oprichting van een
geschillencommissie voor de Warmtewet.
Vanaf medio 2014 vonden gesprekken plaats met het
Ministerie van Defensie over de instelling van een
geschillencommissie die uitspraak kan doen over geschillen tussen Defensie en medewerkers van Defensie die
gebruik maken van het defensiezorgsysteem.
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.
Cijfers
In 2014 is de website circa 267.000 keer bezocht.
De telefonische informatiedienst handelde circa 35.000
gesprekken af.
Het aantal ingediende klachten in 2014 was 4.759. Dit
is nagenoeg op het niveau van 2013. De instroom van
nieuwe klachten stabiliseert na een sterke terugval in de
jaren ervoor.
In 2014 zijn er 2.268 uitspraken, 149 schikkingen door
deskundigen en 1.386 onderlinge oplossingen door
partijen: in totaal 3.803. Er waren daarnaast 242 voor- en
tussenbeslissingen.
Het aantal uitspraken, schikkingen door deskundigen en
onderlinge oplossingen is met 3.803 ongeveer 80% van
het aantal nieuwe zaken dat in 2014 ingediend is. Ten
opzichte van 2013 is sprake van een kleine vermindering.
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In 2014 werd 36% van de zaken onderling opgelost en
54% met een schikking door een deskundige of een
uitspraak. In 2013 was dat respectievelijk 41% en 59%.
Er is dus in 2014 relatief iets minder onderling opgelost.

alle medewerkers en erin uitmonden dat op elk niveau
en in alle geledingen van de organisatie medewerkers
vragen naar, weten wat en werken naar de behoefte van
de interne en externe klant.

De gemiddelde behandelingsduur in 2014 is 2,9
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
0,8 maand.

Op 14 en 15 oktober 2014 heeft Lloyd’s auditor ons kwaliteitsmanagementsysteem getoetst en goedgekeurd
volgens de ISO 9001:2008 norm. De ISO certificering is
belangrijk voor De Geschillencommissie omdat wij hiermee aan onze klanten kunnen laten zien dat onze processen en procedures op orde zijn en dat het operationele
proces en het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen
aan de door ISO gestelde normen. Het ISO certificaat is
verlengd tot 31 december 2017.

Relatiemanagement en verwijsarrangementen
De Geschillencommissie onderhield in 2014 gestructureerd contacten met de direct betrokken organisaties.
Dit zijn aangesloten brancheorganisaties, de koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, met de
consumentenorganisaties Consumentenbond, ANWB,
VEH en NPCF, met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt en met de direct betrokken departementen. Daarnaast waren er meer incidentele contacten met
gelieerde organisaties. Planmatig en naar behoefte vond
het relatiemanagement met al deze partijen plaats.
Belangrijk is dat consumenten en ondernemers met een
klacht hun weg kunnen vinden naar De Geschillencommissie. Naast de ondernemers zelf en de brancheorganisaties, vervullen verwijsorganisaties daarin een
rol. De relatie met relevante verwijsorganisaties zoals
Consuwijzer, het Europees Consumenten Centrum en
het Juridisch Loket is het afgelopen jaar geïntensiveerd
en zijn er gesprekken geweest over verbetering in de
samenwerking en doorverwijzing.
Social media
In 2014 is social media een onderdeel geworden van
de communicatie. We hebben goed gemonitord wat
er over ons wordt gezegd op social media-kanalen. We
hebben in 2014 een stap gezet en zijn gestart met het
plaatsen van berichten op social media. Volgens een
doordachte content-agenda brachten we items onder
de aandacht zoals uitspraken, nieuwe commissies en
andere actualiteiten.
Klantgericht werken
Met ISO en INK staat De Geschillencommissie op een
hoog kwaliteitsniveau. Processen en procedures zijn
goed ingeregeld en systemen zijn op orde. Er is in 2014
nog een verdere stap in kwaliteit gemaakt door nog
meer aandacht te besteden aan de zogenoemde zachte
kant van de organisatie. De drie aandachtsgebieden
‘samenwerken, feedback geven en leren leren’ moeten
een vanzelfsprekendheid worden in het handelen van
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ECABO
In het verslagjaar is De Geschillencommissie ook conform de Wet educatie en beroepsonderwijs erkend door
ECABO als leerbedrijf in het kader van stageplaatsen
voor studenten. Door deze erkenning is de organisatie
bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar
beroepsonderwijs te verzorgen. Beleid is dat een aantal
studenten in een leerarbeidsplaats stage loopt.
e-SGC
Het e-SGC systeem ondersteunt de digitale geschilafhandeling. In 2014 zijn voorbereidingen gestart om
de architectuur van het systeem aan te passen aan de
snelle ontwikkelingen in de ICT. Hiermee is een basis
gelegd om de komende jaren het systeem aan te passen
om toekomstbestendig te blijven. Het e-SGC systeem
was in 2014 99,5% beschikbaar en er hebben zich geen
beveiligingsincidenten voorgedaan.
Het bedrijvenregister is een essentieel onderdeel voor
het digitale geschilproces. Eind 2014 was circa 90% van
de commissies op het bedrijvenregister aangesloten. De
verwachting is dat in de loop van 2015 nagenoeg alle
commissies zullen zijn aangesloten.
Daarnaast is in 2014 begonnen met ingrijpende
aanpassingen in de digitalisering door de introductie
van nieuwe vormen van dienstverlening zoals het
Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie
Algemeen voortkomend uit de ADR wet. Beide moeten
aansluiten op de bestaande infrastructuur van De
Geschillencommissie.
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 2015 zijn er drie speerpunten:
uitbreiding van het aantal geschillencommissies, het
introduceren van nieuwe dienstverlening ondersteund
door digitalisering en behoud en verbetering van
kwaliteit.
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GESCHILLENCOMMISSIES

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, 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.
Afhankelijk van het aantal geschillen bestaat een
geschillencommissie uit meerdere voorzitters en leden.
De commissies komen derhalve in wisselende samenstelling bijeen. In 2014 waren bij de 54 geschillencommissies 58 voorzitters, 204 leden en 11 secretarissen
betrokken. De voorzitters, commissieleden en secretarissen die in 2014 deel uitmaakten van de geschillencommissies, zijn opgenomen in bijlage A.
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 2014 waren dat er 128. Een overzicht
van deze deskundigen is opgenomen in bijlage B.

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 en de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten.
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.

In 2014 werden in opdracht van de geschillencommissies 795 rapporten uitgebracht. Er hebben 149 schikkingen door bemiddelingsdeskundigen plaatsgevonden,
waarvan het merendeel door bemiddelingsdeskundigen
bij de Geschillencommissie Wonen.

Consumentenzaken
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INGESTELDE GESCHILLENCOMMISSIES
Op 31 december 2014 waren onder de vlag van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
54 geschillencommissies werkzaam. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken is in 1970
ingesteld.

Instellingsjaar Geschillencommissie
1998
Groen

1998
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
Bruidsmode en Maatwerk

1994
1995

Centrale Antenne Inrichtingen
Schilders- Behangers- en
Glaszetbedrijven

Algemene Nederlandse 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
(Voorheen Geschillencommissie Textiel en Schoenen)
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)

1996
1996

1997

Thuiswinkel
Zorginstellingen

Elektro
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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
2014

en participant (naast Consumentenbond):
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
Tuinbranche Nederland
Stichting Groenkeur
Klussenbedrijven
Vereniging Klussenbedrijven (VLOK) (voorheen
Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven).
Advocatuur
Nederlandse Orde van Advocaten
Glas, Porselein en Aardewerk
Vereniging Gebra
Taxivervoer
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
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
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 Communicatiediensten n.v.t.
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. (gestopt per 1 januari 2015)
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 en Koninkrijksrelaties en
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Verbouwingen en Nieuwbouw
(tot 1 juli 2013 Verbouwingen) Stichting BouwGarant en
Vereniging Eigen Huis (VEH)
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN)
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
Natuursteen
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven
(ABN Natuursteen)
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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 2014
De bezetting van het bureau bestaat op 31 december 2014 uit 41 medewerkers (36 fte).
De directeur is drs. P.F.A. Moerkens MPM.

Organigram De Geschillencommissie

directeur

Het bestuur, dat in het verslagjaar zes keer bijeenkwam,
was als volgt samengesteld:
Onafhankelijke leden
drs. H.G.M. Blocks, voorzitter
mr. G.P. van Ham (vanaf oktober 2014)
mr. R.G. de Lange-Tegelaar (tot oktober 2014)
mr. drs. J.W.E. Spies

hoofd HRM
& communicatie

beleidsmedewerker
juridische zaken &
communicatie

Leden namens de consumentenorganisaties
(Consumentenbond en ANWB)
W. Etty (vanaf februari 2014)
dr. H.M. Fijnaut (tot februari 2014)
mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen
drs. J. Verdam

hoofd
juridische zaken

informatiemanager

procescontroller

financial
controller

manager
ICT

senior
medewerker ICT

Leden namens de ondernemersorganisaties
(VNO-NCW en MKB-Nederland)
drs. R.P. van den Bosch (vanaf april 2014)
drs. H.J.J. van Breemen (tot april 2014)
L.J. Frankenhuis
mr. A.J.K. Koopmans

manager
facilitaire zaken

teammanager

(senior)
secretariaatsmedewerker

Tenminste eenmaal per jaar wordt een stakeholdersbijeenkomst gehouden voor alle branche- en
beroepsorganisaties die aangesloten zijn bij
De Geschillencommissie.
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webredacteur

medewerker
frontoffice

hoofd financiële
administratie

medewerker
facilitaire zaken
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(senior)
medewerker
fin. administratie

manager
juridische zaken

juridisch
medewerker/
secretaris

(senior)
secretariaatsmedewerker

CIJFERS

Het aantal nieuwe klachten

De afhandeling van klachten in 2014

In het verslagjaar werden 4.759 nieuwe klachten
voorgelegd tegenover 5.023 in 2013.

Op 1 januari 2014 waren 1.310 klachten in behandeling.
Dit leverde samen met het aantal nieuwe klachten een
totaal op van 6.069 te behandelen klachten in 2014. Op
1 januari 2015 stonden nog 1.179 zaken open. Dit is iets
lager dan de vorige jaarovergang.

De grootste stijging van het aantal nieuwe klachten ten
opzichte van 2013 is zichtbaar bij de commissie Garantiewoningen (+31) en de commissie Thuiswinkel (+53). De
meest opvallende dalers zijn de commissie
Installerende Bedrijven (-42), de commissie Telecommunicatie (-153) en de commissie Wonen (-122).

Van de 6.069 klachten is 18% (1.087) niet in behandeling
genomen of aan de geschillencommissies voorgelegd. In
2013 was dat 16% (998).
In 2014 is in 1.386 klachten alsnog een schikking getroffen. Voorts zijn in 149 klachten partijen onder leiding van
een bemiddelingsdeskundige tot een schikking gekomen. De geschillencommissies hebben in 2.268 klachten
een uitspraak gedaan.

Aantal uitspraken en schikkingen
In 2014 hebben de geschillencommissies 4.045 uitspraken en schikkingen gedaan:
Uitspraken en schikkingen 2014

Aantal

%

Gegrond

716

18

Ten dele gegrond

245

6

1.100

27

Niet-ontvankelijk

91

2

Onbevoegd

44

1

Schikking ter zitting

72

2

149

4

1.386

34

Voorbeslissing

128

3

114

3

4.045

100

Ongegrond

Schikking door
bemiddelingsdeskundigen
Schikking

Afhandeling klachten 2014

Aantal

%

Tussenbeslissing

Uitspraak commissie

2.268

37

Totaal

Schikking

1.386

23

Niet voldaan aan innamevereisten*

636

11

Overige

182

3

Bemiddeling door deskundigen

149

2

Ondernemer niet aangesloten

208

3

61

1

Nog af te handelen

1.179

20

Totaal

6.069

100

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 2014 bedroeg 2,9 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 2013

aantal nieuwe klachten 2014

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 2013

UITSPRAKEN EN SCHIKKINGEN IN 2014

aantal nieuwe klachten 2013

BEHANDELDE KLACHTEN IN 2014

144

49

167

216

0

2

66

17

47

5

0

3

79

87

86

Advocatuur

35

13

32

45

6

0

6

2

12

3

0

2

16

21

38

Afbouw

Airconditioning

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Airconditioning

4

Autoverhuur

8

2

13

15

0

0

1

0

5

3

0

0

6

9

6

Autoverhuur

5

Bestratingsbedrijf

0

0

2

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Bestratingsbedrijf

6

Bouw- en Afbouwmaterialen

13

2

7

9

2

0

0

1

2

1

0

0

3

4

7

Bouw- en Afbouwmaterialen

7

Bruidsmode en Maatwerk

4

0

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

Bruidsmode en Maatwerk

8

Centrale Antenne Inrichtingen

1

0

3

3

0

0

0

0

1

0

0

0

2

2

1

Centrale Antenne Inrichtingen

9

Dakbedekking

2

1

3

4

1

0

0

0

1

1

0

1

1

3

3

Dakbedekking

10

Directe Verkoop

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Directe Verkoop

11

Doe-Het-Zelfbedrijven

23

6

35

41

1

0

2

2

7

6

0

2

23

31

30

Doe-Het-Zelfbedrijven

12

Elektro

58

6

50

56

10

0

9

1

10

10

0

0

16

26

36

Elektro

13

Elektronische Communicatiediensten

307

50

289

339

4

2

57

6

53

132

0

8

85

225

237

Elektronische Communicatiediensten

14

Energie

736

203

751

954

10

2

126

30

171

277

0

85

338

700

616

Energie

15

Energielabel

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

Garantiewoningen

79

36

110

146

0

0

2

3

80

26

3

9

32

70

154

17

Geestelijke Gezondheidszorg

15

6

21

27

1

0

3

3

4

5

0

0

11

16

4

Geestelijke Gezondheidszorg

18

Gezelschapsdieren

4

1

5

6

0

0

1

0

1

0

0

0

4

4

1

Gezelschapsdieren

19

Glas, Porselein en Aardewerk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Glas, Porselein en Aardewerk

20

Groen

26

6

26

32

1

0

2

0

9

3

0

3

17

23

21

21

Informatiedienstaanbieders

11

1

13

14

1

8

2

0

1

0

0

0

2

2

4

22

Installerende Bedrijven

83

19

41

60

3

0

6

0

15

7

0

7

29

43

83

Installerende Bedrijven

23

Kinderopvang

30

15

12

27

1

2

1

2

0

5

0

1

16

22

16

Kinderopvang

24

Klussenbedrijven

36

14

28

42

6

0

1

0

15

2

1

1

17

21

37

Klussenbedrijven

25

Makelaardij

174

45

191

236

6

1

26

6

41

21

0

4

135

160

132

26

Natuursteen

0

0

4

4

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

27

Notariaat

50

13

62

75

0

4

5

10

11

9

0

1

36

46

26

28

Openbaar Vervoer

134

32

120

152

2

4

15

0

21

35

0

6

75

116

137

29

Optiek

15

3

19

22

1

1

2

0

4

6

0

1

8

15

13

Optiek

30

Parket

18

7

18

25

5

1

1

0

7

3

0

1

8

12

10

Parket

31

Particuliere Onderwijsinstellingen

34

8

30

38

4

0

6

0

15

5

0

0

8

13

17

Particuliere Onderwijsinstellingen

32

Post

95

23

100

123

0

9

16

2

21

18

0

3

57

78

97

Post

33

Recreatie

83

22

72

94

4

0

4

2

23

15

0

6

46

67

66

Recreatie

34

Reizen

476

146

433

579

6

2

42

11

129

134

0

8

255

397

394

35

Rijopleidingen

75

7

20

27

2

0

4

1

5

1

0

0

14

15

59

Rijopleidingen

36

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven

13

6

21

27

4

1

1

1

10

3

0

2

7

12

12

Schilders-, Behangers- en Glaszetbed.

37

Sieraden en Uurwerken

4

2

12

14

4

0

1

2

2

1

0

0

4

5

1

38

Sport en Beweging

13

3

15

18

2

0

2

0

0

3

0

0

11

14

10

Sport en Beweging

39

Taxivervoer

17

1

29

30

4

0

2

1

2

10

0

1

11

22

15

Taxivervoer

40

Telecommunicatie

582

96

429

525

6

12

90

16

57

240

0

15

104

359

479

Telecommunicatie

41

Thuiswinkel

168

45

221

266

16

3

23

9

44

74

1

11

96

182

118

Thuiswinkel

42

Tweewielers

15

2

16

18

0

0

0

1

8

1

0

1

8

10

10

Tweewielers

43

Uiterlijke Verzorging

24

7

23

30

1

1

4

2

6

3

0

2

13

18

18

Uiterlijke Verzorging

44

Verbouwingen en Nieuwbouw

19

10

31

41

2

0

6

5

14

3

0

2

11

16

13

Verbouwingen en Nieuwbouw

45

Verhuizen

18

5

17

22

2

3

0

0

5

3

0

2

9

14

16

Verhuizen

46

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

34

15

41

56

3

0

6

4

10

8

0

1

25

34

27

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

47

Voertuigen

321

100

323

423

23

0

20

14

94

47

0

16

225

288

268

48

Water

46

8

40

48

0

0

4

0

5

18

0

1

21

40

48

Water

49

Waterrecreatie

29

11

20

31

1

0

1

3

4

3

0

0

19

22

26

Waterrecreatie

50

Webshop

37

13

46

59

9

0

11

8

6

17

0

3

8

28

18

Webshop

51

Wonen

860

235

738

973

43

0

53

16

180

206

144

32

331

713

776

52

Zelfstandige Klinieken

7

3

7

10

1

0

0

0

1

4

0

0

4

8

5

Zelfstandige Klinieken

53

Zonwering

7

4

3

7

0

1

0

0

0

1

0

0

5

6

5

Zonwering

54

Zorginstellingen

38

7

44

51

6

1

5

0

17

7

0

1

15

23

30

5.023

1.310

4.759

6.069

1.386

149

242

2.268

4.045

4.231

1.386

149

Geschillencommissie
1

Advocatuur

2

Afbouw

3

TOTAAL

6.069

208

61

636

182

1.179

2.268

Geschillencommissie

Energielabel
Garantiewoningen

Groen
Informatiedienstaanbieders

Makelaardij
Natuursteen
Notariaat
Openbaar Vervoer

Reizen

Sieraden en Uurwerken

Voertuigen

Wonen

Zorginstellingen
Totaal
TOTAAL

KLACHTENGELDEN
Overzicht klachtengelden 2015
Geschillencommissie

Aankoopprijs artikel

Groep 1a

< € 100,-

≥ € 100,-

€ 27,50

€ 52,50

Bruidsmode en Maatwerk

Factuurbedrag
Groep 1b

< € 3000,-

≥ € 3000,-

€ 125,50

€ 250,00

< € 500,-

€ 500,- t/m € 1.500,-

≥ € 1.500,-

Doe-Het-Zelfbedrijven

€ 52,50

€ 77,50

Elektro

€ 62,50

€ 87,50

Klussenbedrijven
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

€ 102,50

Taxivervoer

€ 27,50

€ 112,50

Telecommunicatie

€ 50,00

Glas, Porselein en Aardewerk

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Thuiswinkel

€ 27,50

Optiek

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Tweewielers

€ 77,50

Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Uiterlijke Verzorging

€ 52,50

Verhuizen

€ 52,50

€ 77,50

€ 102,50

Verbouwingen en Nieuwbouw

€ 260,00

Verpleging Verzorging en Thuiszorg

€ 52,50

< € 500,-

€ 500,- t/m € 1.500,-

≥ € 1.500,-

Water

€ 27,50

Afbouw

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Webshop

€ 27,50

Airconditioning

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zelfstandige Klinieken

€ 52,50

Groep 3

Factuurbedrag

Bouw- en Afbouwmaterialen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zonwering

€ 77,50

Dakbedekking

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Zorginstellingen

€ 52,50

Installerende bedrijven

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Geschillencommissie Advocatuur

Parket

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Klacht en/of declaratiegeschil

€ 52,50

Reizen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Schadevergoeding € 0,- t/m € 5.000,-

€ 77,50

Voertuigen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

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

€ 102,50

Waterrecreatie

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Schadevergoeding onbepaald

€ 102,50

Wonen

€ 77,50

€ 102,50

€ 127,50

Incasso declaratie door Advocaat
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 € 5.000,-

€ 77,50

Elektronische Communicatiediensten

€ 50,00

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

€ 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

€ 75,00

Gezelschapsdieren

€ 52,50

Groen

€ 52,50

Kinderopvang

€ 52,50

Jaarverslag 2014
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NB. Bij een onbevoegd- en/of niet-ontvankelijkverklaring wordt een vast bedrag van € 27,50 ingehouden op
het betaalde klachtengeld (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
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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 216 klachten in behandeling, waarvan 167
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn er 79 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 over
de zaak werd gegeven en het onvoldoende behartigen
van de belangen van de consument die 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 € 4.339,-.
Mondelinge toelichting
In 80% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, hebben de consumenten de zitting bijgewoond.
De advocaten woonden in 76% van de gevallen de
zitting bij.
Rechtshulp
In 8% van de gevallen had de consument zich voorzien
van professionele rechtsbijstand. De advocaten maakten
in 4% van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 79 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan.
Hiervan achtte zij 14 gegrond, 13 ten dele gegrond en
48 gevallen ongegrond. In 3 gevallen was de consument
niet ontvankelijk in zijn klacht. Er heeft 1 schikking ter
zitting plaatsgevonden. In 17 gevallen is een vergoeding
toegekend. De gemiddelde vergoeding bedroeg € 2.239,-.

Niets gezegd over niet in aanmerking komen voor toevoeging
klachten, schikkingen en uitspraken
240
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30

15

7

0

De advocaat had de consument direct moeten zeggen dat hij gezien het gezinsinkomen niet voor
een toevoeging in aanmerking kwam. Het nog openstaande declaratiebedrag hoeft de consument
daarom niet te betalen.
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Uitspraken

Een consument meent dat hij niet juist is geïnformeerd
over de kosten van juridische bijstand omdat de advocaat
in een telefoongesprek niet heeft meegedeeld dat hij
bij een gezamenlijk inkomen van € 35.600,- niet voor
een toevoeging in aanmerking kwam. Aangezien ook is
afgesproken dat de advocaat zijn diensten zou verlenen
tegen een bedrag van € 811,- meent de consument dat
hij het openstaande bedrag van € 467,- niet is verschuldigd. Hij is niet akkoord gegaan met de opdrachtovereenkomst en heeft die ook niet getekend. De advocaat ging
al stukken opvragen voordat de consument van hem de
opdrachtovereenkomst had ontvangen. De consument
wil dat de openstaande declaratie vervalt. Ook wil hij een
vergoeding.
Volgens de advocaat is de opdrachtovereenkomst
door aanbod en aanvaarding gesloten, ook al heeft de
consument die niet getekend. De consument is duidelijk
te kennen gegeven dat als er geen toevoeging zou

Consumentenzaken

worden verleend het door de advocaat gehanteerde
tarief in rekening zou worden gebracht. De consument is
hierover ook geïnformeerd met het aan de opdrachtovereenkomst toegevoegde ‘aanhangsel opdrachtovereenkomst voor toevoegingszaken’.
Zonder meetelling van het inkomen van zijn partner zou
de consument zeer waarschijnlijk voor een toevoeging
in aanmerking zijn gekomen. Toen hij echter informatie
gaf over het inkomen van zijn echtgenote en meedeelde
dat hij niet ging scheiden, was dat niet meer zeker.
De advocaat meent dan ook dat hem niet kan worden
verweten dat de toevoeging niet werd verleend. Ook betwist hij dat hij in zijn dienstverlening tekort is geschoten.
Hij heeft de cliënt rechtsbijstand verleend en voor hem
werkzaamheden verricht die in rekening zijn gebracht.
De hoogte van de factuur is naar zijn mening alleszins
redelijk. De advocaat wil daarom dat de consument de
openstaande factuur betaalt.
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De commissie overweegt dat de advocaat in een brief
aan de consument de opdracht heeft bevestigd. De vraag
is of de cliënt een voorbehoud heeft gemaakt voor wat
betreft de kosten. In de brief deelt de advocaat mee dat
hij de belangen van de consument zal behartigen en dat
de kosten onder de nog aan te vragen toevoeging vallen,
tenzij de Raad voor Rechtsbijstand zou beslissen dat hij
hiervoor niet in aanmerking zou komen. In dat geval zouden
de werkzaamheden worden verricht tegen het door de
advocaat genoemde tarief.
De consument betwist dat de advocaat hem in het
telefoongesprek, enkele dagen voordat hem de opdrachtbevestiging werd gestuurd, erop heeft gewezen dat hij
niet voor een toevoeging in aanmerking kwam. Volgens
de commissie heeft de advocaat dat ook onvoldoende
weerlegd. Bovendien heeft de consument in een e-mail de
advocaat gewezen op het arbeidscontract van zijn vrouw en

hem uitdrukkelijk verzocht uit te zoeken of hij in aanmerking
komt voor een toevoeging. De commissie meent dat de
advocaat de consument direct had moeten meedelen dat
hem geen toevoeging zou worden verleend omdat het
gezinsinkomen hoger was dan de grens die de Raad voor
Rechtsbijstand hanteert. Daarmee heeft de advocaat niet
gehandeld zoals van hem mag worden verwacht, zodat de
klacht van de consument gegrond is.
Bovendien heeft de advocaat niet gewacht op het ondertekenen van de opdrachtbevestiging maar is hij daarvoor al
begonnen. Overigens ging het daarbij om het opvragen van
het strafdossier, niet om inhoudelijke werkzaamheden.
Op grond hiervan wordt het in depot gestorte bedrag van
€ 467,- aan de consument gerestitueerd. De commissie
acht hem daarmee voldoende gecompenseerd.

Vergoeding van misgelopen alimentatie
De advocaat heeft de consument onvoldoende bijgestaan tijdens de zitting. Eveneens door
nalatigheid van haar advocaat loopt zij na een echtscheidingsprocedure twee maanden alimentatie
mis. De advocaat erkent dit ook. De commissie houdt hem aan zijn toezegging de factuur voor de
zitting kwijt te schelden en ook om de twee maanden alimentatie te vergoeden. Dat de advocaat
de procedure stelselmatig heeft vertraagd is volgens de commissie niet gebleken.
Een consument is niet tevreden over de bijstand en de
declaraties van haar advocaat in een echtscheidingszaak.
Ze betaalt daarom twee facturen van in totaal € 811,niet en stort dat bedrag bij de commissie in depot.
Volgens de consument kwam de advocaat onvoorbereid
bij de behandeling van de voorlopige voorzieningen. Zo
stelde hij kort voor de zitting nog vragen over zaken die
hem bekend hadden moeten zijn. Zijn betoog tijdens de
zitting was niet helder en hij had geen schriftelijk pleidooi
om aan de rechtbank te overleggen. De consument
voelde zich daardoor genoodzaakt zelf haar pleidooi te
voeren waardoor de rechtbank haar stellingen op verschillende punten passeerde omdat deze onvoldoende
onderbouwd waren. Daardoor was de beschikking van
de rechtbank incompleet. De advocaat deed vervolgens
niets om tot correctie van de beschikking te komen.
Voorts zaten er in het verzoekschrift tot vaststelling van
de voorlopige voorzieningen slordigheden en onjuistheden. Bovendien kreeg de consument dit document
pas na herhaaldelijk verzoek. Een kopie van de draagkrachtberekeningen ontving zij te laat en niet van haar
eigen advocaat maar via de advocaat van de wederpartij.
Nadat de consument van advocaat had gewisseld
stuurde de advocaat een medische verklaring die abusie-
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velijk nog aan hem was toegezonden, niet door naar de
rechtbank. Het is daarom niet duidelijk of de rechtbank
deze verklaring in haar beslissing heeft meegewogen.
Naar het oordeel van de consument was de advocaat
niet of onvoldoende bij de zaak betrokken en had zij
het gevoel er alleen voor te staan. Hoewel de advocaat
van haar financiële situatie op de hoogte was, heeft hij
desondanks niet geadviseerd zorgtoeslag aan te vragen.
Een andere klacht van de consument betreft het feit
dat ondanks de toezegging van de advocaat tijdens het
intakegesprek, dat hij de zaak ver onder de € 5.000,- zou
kunnen doen, dit bedrag toch ver werd overschreden. Na
haar bezwaar hiertegen gaf de advocaat mondeling en in
een e-mail aan dat hij de zaak zonder nadere declaraties
zou uitprocederen, maar kwamen er toch twee declaraties. De consument heeft daarom het totaalbedrag van
deze rekeningen, € 811,-, niet betaald. Ook heeft de
advocaat naar haar mening enkele niet dan wel onvoldoende of onjuist gespecificeerde facturen gezonden.
De consument vindt dat de advocaat de procedure
stelselmatig heeft vertraagd door niet direct terug te
bellen, e-mailberichten pas na een week te beantwoorden en niet op alle vragen te reageren waardoor
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deze herhaald moesten worden. Ook heeft hij ondanks
herhaalde verzoeken geen echtscheiding aangevraagd.
Dat heeft uiteindelijk de wederpartij gedaan, wat zij als
zeer vervelend heeft ervaren.
Voorts heeft de advocaat direct na de uitspraak van
de rechtbank geen herstel van een aantal fouten in
de beschikking gevraagd. Als hij dat wel had gedaan
had de echtscheiding eerder bij de Burgerlijke Stand
ingeschreven kunnen worden. Door deze vertraging
liep de consument twee maanden alimentatie mis wat
neerkomt op € 1.045,-. Omdat de advocaat wat dit
betreft onvoldoende voortvarend heeft gehandeld wil zij
van hem een schadevergoeding voor de twee maanden alimentatie die zij heeft gederfd. Ook wil ze een
schadevergoeding voor het leed dat haar is aangedaan
en terugbetaling van de facturen die zij al heeft betaald.
De advocaat bestrijdt dat hij het dossier niet beheerste,
dat er een prijsafspraak was en dat hij niet voortvarend
heeft geprocedeerd. In de procedures stond vooral de
door de wederpartij te betalen alimentatie ter discussie.
De rechtbank besloot geen alimentatie bij de voorlopige
voorzieningen en wel in de bodemprocedure toe te
wijzen. Volgens de advocaat was dit voor de consument
onbegrijpelijk. Zij heeft meerdere keren gevraagd hoe dit
kon en waarom hij dit niet anders had geregeld. Daarop
heeft een gesprek met de advocaat en de klachtenfunctionaris plaatsgevonden en heeft de advocaat zich bereid
verklaard de behandeling van de zaak in de bodemprocedure te doen zonder deze tijd in rekening te brengen. De
consument was daar tevreden mee.
Na de behandeling van de bodemprocedure heeft de
advocaat de consument medegedeeld dat hij in het
vervolg van de procedure ten aanzien van de boedelscheiding niet voor haar kon optreden zonder dit in
rekening te brengen. Na de overdracht van het dossier is
de consument erop gewezen dat een bedrag van
€ 811,- openstond.
Volgens de advocaat is er geen prijsafspraak gemaakt en
heeft hij de consument er altijd op gewezen dat hij een
uurtarief hanteert. Voorts heeft hij vaak extra werkzaamheden verricht.
De klachten zijn naar zijn mening dan ook ongegrond.
De advocaat meent dat hij zijn best heeft gedaan de
consument te helpen en nooit het gevoel heeft gehad
dat hij haar in de steek heeft gelaten. In de alimentatiekwestie heeft hij wel handelend opgetreden, maar over
het hoofd gezien dat er fouten in de beschikking zaten.
Hij is daarom bereid de twee facturen van in totaal
€ 811,- kwijt te schelden en de twee maanden alimentatie te vergoeden.

Consumentenzaken

De commissie is het met de consument eens dat de
advocaat haar bij de behandeling van de voorlopige
voorziening onvoldoende heeft bijgestaan. De rechtbank
heeft de consument op verschillende onderdelen
in het ongelijk gesteld omdat de onderbouwing en/
of motivering van het verzoek onvoldoende was. Dat
kwam doordat de advocaat zich onvoldoende op de
voorlopige voorziening had voorbereid en zijn optreden
tijdens de zitting niet was zoals mag worden verwacht.
De advocaat heeft dit ook onvoldoende gemotiveerd
weersproken.
Naar het oordeel van de commissie is in voldoende
mate komen vast te staan dat de advocaat op dit punt
niet, althans onvoldoende heeft gehandeld zoals mag
worden verwacht van een redelijke bekwame en redelijk
handelende advocaat. De commissie gaat er vanuit dat
de advocaat zijn toezegging de twee rekeningen kwijt te
schelden gestand doet.
Daargelaten of er tussen partijen daadwerkelijk een
prijsafspraak tot stand is gekomen heeft de advocaat na
de vermindering met € 811,- in totaal € 4.487,- gedeclareerd, zodat de commissie dit onderdeel niet hoeft te
behandelen.
De consument heeft haar klacht dat de advocaat zijn
facturen niet dan wel onvoldoende heeft gespecificeerd,
onvoldoende onderbouwd, zodat de commissie geen
aanknopingspunten ziet de klacht gegrond te verklaren.
Bovendien zijn de declaraties niet bovenmatig of buitenproportioneel. Er zijn geen gronden voor terugbetaling
van de reeds betaalde facturen.
Volgens de commissie blijkt nergens uit dat de advocaat
de procedure stelselmatig heeft vertraagd. Hij heeft
weliswaar voor de consument de echtscheiding niet
aangevraagd, maar niet is komen vast te staan dat dit tot
vertraging in de procedure heeft geleid.
Wel gegrond is de klacht van de consument dat door
nalatigheid van de advocaat de uitspraak van de rechtbank met twee maanden vertraging bij de Burgerlijke
Stand is ingeschreven. Een dag nadat de rechtbank de
echtscheiding had uitgesproken heeft de consument de
advocaat op de fouten in de beschikking geattendeerd.
De advocaat heeft deze fouten over het hoofd gezien en
verzuimd de rechtbank om herstel te vragen. Hij heeft
dit ook erkend. Door de vertraagde inschrijving heeft de
consument twee maanden alimentatie van € 1.045,misgelopen. De advocaat is bereid dit te vergoeden en
de commissie houdt hem aan deze toezegging.
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GESCHILLENCOMMISSIE
AFBOUW

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.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen afbouwbedrijven.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 45 klachten in behandeling, waarvan 32
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed in het
verslagjaar 16 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.
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Mondelinge toelichting
In 88% van de zaken was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was bij 69% van de zaken aanwezig om zijn
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
De consument maakte in 19% van de zaken gebruik van
rechtshulp. De ondernemer maakte in 25% van de zaken
gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de behandelde klachten werden er 7 ten dele
gegrond, 6 gegrond verklaard en 3 ongegrond. In 12
(ten dele) gegronde klachten werd een vergoeding
toegekend. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding
€ 2.523,-.

Strepen, vegen en vlekjes ziet een consument op het aangebrachte stucwerk, maar volgens de
door de commissie ingeschakelde deskundige valt het wel mee. De ondernemer valt niet veel te
verwijten. Voor een aantal herstelwerkzaamheden die de commissie gezien de verstoorde verhouding met de consument niet door hem laat uitvoeren, moet hij een schadevergoeding betalen.

Uitspraken

28

28

30

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 3.484,-

Kleine details onzorgvuldig afgewerkt

klachten, schikkingen en uitspraken
70

Soort klachten
De meeste klachten gingen over non-conformiteit en
materiële schade. Hierbij gingen de meeste geschillen
over stukadoorswerkzaamheden en giet-, betonlook- of
terrazzovloeren.
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Erg tevreden is een consument niet over de werkzaamheden in zijn badkamer, waarvoor hij € 2.713,- moet
betalen. Het stucwerk is slordig aangebracht, er
zitten groene klodders op het plafond en op sommige
geschuurde plekken komt het groene raapwerk er
doorheen en de laag decoratief geschuurd stucwerk met
betonlook is daar zo dun dat vlekvorming ontstaat. Bij
een van de kranen is het stuc- en raapwerk als een brede
bobbel geëindigd en door de donkere plekken is nog te
zien waar de leidingen en gaten van de elektra hebben
gezeten. Deze plekken waren net als andere plekken
op de wand nog vochtig tijdens het aanbrengen van
het stucwerk. Er zijn overal strepen, vegen en donkere
vlekjes alsof het vochtig is of aan het schimmelen is.
In de hoeken is het stucwerk slordig afgewerkt en de
kleur is anders dan overeengekomen. Daarom meent de
consument dat hij de ondernemer niets hoeft te betalen.

Consumentenzaken

De ondernemer vindt dat hij wel deugdelijk werk heeft
geleverd en de badkamer niet slordig heeft afgewerkt.
Op de dag dat hij de wanden kwam uitrapen was het
plafond te nat om afgeplakt te worden omdat het de
dag daarvoor was gepleisterd. Het kan zijn dat er een
paar lichte groene veegjes in de hoeken van het plafond
zitten, maar als het met latex wordt geschilderd is er
niets meer van te zien. De ondernemer is onverplicht
bereid de lelijke plekjes op de wanden zoals bij de
kraan opnieuw van het stucwerk te voorzien, maar ook
dan kunnen pigmentvlekjes voorkomen. Dat zit in het
product. Hij voelt zich niet geroepen de gehele badkamer
van een nieuwe laag stucwerk te voorzien. Bovendien
heeft hij de juiste kleur aangebracht.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
concludeert na een uitgebreid onderzoek dat relatief
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kleine details onzorgvuldig zijn afgewerkt. Zo zitten er
aan de wand met de wastafels enkele tekortkomingen.
Het gaat om randen/aanzetten tussen de kranen boven
de wastafels en ruwe vegen in de hoek achter het
bad. Ook zit er op deze wand een donkere plek waar
een contactdoos heeft gezeten. De commissie vindt
dat deze tekortkomingen moeten worden hersteld,
maar acht het gezien de verstoorde verhoudingen niet
raadzaam dat de ondernemer dit doet. Daarom moet
hij een schadevergoeding van € 550,- betalen.
Met de deskundige noemt de commissie de lekkage
van het stucwerk op enkele centimeters vanaf de
vloer in de wand in de douchehoek het ernstigste
technische probleem. Bovendien kan op termijn
water in de ter plaatse aangetroffen kleine gaatjes
dringen. Volgens de commissie kan echter niet worden

bewezen dat de ondernemer hiervoor verantwoordelijk
is omdat de lekkage en de gaatjes ook na afronding
van het werk door bijvoorbeeld stoten kunnen zijn
ontstaan.
Het losdrukken van het hoekprofiel op de koker van
het waterreservoir van het toilet is eveneens een
ernstig probleem. Ook op dit punt is de ondernemer
niet schadeplichtig. Een derde heeft de koker met
groene gipsplaat omhuld, zodat de ondernemer er
vanuit mocht gaan dat de ondergrond geschikt was.
Dat daaronder hout zat kon de ondernemer niet
zien. Voorts acht de commissie niet bewezen dat de
ondernemer een verkeerde kleur heeft aangebracht.
Bovendien is de kleur volgens de consument inmiddels
bijgetrokken.

Advies van ondernemer genegeerd
Doordat de consument eerst het stucwerk laat uitvoeren en dan pas de vloer is de aansluiting niet
fraai. De ondernemer heeft hem hiervoor gewaarschuwd. De oplossing die de ondernemer heeft
bedacht is volgens de commissie niet onacceptabel.

De terrazzo terrasvloer die een ondernemer heeft gelegd
en waarvoor € 11.778,- moet worden betaald, is volgens
de consument nog niet af. Daarom deponeert hij een
bedrag van € 1.597,- bij de commissie. De dorpel ontbreekt, de gaten in de opstaande kant van de vloer zijn
met kit dicht gemaakt, bij het verwijderen van de dorpel
is een cementvlek ontstaan, de vloer is onvoldoende
vlak, door verkeerd gebruik van de schuurmachine
zijn deuken ontstaan waarin water blijft staan en in de
aansluiting van de vloer op het stucwerk van de wanden
zit een grote verspringing.
De consument heeft zelf voor de fundatie van de vloer
gezorgd. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk in
de offerte inbegrepen, maar in verband met een verschil
van mening over de constructie van de fundering heeft
de consument dit zelf laten uitvoeren. Omdat de dorpel
voor de toegangsdeur een verkeerde kleur had kon deze
niet worden gemonteerd en bij een poging een paar
dagen later een nieuwe dorpel te plaatsen bleek dat deze
niet paste. De consument heeft bezwaar tegen de plaatsing gemaakt waarop de ondernemer de dorpel weer
meenam. Als gevolg van de herstelwerkzaamheden zijn
cementvlekken op de vloer achtergebleven.
Vervolgens is een discussie ontstaan over de facturen.
Zo bestrijdt de consument een factuur voor meerwerk
van € 1.008,-. Hij wil creditering van dat bedrag. De
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ontbrekende dorpel moet geplaatst worden, de deuken
in de vloer moeten door schuren worden weggewerkt,
de gaten moeten worden opgevuld met terrazzo en
deugdelijk worden afgewerkt en de bovenzijde van een
plint moet vlak worden geschuurd. De consument wil
dat de ondernemer dit voor eigen rekening laat uitvoeren. Hij wil zelf maximaal € 589,- bijdragen.
Volgens de ondernemer heeft de consument de
vervangende dorpel ten onrechte geweigerd. Voor
zover deze al een afwijking vertoonde viel die binnen
de tolerantiegrenzen. Vervolgens liet de consument de
ingeschakelde deurwaarder weten op de dorpel geen
prijs meer te stellen en in dat geval moet afgerekend
worden. De rekening voor meerwerk is de consument
wel degelijk verschuldigd omdat deze werkzaamheden
geen onderdeel waren van het aangenomen werk. Voor
wat betreft het mozaïek en de dorpels is ook aangegeven dat dit meerwerk op zou leveren. Ook van de
overige werkzaamheden betwist de ondernemer dat hij
zou hebben toegezegd die kosteloos uit te voeren.

bovenmatig maar dat kan met wat schuurwerk worden
verbeterd. Het afschot van het terras is circa vijf
millimeter per meter. Voor het drooglopen van het terras
moet dat tenminste 20 millimeter zijn, maar dat was
niet mogelijk. De cementvlek bij de achterdeur van de
woning kan makkelijk en zeer snel weg worden gepolijst.
De lichte verkleuring in de gang die door de ondernemer
‘meegenomen’ zou worden blijkt een chemische aantasting te zijn waardoor een kleurverschil in het bindmiddel
is ontstaan. Deze verkleuring gaat door schuren niet
weg. Daarvoor is een gedeeltelijke vervanging van
de oude terrazzovloer nodig, maar het is de vraag of
daarmee niet een opvallender gebrek ontstaat. Eigenlijk
zou de gehele gangvloer moeten worden vervangen.
Wat betreft de uitvoering van de overeenkomst is de
commissie van oordeel dat nog slechts enkele opleverpuntjes afgewerkt moeten worden: het wegschuren
van een gaping, het verwijderen van een cementvlekje
en het minder zichtbaar herstellen van een gat op de
kopse kant van de vloer. Omdat de verhoudingen tussen
de consument en de ondernemer verstoord zijn geraakt
krijgt de consument conform de begroting van de
deskundige een vergoeding van € 450,-.
Ten aanzien van de klacht van de consument over
oneffenheden voldoet de vloer op één gaping na aan de
vereiste vlakheid. De oneffenheden blijven binnen de
tolerantiegrens van 2 mm. Dat na een regenbui water op
de vloer blijft staan is volgens de deskundige evenmin
abnormaal.
Het probleem bij de aansluiting van de vloer op het
stucwerk is veroorzaakt doordat de consument eerst het
stucwerk heeft laten uitvoeren en daarna pas de vloer.
De ondernemer heeft de consument gewaarschuwd dat
het stucwerk na de vloer moest worden aangebracht.
Nu het stucwerk al was gedaan had de ondernemer
twee mogelijkheden: verlet en extra kosten accepteren
of doorgaan en de vloer aanleggen met een algemeen
geaccepteerd en verantwoord detail van een voorliggende plint. De gemaakte keuze past binnen de offerte,
is naar het oordeel van de commissie niet onacceptabel
en vloeit voort uit het feit dat de consument het advies
van de ondernemer heeft genegeerd. De commissie ziet
dan ook geen aanleiding de ondernemer te verplichten
herstel- of andere werkzaamheden uit te voeren.

De commissie vindt dat de ondernemer op basis van de
offerte terecht € 11.778,- in rekening heeft gebracht.
Wat betreft de factuur voor meerwerk meent de commissie dat de consument niet kon verwachten dat het
aanbrengen van een mozaïek in de vloer in één van de
twee uitgebrachte offertes was inbegrepen. Dat heeft de
consument pas na het uitbrengen van de tweede offerte
ter sprake gebracht. Hij had erop bedacht moeten zijn
dat dit meerwerk zou opleveren hoewel het te begrijpen
is dat de consument niet wist hoeveel extra werk dit
zou opleveren en wat de meerprijs zou zijn. Omdat
beide partijen in hun communicatie geen aandacht aan
de meerprijs hebben besteed verdeelt de commissie de
kosten gelijkelijk. De ondernemer kan hiervoor € 250,- in
rekening brengen.
De als meerwerk opgevoerde dorpel is niet geleverd
en die hoeft de consument dus ook niet te betalen.
Bovendien was de dorpel in de eerste offerte inbegrepen. In de tweede offerte is de dorpel niet meer apart
vermeld, hoewel duidelijk moet zijn geweest dat deze
wel aangebracht moest worden. De consument mocht
er dan ook op vertrouwen dat de kosten in de aanneemsom waren inbegrepen.
De dorpel bij de terrasdeur is nodig geworden door de
uitbreiding van het vloeroppervlak en wordt daarom
terecht als meerwerk in rekening gebracht. De posten
voor het vullen van de muur en het wegpoetsen van
een vlek vindt de commissie van ondergeschikt belang.
De ondernemer had dit werk even moeten meenemen
zonder daarvoor apart kosten in rekening te brengen.
De noodzaak van extra voorrijkosten is de commissie
evenmin gebleken.
De slotsom van de commissie is dat het meerwerk tot
€ 410,- terecht in rekening is gebracht. Voor het overige
moet de ondernemer de consument crediteren. Per
saldo komt dit er op neer dat de consument na aftrek
van de vergoeding van de herstelkosten van € 450,- de
ondernemer een bedrag van € 11.738,- verschuldigd
is. Daarvan heeft hij € 11.034,- betaald zodat hij de
ondernemer nog € 704,- verschuldigd is.

De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet
onder meer in de opstaande kant van de vloer dat een
reparatie esthetisch sterk afwijkt van het omringende
terrazzo maar technisch in orde is en na het aanaarden
van de vloer aan het zicht wordt onttrokken. De vloer
is niet helemaal vlak. Slechts op één plek is dat iets
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GESCHILLENCOMMISSIE
AIRCONDITIONING

GESCHILLENCOMMISSIE
AUTOVERHUUR

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

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

klachten, schikkingen en uitspraken
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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.
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Aantal klachten en uitspraken
Er is in het verslagjaar één klacht ingediend. Deze zaak is
niet tot een uitspraak gekomen. Het dossier is gesloten
omdat de consument niet aan de formele innamevoorwaarden heeft voldaan.
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Deze Geschillencommissie behandelt klachten tussen
consumenten en ondernemers, die zijn aangesloten bij
BOVAG Verhuurbedrijven of die bij de Geschillencommissie Autoverhuur voor de behandeling van geschillen zijn
geregistreerd.
De klachten gaan over de overeenkomsten met betrekking tot autoverhuur, waarop de Algemene Huurvoorwaarden van de BOVAG Verhuurbedrijven
van toepassing zijn.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 15 klachten in behandeling, waarvan 13 ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn 6 uitspraken verzonden aan partijen. In 3 gevallen werd een onderlinge
oplossing bereikt. In één geval voldeed de consument
niet aan de formele inname voorwaarden waardoor de
klacht niet verder in behandeling kon worden genomen.
Soort klachten
De uitspraken van de commissie hadden onder meer betrekking op schade, de algemene voorwaarden, totstandkoming overeenkomst en wijze van klachtafhandeling.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 556,Mondelinge toelichting
Zowel de consument als de ondernemer heeft in 60%
van de gevallen de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
In 20% maakte de consument gebruik van rechtshulp.
De ondernemer maakte in geen enkel geval gebruik van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 6 zaken heeft de commissie uitspraken gedaan.
Hiervan achtte zij 2 gevallen gegrond, 2 ongegrond.
Eén klacht werd ten dele gegrond verklaard en in
1 klacht verklaarde de commissie zich niet bevoegd.
In 1 geval is de consument een vergoeding toegekend.
De vergoeding bedroeg € 383,-.

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.

Algemene voorwaarden niet automatisch van toepassing
Op de voorkant van het huurcontract staat niet dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De ondernemer mag er daarom niet van uitgaan dat de consument ze heeft aanvaard. Bovendien
geldt het eigen risico dat op de voorkant van het contract staat. De ondernemer heeft dit bedrag
ook mondeling met de consument afgesproken.

Voor drie dagen huurt een consument een bestelbus.
Hem wordt verteld dat het eigen risico € 800,- is. Dat
staat ook op de voorkant van het contract. Op de tweede
dag veroorzaakt hij schade aan de auto en volgens de
ondernemer is de schade hoger dan het eigen risico.
Op de factuur die de consument krijgt staat echter geen
eigen risico van € 800,- maar van € 1.500,-. Hij is het
daarmee niet eens en stort het verschil, € 700,-, bij
de commissie in depot. Volgens de ondernemer is het
eigen risico van € 1.500,- gebaseerd op de algemene
voorwaarden die op de achterkant van het huurcontract
staan. Maar volgens de consument zijn de algemene
voorwaarden niet van toepassing omdat op de voorkant
van het huurcontract een eigen risico van € 800,- staat.
Dat bedrag is ook mondeling met hem afgesproken.
De ondernemer wijst erop dat op de voorzijde van het
huurcontract met grote letters wordt verwezen naar
artikel 11 van de algemene voorwaarden van BOVAG
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verhuurbedrijven die op de achterkant van het contract
staan. De consument gaat uit van het eigen risico van
€ 800,- dat op de voorkant staat, maar het gaat krachtens artikel 11 om een bovenhoofdse schade en dan is
eigen het risico € 1.500,-. Dat bedrag is aangehouden
omdat de schade hoger is.
Op het huurcontract dat de commissie heeft en dat
door geen van beide partijen is ondertekend, staan op
de achterkant de algemene voorwaarden maar wordt op
de voorkant niet gemeld dat die van toepassing zijn. De
ondernemer mag er daarom niet op vertrouwen dat de
consument de geldigheid van de algemene voorwaarden
heeft aanvaard. De commissie verwijst daarbij naar een
uitspraak van het Gerechtshof Arnhem. Bovendien is de
consument gezegd dat het eigen risico € 800,- was. Ook
de commissie gaat hiervan uit. Het bedrag van € 700,dat de consument in depot heeft gestort, wordt aan hem
terugbetaald.
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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.

Aantal klachten en uitspraken
In 2014 zijn 2 klachten ingediend, waarvan 1 klacht niet
in behandeling kon worden genomen omdat deze was
gericht tegen een ondernemer die niet is aangesloten bij
de commissie. De andere klacht is in behandeling bij de
commissie. De commissie heeft geen uitspraken gedaan
in 2014.

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 plaatse
beoordeelt en een rapport uitbrengt aan de commissie.

Consumentenzaken
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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 9 klachten in behandeling, waarvan 7 ingediend
in het verslagjaar. In totaal werden in het verslagjaar 3
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 € 2.717,-.
Mondelinge toelichting
In 67% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig. De ondernemer was in alle gevallen ter zitting
aanwezig.
Rechtshulp
In 33% van de gevallen heeft de consument gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemer maakte in geen
enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2014 zijn 3 uitspraken verzonden. Hiervan achtte de
commissie er 2 gegrond en 1 ongegrond.
Er werd geen vergoeding toegekend.

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

Vocht onder tegels kan moeilijk verdampen
Twee deskundigen komen tot dezelfde conclusie: aan de Belgisch hardstenen vloertegels die de
ondernemer heeft geleverd mankeert niets. Ze zijn het niet eens over de vraag waardoor er stukjes
van de tegels afbrokkelen. De commissie laat de oorzaak in het midden. De tegels waren van een
goede kwaliteit zodat de ondernemer niet voor de schade aansprakelijk is.
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Een consument die tegelzetter is legt zelfs de ruim elf
vierkante meter Belgisch hardstenen vloertegels die hij
voor € 1.103,- heeft gekocht. Hij ziet wel een paar haarscheuren maar besteedt daar geen aandacht aan omdat
het een natuurproduct is en geen enkele tegel hetzelfde
is. Echter, na een jaar zijn de scheurtjes steeds verder
opengetrokken en komen op veel plaatsen stukjes van
de tegel los. Kleine onvolkomenheden zijn inherent aan
het product maar volgens de consument is deze schade,
met name in de badkamer, ontstaan door de slechte
kwaliteit van de tegels.
Zijn rechtsbijstandverzekeraar laat een expertiserapport opstellen en daarin wordt het sterke vermoeden
uitgesproken dat de tegels na het leggen te snel zijn
geïmpregneerd waardoor teveel vocht is opgesloten
door de aangebrachte waterkerende laag. Pas na negen
tot tien weken drogen had het impregneermiddel
aangebracht mogen worden.

Consumentenzaken

De consument is het niet eens met deze conclusie.
Volgens hem heeft de fabrikant van het impregneermiddel meegedeeld dat er inderdaad een probleem kan
ontstaan als de vlekstop te snel wordt aangebracht.
Dan komen er witte vlekken/kringen aan de oppervlakte,
maar ontstaan er geen scheuren in de toplaag.
De vlekstop dringt door in de hele tegel die daardoor
volledig wordt geïmpregneerd waardoor er geen vocht
onder de toplaag komt.
De consument blijft echter van mening dat hem een
ondeugdelijke kwaliteit is geleverd en wil dat de
ondernemer hem voor de badkamer nieuwe en wel
deugdelijke tegels levert.
De ondernemer meent dat de consument als ervaren
tegelzetter direct had moeten klagen toen de partij
tegels werd geleverd en hij de haarscheurtjes zag. Na
een jaar kan niet meer worden vastgesteld in welke staat
de tegels bij levering waren. Bovendien zijn de tegels
gelegd, waardoor hij de klacht niet meer in behandeling
hoeft te nemen. Mede op grond van het expertiserap-
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port van de rechtsbijstand verzekeraar waaruit blijkt dat
er met de tegels niets mis was, stelt de ondernemer
dat hij een deugdelijk product heeft geleverd en niet
aansprakelijk is.
De consument maakt de zaak aanhangig bij de commissie. De commissie laat eveneens een deskundige naar
de vloer kijken. Deze meent dat Belgisch hardsteen
normaal breuklijntjes heeft die bij levering ook te
zien zijn. De verdamping van vocht mag niet worden
belemmerd. Het afbrokkelen, met name in de badkamer,
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er vocht onder
de tegels komt dat door de vlekstop maar langzaam door
de steen kan verdampen. Daardoor bladdert een stukje
toplaag af. De schade is dus niet veroorzaakt door de
kwaliteit van de steen.

Met deze conclusie is de consument het ook niet eens.
Volgens hem is er geen sprake van opgesloten vocht.
De commissie volgt echter het oordeel van de twee
deskundigen dat de schade niet valt te wijten aan de
kwaliteit van de steen. Een deskundige vermoedt dat
de tegels na het leggen te snel zijn geïmpregneerd
waardoor vocht werd opgesloten, de ander meent dat
de schade waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat er
vocht onder de tegels kan komen dat slechts langzaam
verdampt. Omdat beide deskundigen van oordeel zijn dat
het geleverde materiaal goed was laat de commissie de
precieze oorzaak in het midden. De commissie stelt dat
de ondernemer een deugdelijk product heeft geleverd.
Hem treft geen blaam. De klacht van de consument is
ongegrond.

GESCHILLENCOMMISSIE
BRUIDSMODE EN MAATWERK
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een bruidsmode- of
maatwerkwinkel over
aangeschafte artikelen.
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De Consumentenbond en Inretail hebben ‘CBW-erkend
voorwaarden’ voor Bruidsmode en Maatwerk afgesproken.
Deze voorwaarden zijn op 1 september 2013 in werking
getreden. Door de inwerkingtreding van deze voorwaarden
is het werkterrein van de Geschillencommissie Textiel en
Schoenen gewijzigd naar bruidsmode en maatwerk. De
commissie behandelt geen klachten meer over confectieartikelen. De naam van de Geschillencommissie Textiel en
Schoenen is om die reden per 1 januari 2014 gewijzigd in
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.
Aan de commissie kunnen klachten worden voorgelegd
over de aankoop van bruidskleding en maatwerkartikelen
die een consument bij een aangesloten bruidsmode- of
maatwerkwinkel heeft aangeschaft.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 4 klachten in behandeling, allemaal ingediend in
het verslagjaar. De commissie deed 2 uitspraken. In de 2
overige klachten was de ondernemer niet aangesloten.
Soort klachten
De klachten betroffen een bruidsjurk en een trouwkostuum. Beide klachten gingen over non conformiteit; de

verwachting die consument ten aanzien van (de eigenschappen van) het artikel mag hebben.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.155,-.
Mondelinge toelichting
Bij uitzondering van wat gebruikelijk is, ontvangen partijen
bij de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk 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 gebruik gemaakt. De consument en de
ondernemer waren bij 1 zaak aanwezig ter zitting.
Rechtshulp
Partijen hebben beiden in 1 zaak gebruik gemaakt van
rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 2 uitspraken verklaarde de commissie er 1 gegrond
en 1 ongegrond. Bij de gegronde klacht heeft de commissie een vergoeding toegekend. Het bedrag van deze
vergoeding bedroeg € 600,-.

Trouwkostuum al na twee keer dragen onbruikbaar

Om het geschil op te lossen wil de consument restitutie
van het aankoopbedrag van het pak, niet in de vorm van
een waardebon maar in geld.
De ondernemer vindt dat hij de consument een goede
oplossing heeft geboden met een restitutie van € 350,-.
Het kan niet zo zijn dat de consument gratis in een kostuum is getrouwd. De gasten hebben de beschadiging
niet gezien en het is niet te achterhalen of de schade is
ontstaan door een verkeerde manier van dragen of door
onvoorzichtigheid. Omdat hij deze discussie niet met
de consument wilde aangaan is hij ver gegaan in het
aandragen van oplossingen. Ook valt niet na te gaan of
de consument tussen het kopen en het dragen van het
pak mogelijk wat dikker is geworden.
De ondernemer betreurt het dat hij er samen met de
consument niet is uitgekomen. Hij heeft naar tevredenheid een goed product geleverd. De consument is ook
akkoord gegaan met de levering. Als de ritssluiting al
bij één keer open en dicht doen stuk gaat had dat in de
winkel bij de laatste doorpas ook moeten gebeuren. Dat
de herstelde rits later niet goed is teruggeplaatst komt
voort uit een spijtige samenloop van omstandigheden.
De ondernemer is van oordeel dat hij er alles aan heeft
gedaan om dit goed op te lossen. Hij stelt voor dat de
consument een nieuw pak ter waarde van € 400,- uitzoekt en het trouwkostuum behoudt. Als hij het colbert
aan heeft is het iets kerven niet te zien. Een alternatief
is een vergoeding van € 200,- als de consument de
winkel niet meer wil bezoeken. Deze toezegging zal de
ondernemer nakomen, ook als hij van de commissie
geen enkele vergoeding hoeft te betalen.

Veel plezier heeft een consument niet van zijn trouwpak. Op de bruiloft gaat het al kapot en als
hij het na de reparatie weer draagt ontstaan dezelfde klachten. Het pak is nu niet meer te dragen.
De ondernemer moet een vergoeding betalen. Een waardebon of korting is een onjuiste manier
van klantenbinding.

Het trouwkostuum dat een consument heeft gekocht
past goed en hij is er tevreden mee. Maar op de
trouwdag breekt het lipje van de ritssluiting en kerft de
achternaad van de broek. De ondernemer vervangt na
het huwelijk de ritssluiting en repareert de achternaad,
maar als de consument het pak voor de tweede keer
draagt scheurt de ritssluiting volledig uit en kerft de
achternaad weer. Hij vraagt de ondernemer weer de
broek te repareren, maar die laat pas na zeven weken
en na een herinnering van de consument weten dat de
broek niet gerepareerd kan worden. Daarop vraagt de
consument de ondernemer restitutie van het aankoopbedrag. Hij heeft het pak maar twee maal gedragen,
beide keren is het kapot gegaan en van een pak van
€ 1.000,- mag worden verwacht dat het langer meegaat.
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Bij het onderzoeken van de broek tijdens de zitting ziet
ook de commissie de schade waarover de consument
heeft geklaagd. De luxe stof van goede kwaliteit is zeer
geschikt voor een trouwkostuum, maar ook kwetsbaar.
Het kostuum is netjes gedragen en vertoont geen tekenen van een slordige, ruwe behandeling. De commissie
sluit niet uit dat de pantalon wat te strak is geweest
waardoor erop de naden te veel spanning stond. De ondernemer beroept zich erop dat de consument mogelijk
dikker is geworden maar dat is niet nader onderzocht en
evenmin onderwerp van discussie geweest. Evenmin
is gebleken dat de ondernemer de consument heeft
gewaarschuwd voor een te strakke passing in combinatie met het kwetsbare materiaal.
Na een dergelijk kort gebruik mag een pantalon niet deze
gebreken vertonen. Hoewel de stof kwetsbaar is mocht
de consument verwachten dat hij het complete kostuum
bij meer gelegenheden kon dragen. In de huidige staat
kan dat niet meer en de pantalon kan niet met een
goed resultaat worden gerepareerd. Omdat een nieuwe
pantalon in dezelfde stof niet kan worden geleverd is het
moeilijk, zo niet onmogelijk, een bijpassende pantalon te
vinden. Het kostuum moet daarom als verloren worden
beschouwd.
Voor ontbinding van de overeenkomst en restitutie van
het volledige aankoopbedrag ziet de commissie echter
geen aanleiding omdat de consument het kostuum op de
trouwdag zonder direct voor derden zichtbare gebreken
heeft kunnen dragen. Wel is er reden voor een hogere
vergoeding dan het uiteindelijke aanbod van de ondernemer omdat de consument het pak niet meer kan dragen
en dat wel mocht verwachten. Voorts moet in beginsel
een gegronde klacht in een geldelijke vergoeding worden
vertaald. Met een waardebon of korting wordt op
onjuiste wijze aan klantenbinding gedaan. De commissie
stelt de vergoeding vast op € 600,-.

De ondernemer biedt aan de prijs van de broek te vergoeden, maar daarmee gaat de consument niet akkoord
omdat hij het pak met een kapotte broek niet kan gebruiken. Hij stelt op zijn beurt voor het complete pak voor
een nieuw pak met dezelfde prijs te ruilen, maar daar
gaat de ondernemer weer niet mee akkoord. Wel biedt
hij een waardebon van € 600,- aan die de consument bij
hem kan besteden. Ook daar stemt de consument niet
mee in. Uiteindelijk biedt de ondernemer € 350,- aan
als de consument het geschil niet aan de commissie
voorlegt. Ook dat voorstel wijst de consument af. Hij
meent dat hij recht heeft op een kwaliteitsproduct dat
een redelijke tijd meegaat.
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GESCHILLENCOMMISSIE
CENTRALE ANTENNE INRICHTINGEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen kabelbedrijven. Dit zijn
bedrijven die de consument
van radio- en televisiesignalen
voorzien.

Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument ter zitting aanwezig.
In 50% van de gevallen was de ondernemer ter zitting
aanwezig.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 3 klachten in behandeling, allemaal ingediend
in het verslagjaar. Er zijn in totaal 2 uitspraken verzonden.
Een klacht is nog in behandeling bij de commissie.

Rechtshulp
Zowel de consument als de ondernemer maakten geen
gebruik van rechtshulp.

Soort klachten
Een klacht betrof de hoogte van het abonnementstarief
en een klacht de verschuldigde abonnementskosten.

Aard van de beslissing
In 2014 zijn er twee uitspraken verzonden. Beide
klachten werden ongegrond verklaard.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in het geding
was bedroeg gemiddeld € 1.353,-.

Consument had zelf abonnement moeten opzeggen
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De consument mocht er niet vanuit gaan dat hij niet zelf zijn abonnementen hoefde op te zeggen.
Ook was de ondernemer niet verplicht hem daarover te informeren. Dat hij daardoor een dubbele
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Volgens een consument heeft hij zes jaar voor een
internetverbinding betaald die hem niet is geleverd.
Dat hij een dubbele aansluiting heeft, ontdekt hij als een
kabelexploitant hem meldt dat het abonnement wordt
opgezegd omdat de samenwerking met een regionaal
kabelbedrijf wordt beëindigd. Zes jaar geleden is hij ingegaan op het aanbod naar het regionaal kabelbedrijf over
te stappen en een alles-in-één-pakket af te nemen. Een
monteur heeft de internetverbinding en het draadloze
WiFi-signaal geïnstalleerd en de internetverbinding en
het modem van de vorige ondernemer vervangen. Ook
de vaste telefoonverbinding werd met behoud van het
nummer overgezet.
De consument ging er vanuit dat zijn oude abonnement
daarmee was beëindigd. Aangezien hij in de veronderstelling verkeerde dat de vorige ondernemer nog altijd
een rol bij de internetverbinding speelde heeft hij nooit

Consumentenzaken

tegen de periodieke incasso bezwaar gemaakt. Kennelijk
is alleen het telefoongedeelte van het alles-in-één-pakket
automatisch beëindigd, maar dat heeft de ondernemer
niet gecommuniceerd. Volgens de consument heeft de
ondernemer verzuimd hem op een fatsoenlijke wijze
te informeren dat hij het internetabonnement moest
opzeggen. Bovendien had de ondernemer in de periode
van zes jaar als beheerder van het netwerk moeten
constateren dat er een dubbele aansluiting op één
aansluitpunt was. De consument wil terugbetaling van
de abonnementsgelden.
De ondernemer stelt dat hij het netwerk tegen een
vergoeding aan een andere provider beschikbaar stelde,
maar verder geen klantrelatie over dit product had. De
provider handelde zelf het internetverkeer met eigen
modems af en had ook zelf het klantbeheer en de
klantrelatie.
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De commissie buigt zich eerst over de vraag op welke
grond de ondernemer zoals de consument aangeeft een
informatieplicht heeft. Volgens de consument stelt de
ondernemer ten onrechte dat hij geen overstapservice
verleent. Hij heeft namelijk van die service gebruik
gemaakt om zijn telefoonnummer te porteren. Bovendien heeft de ondernemer volgens de consument niet
gecommuniceerd dat wel het telefoongedeelte van een
alles-in-één pakket automatisch wordt beëindigd, maar
niet het internetgedeelte. Kennelijk, zo merkt de commissie op, meent de consument dat de ondernemer als
hij wel de nummerportering kan verzorgen verplicht is de
consument erop te wijzen dat deze zelf het internetabonnement bij de vorige provider moet opzeggen.
Naar het oordeel van de commissie moet voorop
worden gesteld dat de onderneming in 2008 van
netwerkbeheerder een provider van diverse diensten is
geworden. De consument heeft bij deze onderneming
een abonnement TV, Internet en Telefonie afgesloten.
Op dat moment wist hij dat hij bij een andere provider
een internetabonnement had en bij weer een andere
provider een telefoonabonnement. Volgens de commissie heeft niet de ondernemer maar de consument zelf
de portering van zijn telefoonnummer in gang gezet. Hij
wist of moest weten dat hij zelf zijn oude abonnementen
waaronder het internetabonnement moest beëindigen.
Op het aanmeldformulier staat ook dat onder het kopje
‘Let op!’ de consument ook andere abonnementen zelf
moet opzeggen.

De commissie is het niet met de consument eens. Dat
de ondernemer met een eigen product onder eigen
naam kwam speelt ook geen rol want het ging niet om
de levering van een dienst van een ander bedrijf zodat
verwarring is uitgesloten.
Ook verwerpt de commissie de klacht van de consument
dat de onderneming als beheerder van het netwerk had
moeten constateren dat er een dubbele aansluiting was.
De ondernemer stelde zijn netwerk tegen een vergoeding aan de provider ter beschikking, maar had verder
geen klantrelatie over dit product. De provider handelde
het internetverkeer via een eigen platform met eigen
modems af en had zelf het klantbeheer en de klantrelatie. Het enkele feit dat de monteur de modem van de
provider loskoppelt en de modem van de ondernemer
aansluit betekent niet dat de ondernemer ervan op de
hoogte is dat de consument klant bij de provider is en
dat er sprake is van een dubbele aansluiting. De klachten
van de consument zijn ongegrond.

De tweede klacht van de consument betreft zijn stelling
dat de ondernemer hem had moeten informeren over
de beëindiging van het internetabonnement. Volgens
de consument regelde de ondernemer niet alleen de
doorgifte van de internetverbinding van een provider
over zijn netwerk, maar bood hij als tussenpersoon ook
actief productinformatie aan. Kennelijk meent hij volgens
de commissie dat de onderneming met betrekking tot de
dienst ‘internet’ met de provider moet worden vereenzelvigd. De ondernemer stelt dat de provider over zijn
netwerk de verbinding levert en dat hij geen tussenpersoon is. Bovendien staat op zijn website dat men voor dit
product en informatie bij de provider moet zijn.

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

klachten, schikkingen en uitspraken
8
7

Klachten

7

6

Schikkingen

5
4

4
3

3

Uitspraken

3

2
1

1

1
0

0

0

2012

2013

1

2014

beslissingen 2014

Jaarverslag 2014

Pagina 40

100%

0%

0%

0%

0%

0%

GEGROND
(1)

TEN DELE
GEGROND
(0)

ONGEGROND
(0)

NIET BEVOEGD
(0)

NIET
ONTVANKELIJK
(0)

SCHIKKING
TER ZITTING
(0)

Consumentenzaken

Pagina 41

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.

Mondelinge toelichting
Zowel de consument als de ondernemer was bij de
zitting aanwezig om het standpunt aan de commissie toe
te lichten.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 4 klachten in behandeling, waarvan 3 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. In één geval werd het
geschil door partijen onderling geregeld. Een klacht is
nog in behandeling bij de commissie.

Aard van de beslissingen
In 2014 is 1 uitspraak gedaan. In deze zaak werd de
klacht gegrond verklaard. De overeenkomst werd
ontbonden en er werd een vergoeding toegekend van
€ 4.700,-.

Rechtshulp
De consument noch de ondernemer maakte gebruik van
rechtshulp.

Soort klachten
In de zaak waarin de commissie een uitspraak heeft
gedaan betrof de klacht de uitvoering van de werkzaamheden en geleden schade.

Als de openingen van binnen uit worden dichtgemaakt
zijn de herstelkosten € 4.800,-, als ze van buitenaf
worden dichtgemaakt € 6.800,-. De consument geeft
de voorkeur aan herstel van buitenaf omdat dit minder
overlast geeft. De commissie begrijpt dit standpunt,
maar wijst erop dat de consument de schade moet
beperken voor zover dit in zijn vermogen ligt. Op grond
daarvan middelt de commissie het schadebedrag op
€ 5.800,-.

De ondernemer valt niets te verwijten als het gaat om
de klacht van de consument over de muizenoverlast.
Er zaten al muizen in de plafondconstructie bij het
uitvoeren van de werkzaamheden. Hij kan niet uitsluiten dat muizen binnenkomen, ook omdat de woning
aan de rand van het dorp bij een buitengebied ligt. De
commissie vindt deze redenering redelijk. Bovendien is
de kans groot dat als de openingen dicht zijn gemaakt
het probleem zal verminderen.

In de herstelkosten zijn echter begrepen de kosten
van het dichtmaken van de openingen. De deskundige
begroot die op € 1.500,-. Als een derde de openingen
had dichtgemaakt of de ondernemer dit tegen meerprijs
had gedaan, zou dit ook voor rekening van de consument zijn gekomen. Deze kosten behoren dus niet tot
de schade die hij lijdt en worden daarom in mindering
gebracht op de herstelkosten. De schade van de
consument komt dan uit op een bedrag van € 4.300,-.
De commissie gaat er van uit dat de ondernemer het
herstel niet uitvoert omdat de consument dat gezien de
inmiddels slechte onderlinge verstandhouding niet wil.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klacht in het geding was
bedroeg € 6.800,-.

Niet gewaarschuwd voor openingen in dakconstructie
Doordat de ondernemer er niet voor heeft gewaarschuwd dat de openingen in de dakconstructie
dicht moeten zijn is de isolatiewaarde van de woning niet verbeterd. Omdat hij dit heeft nagelaten
moet hij de herstelkosten betalen. De commissie trekt daar de kosten van het dichtmaken van de
gaten af. Die zou de consument hoe dan ook moeten betalen.

Met het vernieuwen van twee daken volgens de ‘warm
dak constructie’ zou de isolatiewaarde van de woning
verbeterd moeten worden, maar volgens de consument
is dat effect niet bereikt. Daarvoor is het nodig dat de
constructie niet met de buitenlucht ventileert. Ook volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige
ontbreekt de daarvoor noodzakelijke thermische schil.
Vooral rondom de balkopleggingen zitten ruime openingen in het binnenspouwblad en die hadden dichtgemaakt
moeten worden.
De ondernemer stelt dat dit niet tot zijn opdracht
behoorde, maar volgens de commissie had hij hiervoor
moeten waarschuwen. Hij wist dat het dichtmaken van
de openingen een belangrijk element van de constructie
is en had de consument moeten vragen ze door een
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derde dicht te laten maken of moeten aanbieden dat
tegen meerprijs zelf te doen. Een andere mogelijkheid
was geweest de consument te zeggen dat hij geen
garantie op de beoogde isolatiewaarde kon geven als de
openingen niet zouden worden dichtgemaakt.
Volgens de commissie heeft de ondernemer echter niets
gedaan of gezegd en daarmee zijn waarschuwingsplicht
geschonden. Daardoor dacht de consument ten onrechte
een beter geïsoleerde dakconstructie te krijgen waardoor
de isolatiewaarde van de woning zou toenemen. De
ondernemer is tekort geschoten in het nakomen van zijn
verplichtingen.
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GESCHILLENCOMMISSIE
DIRECTE VERKOOP

GESCHILLENCOMMISSIE
DOE-HET-ZELFBEDRIJVEN

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.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen doe-het-zelfbedrijven.

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.
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Indien dat niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid,
kan de consument zich wenden tot de 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.
In het verslagjaar is 1 klacht in behandeling geweest.
Partijen hebben deze klacht alsnog zelf onderling opgelost.
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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 € 851,-.

Geen goed advies over ondervloer

Mondelinge toelichting
De consument was in 83% van de zaken aanwezig om
een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer
was in 70% van de gevallen bij de zitting aanwezig.

De ondervloer die volgens een medewerker van de ondernemer de beste zou zijn, was juist niet
geschikt voor de laminaatvloer die de consument had uitgekozen. De naden van de krakende vloer
komen omhoog. De ondernemer had de consument, ook omdat deze een rolstoel gebruikt, beter
moeten adviseren. Hij moet een nieuwe laminaatvloer met een goede ondervloer leggen en de
consument voor dat ongemak een vergoeding geven.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 41 klachten in behandeling, waarvan 35
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 23
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, de
ondernemer niet was aangesloten of de commissie
reglementair niet bevoegd was.

Rechtshulp
De consument maakte in 43% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemers maakten in 4% 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 badkamerartikelen. De artikelen waren in het
merendeel van de gevallen geplaatst of gelegd door de
consument.

Aard van de beslissingen
In 2014 deed de commissie in 23 klachten een uitspraak.
Hierbij achtte zij 8 klachten gegrond, 12 ongegrond en
1 deels gegrond. In 2 gevallen vond er een schikking ter
zitting plaats.
In 5 (deels) gegronde zaken werd een schadevergoeding
toegekend. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding
€ 839,-.

Badmeubel niet tegen douchewater beschermd

De laminaatvloer die een consument met ondervloer
heeft gekocht en door een aannemer is gelegd, is
volgens hem niet goed. De vloer kraakt en tikt, de naden
komen omhoog en de toplaag laat los, ook al heeft hij
dilatatievoegen aangebracht. Hij wil dat de ondernemer
het gebrek herstelt.

mag worden verwacht dat deze voldoende deskundig is.
Daar staat de bewering van de consument tegenover dat
hij aan een medewerker van de ondernemer advies heeft
gevraagd en dat deze heeft aangegeven dat de ondervloer die de consument had gekozen de beste was. De
aannemer was bij dat gesprek niet aanwezig.

De ondernemer wijst erop dat de consument een
rolstoel gebruikt. Omdat de plinten op de vloer zijn
geplakt ligt de vloer onder spanning. Voorts is de vloer
zonder dilatatievoegen gelegd en dat is in strijd met de
gebruiksaanwijzing. Het loslaten van de toplaag komt
door het werken van de vloer. De vloer is deugdelijk en
de klacht is ongegrond.

Volgens de commissie had de ondernemer of een van
zijn medewerkers, de consument er op moeten wijzen
dat de combinatie die hij had gekozen problemen zou
kunnen geven, temeer omdat de consument een rolstoel
gebruikt. Nu hij dit kennelijk niet heeft gedaan heeft de
ondernemer niet aan zijn mededelingsplicht voldaan
en voldoen de geleverde producten niet aan wat de
consument mocht verwachten. Zijn klacht is gegrond.
De ondernemer moet voor eigen rekening een nieuwe
vloer van gelijkwaardige kwaliteit en een passende
ondervloer met voldoende sterkte leggen. Omdat de
woning weer moet worden uit- en ingeruimd moet de
ondernemer de consument ook eerst een vergoeding
van € 150,- betalen.

Volgens de door de commissie ingeschakelde
deskundige wordt het probleem door een verkeerde
ondervloer veroorzaakt. Ook de commissie gaat uit van
een verkeerde combinatie van vloer en ondervloer, maar
het is de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. De
ondernemer stelt dat de aannemer van de consument de
vloer heeft gekocht. Hij bedoelt daar kennelijk mee, dat

Aan het badmeubel mankeert niets. Het is niet met een scheidingswand van de douche afgeschermd zodat het douchewater er tegenaan komt. Ook moet de ventilatie in de badkamer worden
verbeterd.

Het badmeubel dat een consument voor € 1.129,- heeft
gekocht en door een derde is geplaatst, is volgens haar
niet deugdelijk. De deuren zijn opgebold en de onderste
lade is ontwricht. Hoewel er tussen de douche en het
badmeubel geen scheidingswand zit kan het water
volgens haar niet tegen het badmeubel komen. De
consument wil een nieuw badmeubel.

Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert dat het intrekken van water en stoom de
oorzaak van het probleem is. Het komt direct op het
meubel terecht.
Hoewel er in het klepraam een ontluchtingsgleuf zit,
adviseert de deskundige een automatisch geschakelde
ventilator te laten monteren.

Volgens de ondernemer is het badmeubel in strijd met
de garantiebepalingen te dicht bij de douche geplaatst
zonder een deugdelijk douchescherm. Het advies een
douchescherm te plaatsen of het badmeubel te verplaatsen heeft de consument in de wind geslagen. Omdat
de klacht maar gedeeltelijk onder de garantie valt is haar
voorgesteld op de aankoop van een nieuw badmeubel
50% korting te geven.

De commissie neemt de conclusies van de deskundige
over. Het badmeubel is onvoldoende beschermd tegen
het water vanuit de douche. Ook wordt de badkamer te
weinig ontlucht. Dat komt voor rekening van de consument. Haar klacht is ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
ELEKTRO
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die een
elektronisch apparaat leveren
of repareren.

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.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 1.414,-.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 56 klachten in behandeling, waarvan 50
ingediend in het verslagjaar. Er zijn 16 uitspraken
verzonden aan partijen. In een 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.

Rechtshulp
In 38% van de zaken had de consument professionele
rechtsbijstand. De ondernemer had in 6% van de zaken
professionele rechtsbijstand.

Mondelinge toelichting
In 88% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, woonde de consument de zitting bij. De ondernemer woonde in 19% van de gevallen de zitting bij.

Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie 16 uitspraken gedaan.
Hiervan achtte zij 8 gegrond, 6 ongegrond en 2 ten dele
gegrond. In 5 gevallen is een vergoeding toegekend.
De gemiddelde vergoeding bedroeg € 232,-.

Soort klachten
Van de uitspraken had het merendeel betrekking op de
reparatie en aan- en verkoop van consumentenelektronica, audiovisuele apparaten en witgoed.

Defect geen gevolg van gebruik of slijtage
De consument hoefde niet te verwachten dat de control moduul van de wasdroger al na ruim 3,5
jaar zou begeven. Omdat reparatie gezien de dagwaarde te duur is krijgt de consument een deel
van het aankoopbedrag terug.
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Ruim 3,5 jaar na de aankoop stopt een wasdroger
ermee. Volgens de consument die het apparaat voor
€ 379,- heeft gekocht, weigert de ondernemer de
oorzaak vast te stellen, de droger te laten repareren of
te vervangen omdat de garantietermijn van twee jaar is
verstreken en alle kosten daarom voor rekening van de
consument komen. Omdat de wasdroger niet voldoet
aan wat hij mocht verwachten wil de consument dat de
ondernemer zijn verantwoording neemt en een kosteloze
oplossing biedt. De consument ontkent ten stelligste dat
de ondernemer heeft aangeboden de wasdroger door
een erkende reparateur te laten onderzoeken en dat
daarna zou worden bekeken hoe het met de kosten zou
gaan. Gezien de gang van zaken heeft de consument
geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil hij
ontbinding van de overeenkomst. Naar zijn mening heeft
de ondernemer de kwestie bewust getraineerd.
De ondernemer stelt dat al bij het eerste bezoek van
de consument in de winkel is aangeboden de droger te
laten onderzoeken en eventueel te laten repareren door
een externe (fabrieks)reparateur. Vanaf het begin is de
consument verteld dat hij wegens de leeftijd van het

Consumentenzaken

apparaat kosten kon verwachten. Ook is bij de eerste
melding een bezoek door een monteur aangeboden. Dat
hoeft overigens niet kosteloos te zijn. De ondernemer
ziet daarom geen reden in te gaan op het verzoek tot
ontbinding, omruil of retourneren.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
concludeert dat de condensdroger niet door oververhitting, overbelasting of fout gebruik stuk is gegaan. Er is
geen aanwijsbare reden. Omdat het repareren van de
control moduul meer kost dan de dagwaarde van de
droger adviseert hij de droger te vervangen.
De commissie wijst erop dat de droger na de garantietermijn van twee jaar kapot is gegaan. Daardoor hoeft
de ondernemer in principe het apparaat niet kosteloos
onder garantie te repareren. Eerst zou moeten worden
vastgesteld wat het defect is en of de consument (een
deel van) de reparatiekosten moet betalen. Dat de
control moduul na ruim drie jaar stuk is gegaan hoefde
de consument volgens de commissie niet te verwachten. Het is een elektronisch defect dat in feite losstaat
van het normale gebruik/slijtage bij zo’n apparaat. Een
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levensduur van zes jaar ligt meer voor de hand. Daarom
voldeed de droger niet aan de koopovereenkomst.
De consument heeft dan ook terecht aanspraak gemaakt
op een kosteloos herstel dan wel vervanging. Reparatie
ligt gezien de kosten in verhouding met de dagwaarde
niet voor de hand. Daarom is het alleszins redelijk dat de
overeenkomst wordt ontbonden en dat de consument
een bedrag terugkrijgt gerelateerd aan de oorspronkelijke
koopsom maar met een reductie als vergoeding voor
het gebruik dat hij van het apparaat heeft gemaakt. De
commissie stelt dit bedrag in redelijkheid en billijkheid
vast op € 150,-.

Overigens vindt de commissie dat de consument in de
winkel door de ondernemer aanvankelijk niet adequaat
is geïnformeerd over de correcte gang van zaken als een
apparaat buiten de garantietermijn maar binnen de economische levensduur defect raakt. De ondernemer had
de consument erop moeten wijzen dat niet alleen eerst
onderzoek nodig is maar dat afhankelijk van het gebrek
wordt bekeken hoe met de kosten van dat onderzoek en
van de reparatie zou moeten worden omgegaan.

Scheur in tablet niet vanzelf ontstaan

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.

In tegenstelling tot de consument vinden de fabrikant, de ondernemer, een deskundige en de commissie dat een scheur in een tablet niet vanzelf kan ontstaan. De ondernemer hoeft de tablet niet
onder garantie te repareren of te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Een consument ziet vier maanden na de aankoop een
scheurtje in het tablet dat hij voor € 299,- heeft gekocht.
Volgens hem is de scheur waardoor het scherm het niet
meer doet zonder zijn toedoen spontaan ontstaan.
De consument gaat er daarom van uit dat de oorzaak
voor de aankoop is ontstaan. Bovendien is het defect
binnen de termijn van het wettelijk vermoeden ontstaan
zodat de ondernemer moet aantonen dat de oorzaak van
het scheurtje aan de consument te wijten is. Er is geen
sprake van val- of stootschade of andere schade. Het
kan niet anders dan dat de tablet een gebrek heeft en
technisch niet in orde is. De consument wil daarom, ook
omdat er steeds meer scheuren komen, ontbinding van
de koopovereenkomst.

ingebracht. De consument komt geen beroep toe op
het bewijsvermoeden bij consumentenkoop dat wordt
vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen
een termijn van zes maanden na aflevering openbaart
omdat de aard van de afwijking (in dit geval een breuk
in het scherm) zich daartegen verzet. In deze zaak is
de aard van de afwijking een van buiten komend onheil
zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat.
De ondernemer hoeft de tablet niet onder garantie
kosteloos te laten repareren dan wel te vervangen of tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De klacht
is ongegrond.
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De ondernemer verwijst naar het oordeel van de
fabrikant dat de schade niet spontaan ontstaan kan zijn.
Hij blijft bij zijn standpunt dat er sprake is van gebruikersschade. Deze schade is uitdrukkelijk van garantie
uitgesloten.
Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige
heeft geconstateerd dat de schade door invloed van
buitenaf is ontstaan. Technisch is de tablet in orde. Het
vervangen van de LCD module kost € 150,-.
De commissie meent eveneens dat een breuk in het
scherm niet uit zichzelf kan ontstaan. Van een technisch
dan wel ander defect aan het apparaat is niets gebleken.
Er is sprake geweest van druk van buitenaf waardoor
de schade van buiten naar binnen is ontstaan, iets
waartegen de consument ook geen enkel bewijs heeft
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De Geschillencommissie Elektronische Communicatie
diensten 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 339 klachten in behandeling, waarvan 289
ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 85 uitspraken
verzonden. In het merendeel van de klachten hebben
partijen alsnog een schikking getroffen. Een deel van
de klachten kon niet verder worden behandeld, omdat
de consument niet voldeed aan de formele inname
voorwaarden.

Financieel belang
Het gemiddelde financiële belang dat bij de klachten in
geding was, bedroeg gemiddeld € 1.793,-.
Mondelinge toelichting
In 70% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, hebben de consumenten de zitting bijgewoond.
De ondernemers woonden in 57% van de gevallen de
zitting bij.
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 85 uitspraken
gedaan. Hiervan achtte zij 31 gevallen gegrond, 37
ongegrond, 5 ten dele gegrond, en in 10 gevallen is ter
zitting geschikt. In 2 gevallen achtte de commissie de
consument niet ontvankelijk in zijn klacht. In 18 gevallen
is een vergoeding toegekend. De gemiddelde vergoeding bedroeg € 497,-.

Soort klachten
De klachten betroffen onder andere een te hoge of onjuiste rekening. Ook werd geklaagd over de werking van
het netwerk en de kwaliteit van de internetverbinding.

Geen bewijs van opzegging abonnement
Een consument kan niet aantonen dat hij drie jaar geleden het abonnement voor internet en
televisie heeft opgezegd. Het abonnement is dus blijven doorlopen. Hij krijgt de abonnementskosten niet terug.

Na perikelen met de ondernemer over de dienstverlening
zegt de consument het totaal pakket op. Drie jaar later
ontdekt hij dat hij nog steeds voor televisie en internet
betaalt, ook al maakt hij geen gebruik meer van de
diensten van de ondernemer. Hij kan niet bewijzen dat hij
het abonnement heeft opgezegd, maar wil toch de abonnementskosten die hij naar zijn mening ten onrechte
heeft betaald terugkrijgen.
Volgens de ondernemer is er geen opzeggingsbrief voor
internet en televisie binnengekomen. Het abonnement
is doorgelopen. Er is geen monteur op bezoek geweest,
het modem is dus niet opgehaald en ook is er in oktober,
november en december geen telefonisch contact
geweest. Alleen is van de nieuwe provider van de consument een verzoek tot nummerportering ontvangen. Dit is
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televisie niet afgenomen. Immers, het niet gebruik
maken van deze diensten is, gezien het van kracht zijn
van het abonnement, een omstandigheid die voor zijn
rekening en risico komt.
Het aanbod dat de ondernemer uit coulance heeft
gedaan is naar het oordeel van de commissie redelijk.
De onderneming betaalt de consument, inclusief het
klachtengeld van € 50,- in totaal € 250,-.

Gewaarschuwd voor hoog internetverbruik
Een consument klaagt over het hoge internetverbruik en de daarbij behorende rekening. Maar
volgens de ondernemer is hij met sms’jes gewaarschuwd. Ook de commissie vindt dat hij de
rekening moet betalen.

Al vier dagen nadat het abonnement is ingegaan
wordt een consument geconfronteerd met een hoog
internetverbruik dat snel over de datalimiet gaat. Hij belt
daarover een aantal keren, maar hij wordt niet geholpen.
Ook werd aan hem niet verteld hoe dit kan worden
verholpen. Pas nadat hij de rekening gepresenteerd krijgt
wordt hem verteld dat het aan de instellingen van de
telefoon ligt. De consument stelt daar tegenover dat hij
bij het activeren van het nieuwe abonnement de instructies van de ondernemer heeft opgevolgd. Hij deponeert
een bedrag van € 125,- bij de commissie en wil dat het
bedrag voor het internetgebruik wordt kwijtgescholden.

De commissie onderschrijft het standpunt van de
ondernemer. De consument is tijdig gewaarschuwd voor
het hoge internetverbruik, maar heeft volstaan met het
stellen van vragen en nagelaten verder hoog internetverbruik te voorkomen. De facturen hebben betrekking
op het feitelijk verbruik en moeten door de consument
worden betaald. Het in depot gestorte bedrag wordt aan
de ondernemer overgemaakt.

Volgens de ondernemer heeft het internetverbruik
daadwerkelijk plaatsgevonden en is de consument met
sms’jes gewaarschuwd voor naderende kosten buiten
de databundel. Het is niet aan de ondernemer een
verklaring voor het hoge dataverbruik van de consument
te geven. Er is geen aanleiding een lager bedrag in
rekening te brengen.

conform de procedure afgewerkt. De opzegging van de
dienst telefonie is vervolgens per e-mail aan de consument bevestigd. De consument heeft in die drie jaar voor
het abonnement € 2.371,- betaald. De ondernemer stelt
voor een bedrag van € 250,- inclusief het klachtengeld te
vergoeden.
De commissie constateert dat de consument niet kan
aantonen dat hij behalve de dienst telefonie het abonnement heeft beëindigd. Mogelijk verkeerde hij in de
veronderstelling dat hij met de opdracht aan zijn nieuwe
provider het nummer van zijn telefoonaansluiting te
porteren ook opdracht had gegeven het abonnement
voor internet en televisie te beëindigen. De kosten
voor het doorlopende abonnement komen dus voor
zijn rekening, ook al heeft hij de diensten internet en
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GESCHILLENCOMMISSIE
ENERGIE

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.

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

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 954 klachten in behandeling, waarvan 751
ingediend in het verslagjaar. Er werden 338 uitspraken
verzonden. In veel geschillen werd alsnog geschikt.
Daarnaast voldeed de consument in een groot deel van
de gevallen niet aan de formele innamevereisten.
Daarnaast werden 53 depotbeslissingen 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 combinatie
van gas en elektriciteit en de levering van elektriciteit.
Daarnaast ging een groot gedeelte van de klachten over
de meterstand, de jaarafrekening en de omvang van de
levering.
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Mondelinge toelichting
In 66% van het totaal aantal geschillen was de consument ter zitting aanwezig om een mondelinge toelichting
te geven.
De ondernemer was in 79% van de geschillen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 9% 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 338 uitspraken die in het verslagjaar werden
gedaan, werd bij 73 geschillen de klacht geheel gegrond
en bij 53 geschillen ten dele gegrond verklaard. Bij 173
geschillen werd de klacht ongegrond verklaard. Bij 39
geschillen kwam de commissie niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het geschil, omdat de commissie
niet bevoegd was (3), de consument niet ontvankelijk
werd verklaard (17) of omdat partijen tijdens de zitting
alsnog een schikking troffen (19).
In 69 gevallen werd aan de consument een schadevergoeding toegekend welke gemiddeld € 271,- bedroeg.

Top 5 van de klachten:
1. klachten over de meterstand
2. klachten over de jaarafrekening
3. omvang levering
4. schatting verbruik
5. overige tariefbepalingen
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Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 1.342,-.
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De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en
transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Op dat punt heeft de
ondernemer de consument onjuist geïnformeerd.
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Hoewel hij geen gas gebruikt moet een consument toch
voor de aansluiting en de netwerkkosten betalen. Dat
vindt hij onterecht en daarom betaalt hij € 48,- niet en
stort dat bedrag bij de commissie in depot. De leiding is
wel afgesloten maar de woningbouwvereniging weigert
mee te werken aan het verwijderen van de aansluiting.
De consument wil dat al zijn betalingen voor de netwerkkosten worden teruggestort.

Consumentenzaken

De ondernemer wijst er op dat zolang er op een adres
een gasaansluiting is netwerk- en meterkosten aan de
netbeheerder zijn verschuldigd. Deze verplichting vervalt
pas als de aansluiting is verwijderd.
De commissie stelt vast dat de consument zowel een
overeenkomst voor de levering van gas met de leverancier heeft en een aansluit- en transportovereenkomst
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voor gas met de ondernemer. Dan is hij inderdaad
netwerk- en meterkosten aan de ondernemer verschuldigd. In zoverre is de klacht ongegrond.
De consument heeft diverse malen geprobeerd de
overeenkomst met de ondernemer op te zeggen, maar
deze zegt dat dit niet kan tenzij de consument de gasaansluiting laat verwijderen. Daar krijgt hij echter van de
verhuurder geen toestemming voor. Daarmee heeft de
ondernemer volgens de commissie de consument niet
juist geïnformeerd. De grondslag voor het in rekening
brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluiten transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid
van een aansluiting. Het staat de consument vrij de

overeenkomst met de leverancier en de aansluit- en
transportovereenkomst met de ondernemer op te
zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en
meterkosten meer verschuldigd.
Als dit ertoe leidt dat de ondernemer de gasaansluiting
wil verwijderen moet hierover eerst met de verhuurder
worden overlegd, onder meer over de vraag voor wiens
rekening dat gebeurt. Aangezien dit geen onderwerp
van het geschil is laat de commissie zich daarover verder
niet uit. Omdat de consument door de ondernemer niet
juist is geïnformeerd hoeft hij het openstaande, in depot
gestorte bedrag van € 48,- niet te voldoen en wordt het
aan hem terugbetaald.

Later wel vergoeding voor teruggeleverde energie
Weliswaar krijgt de consument de vergoeding voor de energie die hij via zijn zonnepanelen heeft
geleverd pas op een later tijdstip, maar daarvan ondervindt hij geen schade. Van een ander nadeel
voor de consument is niet gebleken.

Hoewel hij de zonnepanelen correct heeft aangemeld
krijgt de consument geen vergoeding voor de energie
die via de zonnepanelen is teruggeleverd. Uit het
contact met de ondernemer over de aanmelding van
de zonnepanelen en het corrigeren van de nota leidde
de consument af dat hij alles op de juiste manier had
doorgegeven en dat de teruggeleverde energie zou
worden vergoed. Hij gaat er niet mee akkoord dat dit
naar de nieuwe leverancier is doorgeschoven, want dan
krijgt hij de vergoeding pas een jaar later met het risico
dat hij meer dan 5000 kWh teruglevert maar daarvoor
een lagere vergoeding krijgt. De consument heeft het
schikkingsvoorstel van de ondernemer niet aanvaard
omdat hij het een principiële kwestie vindt. Het gaat hem
niet om het geld. Hij wil dat de ondernemer alsnog een
vergoeding van € 300,- betaalt.
De ondernemer stelt dat de netbeheerder de teruglevering pas per augustus heeft aangemeld. Het contract
met de consument was toen al geëindigd. Alleen als
de netbeheerder de aanmelding per december van
het jaar daarvoor in de administratie verwerkt kan de
ondernemer de teruggeleverde energie over de periode
van december tot juli vergoeden. Inmiddels heeft de
nieuwe leverancier voor de teruglevering 0-standen als
beginstanden gehanteerd. De consument heeft dus
geen nadeel ondervonden. De ondernemer heeft de
consument aangeboden € 50,- te vergoeden, maar dat
schikkingsvoorstel is afgewezen.
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De ondernemer kan niet meer nagaan of in de telefoongesprekken met de consument de suggestie is
gewekt dat de aanmelding van de zonnepanelen bij
de ondernemer voldoende zou zijn. Toch heeft hij zich
ervoor ingespannen de consument tegemoet te komen
door ervoor te zorgen dat de netbeheerder en de nieuwe
leverancier bereid zijn van 0-standen uit te gaan zodat de
consument alsnog de volledige teruglevering vergoed
krijgt. Dat de consument meer teruglevert dan 5000
kWh vindt de ondernemer niet aannemelijk. Bovendien
hanteert de nieuwe leverancier geen salderingsgrens. De
consument is dan ook niet benadeeld.
Ook al heeft de ondernemer bij de consument ten
onrechte de suggestie gewekt dat hij de zonnepanelen
niet (ook) bij de netbeheerder hoefde aan te melden
heeft hij volgens de commissie adequaat gehandeld om
het mogelijke nadeel voor de consument op te heffen.
Omdat de netbeheerder en de nieuwe leverancier op
verzoek van de ondernemer bereid zijn van de 0-standen
uit te gaan krijgt de consument alsnog de teruggeleverde
energie geheel vergoed.

Berekening consument van warmteverbruik klopt niet
De consument wordt geconfronteerd met een hoge naheffing. De manier waarop hij het warmteverbruik heeft berekend klopt volgens de commissie niet, onder meer omdat hij met een strenge
winter geen rekening heeft gehouden.

De consument is sinds 1999 afnemer van stadsverwarming van de ondernemer. Omdat de warmtemeter
een extreem hoog warmteverbruik van 113 GJ per jaar
aangeeft wordt deze door de ondernemer vervangen.
Bij de jaarnota van 2010 wordt uitgaande van een warmteverbruik van 113 GJ over 460 dagen een naheffing
opgelegd van € 1.660,-. Dat wordt bij de nota van 2010
gecorrigeerd tot 67 GJ en € 820,-. Met deze naheffing is
de consument het niet eens. Onder protest betaalt hij in
termijnen.
Als hij zelfs na een strenge winter in 2013 niets hoeft
bij te betalen en de jaarafrekening is gebaseerd op
21,6 GJ over 350 dagen benadert hij de ondernemer
weer over de jaarnota van 2010. Hij krijgt dan te horen
dat er een fout is gemaakt. De jaarrekening wordt gecorrigeerd waardoor uitgaande van een warmteverbruik van
46 GJ over 460 dagen de naheffing wordt vastgesteld op
€ 255,-. De consument krijgt wat hij teveel heeft betaald
terug, maar vindt de naheffing nog steeds te hoog
want volgens zijn berekening was zijn warmteverbruik
over 460 dagen 35 GJ. Dit past bij het verbruik van de
voorgaande jaren. De naheffing zou dan € 13,- moeten
zijn zodat de ondernemer hem nog meer moet terugbetalen. Bovendien wil de consument 2,5% rente over
€ 820,- omdat dit bedrag drie jaar onrechtmatig in het
bezit van de ondernemer is geweest.
De ondernemer stelt dat hij na het vervangen van de
niet goed registrerende warmtemeter een berekening
volgens de graaddagen methode heeft gemaakt met

als uitgangspunt de periode die direct vooraf ging aan
de periode waarover de jaarrekening moest worden
opgemaakt. Daarbij is echter een fout gemaakt. Op de
jaarafrekening stond een verbruik van 113,401 GJ terwijl
dat volgens de graaddagen methode 46 GJ was. Er was
dus 67,401 GJ teveel in rekening gebracht. Per ongeluk
is 67,401 GJ als het verbruik volgens de graaddagen
methode ingevoerd in plaats van 46 GJ. Daarvoor is
diverse malen excuses aangeboden. De jaarafrekening is
gecorrigeerd naar 46 GJ. Dat de uitkomst wat hoger was
kwam voor een deel door de koude winter van 2010.
De commissie vindt de manier waarop de consument
zijn warmteverbruik heeft berekend niet goed bruikbaar
omdat hij onvoldoende rekening heeft gehouden met
de wisseling van seizoenen en een strenge winter.
De graaddagen methode van de ondernemer houdt
daar wel rekening mee. In eerdere uitspraken heeft de
commissie dit als een bruikbare herberekening aanvaard.
Het is daarom niet aannemelijk dat de consument ten
onrechte kosten voor het warmteverbruik in rekening zijn
gebracht. Dit onderdeel van de klacht is niet gegrond.
De commissie overweegt echter ook dat de consument
veel moeite heeft moeten doen om een correcte naheffing te krijgen en dat de vergissing van de ondernemer
door zijn volhardend optreden aan het licht is gekomen.
Voor het ongerief, de gemaakte kosten en het renteverlies moet de ondernemer een schadevergoeding van
€ 100,- betalen.

Van een ander nadeel voor de consument is niet
gebleken. Weliswaar wordt de vergoeding later uitbetaald, maar het eventuele nadeel dat hij daardoor lijdt
wordt ruimschoots gecompenseerd door het aanbod
van de ondernemer waarop de consument ten onrechte
niet is ingegaan. Zijn klacht is ongegrond. Omdat het de
consument niet om een financiële tegemoetkoming is te
doen ziet de commissie geen aanleiding de ondernemer
aan zijn aanbod te houden.
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Consumentenzaken
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Coulance bij onverwacht hoge rekening
Waarom op de vorige jaarrekening een te laag gasverbruik in rekening is gebracht is niet meer te
achterhalen. De ondernemer heeft dat op de nieuwe jaarrekening hersteld en het verbruik alsnog
bij de consument in rekening gebracht. Voor de consument was dat een onaangename verrassing.
De commissie vindt dat de ondernemer daar in dit geval met coulance mee om moet gaan door
een betalingsregeling met de consument te treffen.

Tot zijn verbazing ziet een consument op zijn jaarnota
2012/2013 voor gas en elektriciteit dat hij € 1.866,moet bijbetalen. Hij begrijpt daar niets van want hij heeft
minder energie verbruikt dan daarvoor en nu wordt zelfs
1000 m3 gas meer in rekening gebracht. Hij klaagt
daarover telefonisch en krijgt dan te horen dat de
jaarnota zo hoog is door een fout van de ondernemer.
Er stond een nul te weinig op de meterstanden waardoor
de consument iedere maand te weinig heeft betaald.
De consument wil dat de ondernemer de schuld op
zich neemt in plaats van hem dit hoge bedrag te laten
betalen. Het kan best zijn dat het gasverbruik over de
afgelopen jaren gemiddeld 3000 m3 is geweest en in
2011/2012 slechts ongeveer 1900 m3 in rekening is
gebracht, maar daar hoeft hij niet voor te bloeden.
Volgens de ondernemer is op de jaarnota van
2011/2012 om redenen die niet meer te achterhalen
zijn 1000 m3 gas te weinig in rekening gebracht. Op de
jaarnota 2012/2013 is dat alsnog gebeurd. In overleg
met de consument is het aanvankelijke aflossingsbedrag
verlaagd naar € 64,- per maand en de aflossingsduur
verlengd naar twee jaar. Bovendien wordt na een aantal
maanden aan de hand van de meterstanden bekeken of
het termijnbedrag nog verder omlaag kan.
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Volgens de commissie zijn er geen serieuze aanwijzingen
dat de gasmeter niet goed heeft gefunctioneerd. Als de
consument daar ernstige twijfels over mocht hebben,
had hij om ijking op kosten van ongelijk kunnen vragen.
Tijdens de zitting heeft de consument overigens
aangegeven dat de meter voor zover hij kan nagaan goed
werkt.

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

Waarom de meterstanden verkeerd zijn genoteerd kan
niet meer worden achterhaald. Dat betekent volgens
de commissie niet dat de ondernemer het alsnog in
rekening gebrachte verbruik dan maar voor zijn rekening
moet nemen zoals de consument wil. Daar staat
tegenover dat de consument onverwachts met een veel
hogere rekening is geconfronteerd. De ondernemer
moet daar coulant mee omgaan. Dat is ook gebeurd
door een betalingsregeling af te spreken waarmee de
consument heeft ingestemd. Bovendien is de betalingsregeling later nog versoepeld. De klacht is ongegrond.
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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.

Consumentenzaken

Aantal klachten en uitspraken
In het verslagjaar is er 1 klacht ingediend. Deze is niet
verder door de commissie behandeld omdat de klacht
niet op het werkterrein van de commissie lag. De commissie heeft in het verslagjaar geen uitspraken gedaan.
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.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GARANTIEWONINGEN

De Geschillencommissie Garantiewoningen behandelt
geschillen tussen consumenten/Verenigingen van Eigenaren 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.

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

Per 1 mei 2014 is het werkterrein van de Geschillencommissie Garantiewoningen uitgebreid met de behandeling
van geschillen uit koop- aannemingsovereenkomsten
waarop de SWK Garantie- en waarborgregeling Renovatie van toepassing is. Nu kunnen zowel nieuwbouw- als
renovatiegeschillen aan de geschillencommissie worden
voorgelegd.
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.
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Aantal klachten en uitspraken
Er waren 146 klachten in behandeling, waarvan 110
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden er 32
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.
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.

Consumentenzaken

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.
De meeste klachten waarover de commissie uitspraak
deed, bestonden uit verschillende klachtonderdelen. In
het verslagjaar hadden de meeste klachten betrekking
op bouwtechnische geschillen waaronder constructieve
zaken en lekkages. Ook waren er juridische geschillen
die bijvoorbeeld gingen over de 5% aanneemsom in
depot bij de notaris.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 2.328,-.
Mondelinge toelichting
In 92% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, hebben zowel de consument/VvE als de ondernemer de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
In 88% van de zaken hebben consumenten/VvE gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemers maakten in
35% van de zaken gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In het verslagjaar zijn er 32 uitspraken verzonden. Van de
klachten zijn er 8 gegrond verklaard, 11 ten dele gegrond
en 6 ongegrond. In 5 zaken was de consument/VvE niet
ontvankelijk in zijn klacht. In 1 geval heeft de commissie
zich niet bevoegd geacht om van het geschil kennis te
nemen. In 1 geval is er een schikking ter zitting bereikt.
In 5 (deels) gegronde klachten werd een schadevergoeding toegekend, die gemiddeld € 560,- bedroeg.

Pagina 61

Wateroverlast in parkeergarage

Geen verlenging van garantietermijn

Doordat er water in de parkeergarage blijft staan wordt niet voldaan aan de eisen van de garantienormen. De ondernemer moet voor herstel zorgen, al zal er altijd wel enig water op de vloer blijven
staan.

De eindtermijn van de garantie is ‘hard’. Er kan niet van af worden geweken. Er is ook geen
uitzonderlijke omstandigheid dat hiervan zou kunnen worden afgeweken.

De VvE klaagt over wateroverlast op de vloer van de parkeergarage omdat het hemelwater niet wordt afgevoerd.
Bij vorst zijn de parkeerplaatsen daardoor niet bereikbaar.
De VvE wil dat de ondernemer voor herstel zorgt of een
schadevergoeding betaalt.
De ondernemer stelt dat er door het ontwerp van
de garage een risico van wateroverlast is en dat de
bewoners hiervan op de hoogte waren en er voor zijn
gewaarschuwd. Er is geen sprake van een gebrek dat
voor zijn risico komt.
Voor de beoordeling van het geschil verwijst de commissie naar de conclusie van de ingeschakelde deskundige
dat de goot onvoldoende afschot heeft waardoor water
op de vloer achterblijft. Dit is een technische tekortkoming. Een afschot voor een volledige waterafvoer
kan niet meer aangebracht worden. Daarvoor zijn de
afstanden tussen de afvoeren te groot. Het bijplaatsen
van afvoeren in de vloer is geen optie omdat daarmee
de constructie van de vloer wordt aangetast. Als echter
voorzieningen worden getroffen die het water zoveel
mogelijk afvoeren en waardoor het water over een
kleiner oppervlak blijft staan kan wel worden voldaan aan
de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
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De commissie neemt dit oordeel over en toetst eerst
aan de verplichtingen van de overeenkomst. De VvE
heeft de klacht in de onderhoudsperiode van zes
maanden na de oplevering bij de ondernemer ingediend
en deze is gezien de tekortkoming in de uitvoering van
het werk aansprakelijk. De VvE had de klacht niet direct
bij de oplevering hoeven te melden omdat de problemen
met het water pas later bleken.
Daarna toetst de commissie aan de garantieregeling. De
afvoer van het hemelwater is onvoldoende en de afwatering bij de garage voldoet niet waardoor er plassen in
de goot blijven staan wat bij bevriezing tot gevaarlijke
situaties kan leiden. Omdat daarmee niet is voldaan aan
de op grond van de garantienormen te stellen eisen
moet de ondernemer ook uit dien hoofde voor herstel
zorgen. Hij moet de plasvorming en de wateroverlast
verminderen zodat de vloer van de garage op de juiste
wijze kan worden gebruikt. Hooguit mogen er af en toe
plassen staan.
De stelling van de VvE dat de ondernemer ook op andere
plekken herstelwerkzaamheden moet verrichten wijst de
commissie af. De VvE heeft onvoldoende onderbouwd
dat er ook op overige plekken sprake is van ontoelaatbare hoeveelheden water.
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De VvE meent dat de ondernemer de scheurvorming
in de vloer van het parkeerdek niet deugdelijk heeft
hersteld waardoor de situatie verslechterd is. De
ondernemer moet hier wat de VvE betreft alsnog voor
zorgen. De VvE is het niet eens met het beroep op nietontvankelijkheid van de ondernemer. Het gaat om een
beroep op de garantieregeling en dan is de bevoegdheid
van de commissie geen punt van discussie.
De ondernemer vindt wel dat de commissie de VvE
niet ontvankelijk moet verklaren. Hij heeft in 2008
herstelwerkzaamheden uitgevoerd en krijgt pas vijf jaar
later weer een klacht van de VvE. Bovendien zijn de
garantietermijnen al lang verstreken.
De commissie stelt vast dat zij dit geschil alleen kan
behandelen voor zover dat betrekking heeft op de
garantieregeling. In dit geval gaat het om de vraag of de
VvE niet-ontvankelijk is zoals de ondernemer stelt en
of de garantietermijn is verstreken. De garantie duurt
zes jaar en gaat drie maanden na de oplevering in. Een
half jaar na de oplevering heeft de VvE klachten bij de
ondernemer ingediend en deze heeft daarop een aantal
herstelwerkzaamheden uitgevoerd die vier jaar later
waren afgerond.

Consumentenzaken

Volgens de VvE gaat het nu om ‘voortgezette klachten’
en is daarmee wel binnen de garantietermijn geklaagd.
De commissie is het daarmee niet eens omdat de van
toepassing zijnde garantie- en waarborgregeling niet in
de mogelijkheid van verlenging van de garantietermijn
voorziet, ook niet als binnen de garantietermijn is
geklaagd en op basis daarvan tijdens of na de garantietermijn herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Evenmin
voorziet de regeling in een nieuwe aanvullende garantietermijn voor alleen het herstelwerk dat is verricht na
klachten die binnen de garantietermijn zijn ingediend. De
hardheid van de eindtermijn van de garantie hangt nauw
samen met het feit dat het om herverzekerbare belangen
gaat die ook daadwerkelijk zijn herverzekerd.
Hiervan kan ook niet worden afgeweken omdat niet kan
worden aangenomen dat de ondernemer het herstelwerk bewust evident ondeugdelijk of onvolledig heeft
uitgevoerd. Van zo’n uitzonderlijke omstandigheid is niets
gebleken. De garantietermijn kan niet worden verlengd
of vernieuwd. Bovendien is dat niet overeengekomen
in de garantie- en waarborgregeling. De VvE is nietontvankelijk in haar vorderingen.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

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,-.

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

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 27 klachten in behandeling, waarvan 21 ingediend in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak
in 11 klachten. Een deel van de klachten is niet verder
in behandeling genomen omdat partijen alsnog tot een
schikking zijn gekomen of de patiënt niet voldeed aan
de formele innamevereisten. In een enkel geval bleek
de zorginstelling niet aangesloten, of was de commissie
niet bevoegd kennis te nemen van de zaak of kwam er
geen reactie op het verzoek om aanvullende informatie
te verstrekken.

32

Rechtshulp
De patiënt heeft in 33% gevallen gebruik gemaakt van
rechtshulp; de zorginstelling in geen enkel geval.
Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie in 11 klachten einduitspraak
gedaan. Hiervan achtte zij 1 geval gegrond, 2 ten dele
gegrond, 6 ongegrond, in 1 geval is de patiënt niet-ontvankelijk in zijn klacht en in 1 geval heeft de commissie
zich niet bevoegd geacht kennis te nemen van de zaak.
Er werd geen vergoeding toegekend.

Tussen de zorginstelling en de patiënte zijn er zo vaak conflicten dat het onmogelijk is met de
behandeling door te gaan, ook al wil zij dat. Maar de voorwaarden die zij daaraan stelt zijn niet
haalbaar. Het is daarom niet te verwijten dat de zorginstelling met de behandeling is gestopt.

Klachten

27

24

Schikkingen

20
16

Mondelinge toelichting
In 67% van de gevallen heeft de patiënt de zitting
bijgewoond. De zorginstelling heeft in 89% van de zaken
de behandeling ter zitting bijgewoond.

Begrijpelijk dat behandeling is stopgezet

klachten, schikkingen en uitspraken
28

Soort klachten
De door de commissie behandelde klachten gingen over
informatieverstrekking, de zorgvuldigheid van de zijde
van de zorginstelling en de wijze van klachtafhandeling.

15

Uitspraken

11

12
8

Met het na drie jaar beëindigen van de behandeling voor
haar persoonlijkheidsproblematiek door de zorginstelling
is de patiënte het niet eens. Ze volgde dialectische
gedragstherapie en is nu zonder gewichtige reden
ontslagen. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst bepaalt dat er een gewichtige reden
moet zijn om de overeenkomst te beëindigen. Na het
ontslag heeft ze geen nazorg gekregen en is haar ook
geen redelijke termijn geboden om de melding van de
gedwongen therapiestop te verwerken.
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Al eerder heeft zij over de omgang en de communicatie
een klacht ingediend, maar volgens de zorginstelling was
zij zelf de oorzaak van de problemen. De patiënte meent
dat haar hulpverlener niet volgens de richtlijnen van GGZ
Nederland werkte en dat zij daarvan de dupe is geworden. Ze voelt zich onbegrepen, niet gehoord en niet
serieus genomen. De afdeling persoonlijkheidsproblema-

Consumentenzaken

tiek van de zorginstelling heeft geen passende hulp
geboden, ook niet toen zij grote problemen had door een
sterfgeval binnen de familie en toen zij werd gestalkt.
Ze wilde juist graag hulp en ze was gemotiveerd om de
therapie te volgen, maar was afhankelijk van de hulpverlener die niet volgens de richtlijnen werkte.
Volgens de patiënte communiceren de zorgprofessionals
op een intimiderende en dwingende wijze waardoor zij
zich in haar vrijheid ernstig beperkt voelde. In feite is er
misbruik gemaakt van de ongelijke machtsverhouding
tussen haar en de hulpverlener waardoor zij zich
niet gerespecteerd en veilig voelde. Bovendien is de
multidisciplinaire samenwerking onvoldoende geregeld.
Dat leverde haar veel belemmerende stress op. Ook met
het oog op het belang van de andere patiënten heeft ze
voortdurend ongewenste situaties in haar behandeltraject gemeld, maar de zorginstelling legde deze positief
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bedoelde bijdrage uit als destructief gedrag. Ze zeurde,
was veeleisend en manipulerend. In haar medisch
dossier staan allerlei foutieve interpretaties van haar
hulpverlener over haar intenties.
De patiënte meent dat er geen gewichtige reden was
voor het gedwongen ontslag op staande voet. Nu is ze
uitgesloten van behandeling en zonder enige nazorg
aan haar lot overgelaten. Het herstel van haar gezondheid stagneert en ze is bang dat ze geen gebruik meer
kan maken van de drie resterende maanden van het
re-integratietraject dat haar ex-werkgever heeft geregeld.
Ze wil van de zorginstelling een vergoeding van de
schade die zij lijdt doordat de behandeling is beëindigd.
Volgens de zorginstelling is er een duidelijk patroon in de
gehele behandeling. De patiënte stelt op een dwingende
en eisende manier vragen en reageert boos en gefrustreerd als niet snel genoeg aan haar wensen tegemoet
wordt gekomen. Ze blowt veel en komt met regelmaat
niet of te laat naar de therapie. Een constructief gesprek
met haar hierover is onmogelijk. Evenmin over haar
verstoorde eetpatroon dat haar destructieve gedrag
met drugs en haar emotionele problemen versterkt.
Voor uitleg is zij niet gevoelig. Zij blijft herhalen dat zij
met blowen kan stoppen als zij voor haar onderliggende
problemen wordt behandeld.
Naar de mening van de zorginstelling is er geen sprake
geweest van gedwongen ontslag. Met de patiënte is
vele malen gesproken over het geringe effect van de
behandeling als zij niets aan haar middelenmisbruik
en eetstoornis zou doen. Er is haar afbouwtherapie
aangeboden en er is over verwijzing gesproken. Zij
heeft echter een groot wantrouwen ten aanzien van
haar behandelaren. Dat is vanuit haar voorgeschiedenis
en haar paranoïde persoonlijkheidsproblematiek goed
te begrijpen, maar de behandeling heeft veel te lijden
gehad doordat zij vaak niet of te laat bij de therapie
kwam. Daar had de hulpverlener geen invloed op. Het
was ook niet bespreekbaar. In dat licht moet haar klacht
dat zij op de afdeling persoonlijkheidsproblematiek geen
passende hulp heeft gekregen worden gezien.
De zorginstelling ontkent niet dat de patiënte graag hulp
wil en gemotiveerd is, maar tegelijkertijd bestaat bij haar
een grote weerstand om bestaand probleemgedrag te
veranderen en onder ogen te zien. Op een gegeven
moment waren alle opties uitgeput en is zij naar de
huisarts terugverwezen. Er is overigens over een
vervolgbehandeling elders gesproken, maar dat was voor
haar geen optie. Al met al vindt de zorginstelling dat er
van verwijtbaar handelen geen sprake is.

Jaarverslag 2014

Volgens de commissie staat de patiënte volledig
achter de therapie maar niet achter de werkwijze van
haar behandelaars. Het liefst wil zij met de therapie
doorgaan maar dan met een andere behandelaar. Daar
staat tegenover dat de zorginstelling al drie jaar alles in
het werk heeft gesteld om de behandeling op gang te
brengen, maar dat dit niet lukt door een diepgeworteld
conflict tussen partijen. Zolang de patiënte middelen blijft
gebruiken en haar eetproblematiek niet bij de behandeling wordt betrokken heeft het inzetten van een andere
behandelaar geen zin.
Naar het oordeel van de commissie is de kern van het
geschil een vertrouwensprobleem. Volgens de patiënte
heeft de zorginstelling een onwerkbare situatie gecreeerd doordat de verschillende behandeltrajecten nooit op
elkaar zijn afgestemd en de therapie niet is verlengd, ook
al kwam dat haar ten goede. Zij vindt dat zij voor haar
eerlijkheid is bestraft. Nadat zij het gebruik van middelen
had bekend werd haar therapie opgezegd.
De zorginstelling ontkent dat haar eerlijkheid is bestraft.
Met de therapie is gestopt omdat er met de patiënte
geen afspraken kunnen worden gemaakt. Alles wat is
bedacht om uit de conflictueuze situatie te komen valt bij
haar niet in goede aarde. Een vruchtbare samenwerking
is niet meer mogelijk en de zorginstelling kan niet bieden
wat de patiënte verlangt.
Gezien het fundamenteel meningsverschil en de conflictueuze momenten is het volgens de commissie niet mogelijk dat partijen het eens worden over voortzetting van
de behandeling, hoewel de patiënte dat wel degelijk wil.
Het is duidelijk dat de zorginstelling daarvoor niet meer
de aangewezen instelling kan zijn, nog los van de vraag
of dat dit gezien de verstoorde onderlinge verhoudingen
de patiënte ten goede zou komen. Het is begrijpelijk en
niet verwijtbaar dat de zorginstelling de behandelingsovereenkomst heeft opgezegd. De therapeut kan de
therapie beëindigen als hij vindt dat doorgaan negatieve
effecten heeft. Er zijn voldoende aanknopingspunten
om aan te nemen dat de manier waarop partijen met
elkaar communiceren een negatieve invloed heeft op de
geestelijke gezondheid van de patiënte.
De klacht van de patiënte wordt ongegrond verklaard. Zij
krijgt geen schadevergoeding en de zorginstelling hoeft
niet met de behandeling door te gaan.
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Geen adequate reactie van zorginstelling
Op de melding van een patiënte dat zij tijdens verlof was verkracht heeft de zorginstelling niet
adequaat gereageerd. De behandelaars wezen naar elkaar en het duurde drie dagen voordat een
gynaecoloog een lichamelijk onderzoek verrichtte.

Nadat ze tijdens een verlofperiode is verkracht krijgt een
patiënte van haar zorginstelling geen somatische zorg.
Haar melding hiervan, nog diezelfde middag, wordt door de
zorginstelling genegeerd. Pas drie dagen later kan ze voor
een onderzoek in het ziekenhuis terecht nadat ze door de
arts/psychiater in opleiding van de zorginstelling naar een
gynaecoloog is doorverwezen. De zorginstelling hanteert
een strikte scheiding tussen de behandeling van psychische klachten en de behandeling van lichamelijke oftewel
somatische klachten.
De patiënte hoopt met haar klacht te bereiken dat de
zorginstelling geen afschuifsysteem meer hanteert. Los
daarvan had zij als slachtoffer van een verkrachting niet om
een medisch onderzoek hoeven vragen. Daarnaast mocht
zij de afdeling niet meer op. Zij kon vanwege de pijn alleen
een pyjamabroek als onderkleding verdragen, maar dat is
verboden op de afdeling zodat ze vanaf dat moment op
haar kamer verbleef. De patiënte wil van de zorginstelling
een schadevergoeding.
De zorginstelling wijst erop dat de Klachtencommissie de
klacht van de patiënte over het niet leveren van somatische
zorg en het negeren van de melding ongegrond heeft
verklaard. De Raad van Bestuur van de zorginstelling heeft
dit oordeel onderschreven.
In tegenstelling tot wat de patiënte zegt is zij niet drie
dagen na de verkrachting door een arts gezien maar heeft
ze op dezelfde dag uitgebreid met haar psychiater gesproken. Deze heeft die dag ook nog met haar gemaild en vier
dagen daarna haar telefonisch gesproken. Een noodzakelijk
medisch onderzoek is daarbij niet aan de orde gekomen.
Volgens de patiënte ging de stroeve communicatie met
de psychiater en de arts/psychiater in opleiding ten koste
van haar behandeling. Afgesproken was dat de arts zich
bezig zou houden met de somatische behandeling en de
psychiater met de psychiatrische kant. Nergens blijkt dat ze
onvoldoende hebben gecommuniceerd en dat dit gevolgen
heeft voor de behandeling. Er is adequaat gereageerd en
de psychische klachten zijn door de verpleging en de psychiater serieus genomen. Zo heeft een arts op verzoek van
de patiënte nog dezelfde dag een afspraak voor lichamelijk
onderzoek door een gynaecoloog geregeld. Aan hem had
zij als zij dat wilde ook een SOA- en zwangerschapstest
kunnen vragen.

Consumentenzaken

De zorginstelling bestrijdt voorts dat de Klachtencommissie te veel informatie uit het dossier heeft gehaald. Het
cliëntendossier is bijgehouden door een veelvoud van
professionals en is een betrouwbare bron van informatie.
Uit aantekeningen in het dossier blijkt ook dat de uitlatingen
van de patiënte rond de verkrachting steeds serieus zijn
genomen. Op grond hiervan is de zorginstelling van mening
dat haar klacht ongegrond is.
Voor de commissie staat vast dat de patiënte en haar
vriend onafhankelijk van elkaar bij het verplegend personeel
van de afdeling waar zij was opgenomen melding hebben gemaakt van het incident eerder die dag buiten de
instelling. De patiënte werd gezegd dat dit aan de arts zou
worden doorgegeven, maar dat deze op dat moment in
bespreking was. In aanwezigheid van haar vriend belde de
verpleging wel direct de arts en die gaf aan dat zij zich tot
de psychiater moest wenden. Ook de patiënte kreeg deze
boodschap te horen, zij het na anderhalf uur. Die tijd moest
zij wachten totdat de bespreking van de arts voorbij was.
De commissie komt tot de conclusie dat drie dagen na de
melding voor het eerst een lichamelijk onderzoek heeft
plaatsgevonden. Daarmee heeft de zorginstelling niet
adequaat gehandeld. Aan de melding van de patiënte is
onvoldoende aandacht besteed. Ook moest zij anderhalf
uur op een reactie van de arts wachten, is onvoldoende
gebleken dat de psychiater iets met de melding van
het incident heeft gedaan en heeft zij zich niet serieus
behandeld gevoeld.
Daarmee heeft de zorginstelling verwijtbaar gehandeld.
Gezien het ziektebeeld van de patiënte was lichamelijk
onderzoek direct na de melding juist noodzakelijk om
helderheid van de situatie en de gesteldheid van de
patiënte te verkrijgen. De zorginstelling was geruime tijd
bekend met de patiënte en haar ziektebeeld en heeft een
verhoogde zorgplicht jegens (kwetsbare) patiënten. Daarom
was een gynaecologisch consult, nog diezelfde dag, op
zijn plaats geweest zodat zij op dat moment de benodigde
lichamelijke zorg had kunnen krijgen. Daarom is haar klacht
gegrond.
De commissie kan de schade die de patiënte door het verwijtbaar handelen van de zorginstelling heeft geleden niet
in geld uitdrukken. Zij voelde zich door het personeel niet
serieus genomen. Alleen de kosten die zij heeft gemaakt
komen voor vergoeding in aanmerking. De commissie kent
haar een vergoeding van € 200,- toe voor de kosten die zij
voor deze procedure heeft gemaakt.
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GESCHILLENCOMMISSIE
GEZELSCHAPSDIEREN

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.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen dierenwinkels en
dierenpensions.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 6 klachten in behandeling, waarvan 5 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak in 4
klachten. Een klacht werd niet in behandeling genomen
omdat de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden.
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Schikkingen

5

Mondelinge toelichting
De consument heeft in 50% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer was eveneens in 50% van
de gevallen ter zitting aanwezig.
Rechtshulp
De consument maakte in geen van de gevallen gebruik
van rechtshulp, de ondernemer maakte in 25% van de
gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
De commissie heeft in 4 gevallen uitspraak gedaan. In
2 gevallen werd de klacht gegrond verklaard, in 1 ten
dele gegrond en in 1 ongegrond. In 3 gevallen werd een
vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag van de
vergoeding was € 235,-.

De ondernemer heeft de consument onvoldoende geïnformeerd over de verzorging van twee
pijlgifkikkers. Anderzijds had de consument veel eerder aan de bel moeten trekken toen hij zag
dat het met de kikkers niet goed ging. Omdat beiden een verwijt kan worden gemaakt verdeelt de
commissie de schadevergoeding.
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Financieel belang
Het financieel belang bedroeg gemiddeld € 535,-.

Pijlgifkikkers vrij snel na aankoop dood

klachten, schikkingen en uitspraken

4

Soort klachten
De klachten gingen over de uitvoering van een pensionovereenkomst en de aankoop van (levend) materiaal.
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Met de twee volwassen pijlgifkikkers die een consument
voor € 370,- heeft gekocht gaat het niet goed. Hij heeft
ze op de juiste manier vervoerd en gehuisvest, maar
vanaf de eerste dag zijn ze ongewoon schuw. Ze eten
slecht en het mannetje laat zich niet horen. Uiteindelijk
liggen ze dood in het terrarium. De consument laat een
deskundige er naar kijken. Die ziet erg veel slijm op de
huid. Het mannetje zou een trauma aan de rechterachterpoot gehad kunnen hebben. Alle andere kikkers verkeren
in uitstekende staat. Ze zitten in dezelfde ruimte en
krijgen hetzelfde voedsel en sproeiwater.
Met foto’s van de dode kikkers gaat de consument terug
naar de ondernemer maar dat bezoek heeft geen resultaat. De ondernemer hoeft het allemaal niet te zien en

Consumentenzaken

de consument staat korte tijd later verbaasd weer buiten.
Hij stuurt een e-mail en daarop laat de ondernemer hem
weten dat hij irritant is en dat hij maar ergens anders
dieren moet kopen. De consument meent dat hij recht
heeft op kosteloze vervanging dan wel vergoeding van
de koopsom omdat de kikkers binnen zes maanden na
aankoop zijn overleden en er daarom vanuit mag worden
gegaan dat ze al ten tijde van de aankoop ziek waren.
De consument stelt volgens de ondernemer ten
onrechte dat hij zes maanden garantie op de aankoop
heeft. Dieren zijn geen zaken maar levende wezens met
een eigen intrinsieke waarde. Ze kunnen ziek worden en
dat valt onder het risico van de eigenaar. Het is onredelijk
dit zonder meer tot de verantwoordelijkheid van de
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verkoper te rekenen. Garantie op gezondheid is eenvoudigweg niet te geven en bij ziekte zal non-conformiteit
dan ook niet snel aangenomen mogen worden. Volgens
de ondernemer mag niet zomaar worden aangenomen
dat als een gebrek zich binnen zes maanden openbaart
dit onder enige vorm van garantie zou moeten vallen.
Bovendien was de vermoedelijke doodsoorzaak niet
meer te achterhalen omdat de dieren al te lang dood
waren.
Voor de ondernemer staat het vast dat de kikkers bij
hem gezond de deur zijn uitgegaan. Het mannetje had
geen verdikte poot. Als de consument kritisch naar
de kikkers had gekeken en scherp had opgelet had hij
veel eerder de symptomen kunnen ontdekken en actie
kunnen ondernemen. Omdat hij dat niet heeft gedaan is
hij zelf verantwoordelijk voor de dood van de kikkers. De
consument noemt zich een kundig hobbyist maar heeft
niet geconstateerd dat de kikkers mogelijk iets mankeerden. Hij heeft het mannetje zelfs dagen niet gezien. Juist
in die eerste periode moet goed worden gekeken hoe
het gaat want dan zijn ze het meest kwetsbaar. Van de
aandoeningen die de consument suggereert is bekend
dat die prima zijn te behandelen, zeker als je er vroeg
genoeg bij bent.

Los van de discussie over het bewijsvermoeden bij de
aankoop constateert de commissie dat de doodsoorzaak
van de kikkers niet vaststaat. Beide partijen kan een
verwijt worden gemaakt. De ondernemer had de
consument over de verzorging van de dieren moeten
informeren. Ze moeten zeker vier weken in quarantaine
worden gehouden en eventueel ander voedsel krijgen.
De ondernemer is er volgens de commissie te makkelijk
vanuit gegaan dat de consument precies wist hoe hij
met de dieren om moest gaan en waar hij op moest
letten. Bovendien zijn de kikkers vrij snel na de aankoop
overleden zodat niet geheel kan worden uitgesloten dat
zij al bij de aankoop iets mankeerden.
Daar staat tegenover dat de consument de ondernemer
niet direct van het afwijkende gedrag van de kikkers op
de hoogte heeft gesteld en ze eventueel te kort in quarantaine heeft gehouden. Als hij eerder aan de bel had
getrokken had er nog wat aan gedaan kunnen worden en
had ook de oorzaak vastgesteld kunnen worden.

GESCHILLENCOMMISSIE
GLAS, PORSELEIN EN AARDEWERK
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen winkels die glas,
porselein en aardewerk
verkopen. Dit zijn vaak luxe
kookwinkels.

Omdat zowel de consument als de ondernemer een
verwijt kan worden gemaakt verdeelt de commissie de
schadevergoeding. Dat betekent dat de ondernemer een
bedrag van € 185,- aan de consument moet betalen.

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.
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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 plaatsen van een schutting of tuinmuur 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 32 klachten in behandeling, waarvan 26
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed 17
uitspraken. In een aantal gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. Een deel van de klachten kon niet verder
worden behandeld omdat de consument niet voldeed
aan de formele inname voorwaarden of de ondernemer
niet was aangesloten.
Soort klachten
In 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 en levend materiaal.
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Rechtshulp
In 13% van het totaal aantal zaken had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemers lieten zich tijdens de procedure in 20%
van de geschillen bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 17 uitspraken achtte de commissie er 6 gegrond,
5 ten dele gegrond en 3 ongegrond. In 1 zaak achtte
de commissie zich niet bevoegd, in 1 zaak werd de
consument niet- ontvankelijk bevonden in zijn klacht en
in 1 zaak werd een ter zitting tussen partijen getroffen
schikking vastgelegd in een uitspraak.
In 8 van de (gedeeltelijk) gegronde klachten kreeg de
consument een schadevergoeding. Gemiddeld ging het
hierbij om een bedrag van € 6.930,-.
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De ondernemer had er rekening mee moeten houden dat het terrein waarop hij tegels moest
leggen pas kort geleden was opgehoogd. Door het inklinken van de grond waarmee het terrein is
verhoogd zijn de tegels gaan verzakken. De ondernemer moet het zandbed bijvullen en de tegels
opnieuw leggen.

Uitspraken
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Mondelinge toelichting
In 87% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. Ook
de ondernemer was in 87% van de gevallen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.

Verzakte tegels moeten opnieuw worden gelegd
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Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.929,-.

Ruim vier jaar nadat een tuin voor € 21.365,- is aangelegd zijn bijna alle terrastegels verzakt. Daaruit blijkt
volgens de consument dat de ondernemer de werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd. De ondernemer
wijt dit aan de bouwgrond. Het zou normaal zijn maar bij
de andere huizen is dat lang niet zo erg. De ondernemer
heeft aangeboden voor de helft van de kosten de tegels
recht te plaatsen, maar dat voorstel heeft de consument
afgewezen omdat het hem niet duidelijk is wat de totale
kosten zijn. Hij wil dat de ondernemer voor kosteloos
herstel zorgt.
De ondernemer meent dat hij de tuin wel vakkundig
heeft aangelegd. Er is zelfs meer zand geleverd dan was
begroot. Het aanbod om de helft van de arbeid van het
egaliseren voor eigen rekening te nemen, ziet de consument kennelijk als een schuldbekentenis. Bij het leggen
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van de tegels is het de ondernemer ontschoten dat het
terrein kort daarvoor was opgehoogd. Bij kleigrond is
er altijd verzakking, maar hierdoor is de verzakking wel
groter dan normaal. Het opnieuw leggen van de tegels
inclusief puinfundering kost € 2.200,-. De ondernemer
wil de tegels op het huidige zandbed recht leggen en
daarvoor de helft van de kosten berekenen. Voor de
consument komt dat neer op € 800,-.
Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige
zoekt de oorzaak van de verzakkingen in het inklinken
van de grond die is gebruikt voor het verhogen van het
terrein. Als onder het zandpakket een extra fundering
van 25 centimeter gebroken puin was aangebracht zou
er geen verzakking zijn ontstaan. Het aanbrengen van
deze extra fundering is niet opgenomen in de offerte van
de ondernemer. Herstel is mogelijk door het zandbed te
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egaliseren waarna de tegels opnieuw moeten worden
gelegd. Dat kost € 1.635,-.
De commissie meent dat de ondernemer zich had moeten realiseren dat het terrein kort voor het leggen van
de tegels was opgehoogd. Hoewel bij kleigrond er altijd

wel enige verzakking is, staat het niet vast dat het bij een
‘normale’ verzakking nodig zou zijn geweest de tegels
weer recht te leggen. De klacht van de consument is
gegrond. De ondernemer moet voor eigen rekening de
tegels opnemen, het zandbed bijvullen en egaliseren en
daarna de tegels opnieuw leggen.

Weinig vertrouwen in constructieve samenwerking
Voor het weghalen van de schutting door de ondernemer, het verwijderen van struiken en
boomstronken door de consument en het herplaatsen van de schutting door de ondernemer is
een constructieve samenwerking nodig. De commissie heeft daar onvoldoende vertrouwen in.
De ondernemer moet aan de consument een vergoeding betalen.

Omdat de ondernemer de struiken en boomstronken
onvoldoende heeft weggehaald staan de twee schuttingen die hij heeft geplaatst er volgens de consument niet
fraai bij. Een schutting is over de boomstronken heen
geplaatst waardoor er een gat van 31 centimeter onder
zit. De deur in de schutting hangt scheef en is niet stevig
in elkaar gezet. Bovendien lopen de schuttingen rond
en staan ze niet even hoog. De consument wil dat de
ondernemer de gebreken herstelt of terugbetaling van
€ 500,- en een vergoeding van de kosten om de schutting op een juiste manier terug te plaatsen.
De ondernemer beroept zich op de afspraak dat niet hij
maar de consument zou zorgen voor het verwijderen
van de struiken, boomwortels en puin. Doordat de
consument dit niet heeft gedaan moest de schutting iets
hoger worden geplaatst. Via foto’s die zijn zoon maakte
ging de consument akkoord met de werkzaamheden.
De schuttingen zijn naar het oordeel van de ondernemer
deugdelijk geplaatst. Ze zijn van de afgesproken houtsoort gemaakt, overigens niet de allerbeste en meest
stevige kwaliteit.
De door de commissie ingeschakelde deskundige vindt
dat de schutting zeer onvakkundig is geplaatst. De schutting staat veel te hoog, de palen staan niet diep genoeg,
onder het eerste scherm zit een veel te grote open
ruimte en de aansluiting loopt niet gelijk. De meest voor
de hand liggende oplossing is de schutting verwijderen,
de boomstronken weghalen, de grondslag egaliseren en
de schutting weer plaatsen. Dat kost € 810,-.
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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.

De commissie vindt dat de ondernemer de schuttingen
niet over de struiken en stronken heen had mogen
plaatsen. Hij had ze alsnog moeten verwijderen of de
schutting niet moeten plaatsen. De kosten van het
verwijderen en herplaatsen van de schutting komen voor
zijn rekening.
Volgens de ondernemer zou de consument zorgen
voor het verwijderen van de struiken en stronken. Deze
spreekt dit tegen maar gezien de overeengekomen prijs
van € 500,- acht de commissie het niet waarschijnlijk
dat de ondernemer dit zou doen. Dit betekent dat de
consument voor de kosten moet opkomen.
De commissie vindt het in het belang van beide partijen
dat de ondernemer niet zelf zorgt voor het verwijderen
en het weer plaatsen van de schutting. In plaats daarvan
moet hij de consument een schadevergoeding betalen.
Een belangrijke reden hiervoor is dat zowel de ondernemer als de consument voor een deel van de herstelwerkzaamheden moet zorgen. Eerst moet de ondernemer
de schutting verwijderen, dan moet de consument voor
eigen rekening de struiken en stronken verwijderen en
daarna moet de ondernemer de schutting weer plaatsen.
In de samenwerking die voor deze constructie nodig
is heeft de commissie weinig vertrouwen. Volgens de
deskundige kost het verwijderen en opnieuw plaatsen
van de schuttingen € 270,- en dat is ook het bedrag dat
de ondernemer aan de consument moet betalen
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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.
Per 1 januari 2015 vervalt de wettelijke verplichting voor
gebruikers van 090x- en/of 18-nummers om aangesloten
te zijn. Om die reden zal de Geschillencommissie
Informatiedienstaanbieders per 1 januari 2015 haar
werkzaamheden beëindigen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 14 klachten in behandeling, waarvan 13
ingediend in het verslagjaar. Er werden 2 uitspraken
gedaan. Een aantal klachten kon niet verder in behandeling worden genomen, omdat de klacht niet op het

werkterrein van de commissie lag, de ondernemer niet
aangesloten was bij de commissie of omdat de consument niet voldeed aan de formele inname voorwaarden.
Soort klachten
De klachten gingen over een verkeerde tariefmelding.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 264,-.
Mondelinge toelichting
In 50% van de 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.
Rechtshulp
De consument en de ondernemer maakten in geen van
de zaken gebruik van rechtshulp.

GESCHILLENCOMMISSIE
INSTALLERENDE BEDRIJVEN
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.

Aard van de beslissingen
In één zaak is de klacht gegrond verklaard en in één zaak
is de klacht ongegrond verklaard. Er werd in de gegronde
klacht een vergoeding van € 150,- toegekend.

Geen misbruik van telefoonaansluiting
De kosten die het telecombedrijf een consument in rekening heeft gebracht zijn volgens de
commissie niet het gevolg van het door de consument gesuggereerde hacken van haar telefoonaansluiting. De commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is. De consument of een van haar
huisgenoten heeft deze kosten gemaakt.
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De consument meent dat de kosten van € 232,- die het
telecombedrijf in rekening heeft gebracht, niet door haar
of haar huisgenoten kunnen zijn gemaakt. Er lijkt sprake te
zijn van het hacken van de telefoonaansluiting. Zij verlangt
terugstorting van de ten onrechte in rekening gebrachte
kosten en van de aanmaningskosten, in totaal € 245,-.
De ondernemer is een Payment Service Provider. Via de
ondernemer kunnen betalingen worden uitgevoerd aan
bedrijven (de Merchant) met iDeal, creditcard, telefoon
of een andere betaaldienst. In dit geval gaat het om een
0906 servicenummer, beschikbaar voor volwassenen.
Via de gebelde lijn verstrekt de ondernemer een pincode
ter waarde van € 1,40, waarmee online een aankoop kan
worden gedaan. Het is voor de ondernemer niet mogelijk
een verbinding op het netwerk van het telecombedrijf tot
stand te brengen zonder dat de telefoonaansluiting van de
consument beschikbaar is.
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Op basis van de beschikbare gegevens concludeert de
ondernemer dat is gebeld vanaf een aansluiting van het
telecombedrijf en dat de verstrekte pincode is gebruikt via
een aansluiting (IP-adres) die ook door het telecombedrijf
is geleverd. Naar zijn mening is het voldoende aannemelijk
dat de consument of iemand in haar directe omgeving via
de aansluiting van het telecombedrijf en indirect via de
ondernemer gebruik heeft gemaakt van de aangeboden
diensten van de Merchant. Het telecombedrijf heeft
aan de hand van de in het geding gebrachte Call Detail
Records aannemelijk gemaakt dat de betwiste kosten
vanaf de aansluiting van de consument zijn gemaakt.
Er zijn volgens de commissie geen aanwijzingen voor het
hacken van de telefoonaansluiting. Het verbruik waar de
klacht zich op richt is beperkt tot een paar dagen in één
maand met wisselend verbruik overdag en niet ’s nachts.
Misbruik van de telefoonaansluiting is niet gebleken.
Daarom acht de commissie de klacht ongegrond.
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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.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 60 klachten in behandeling, waarvan 41
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed 29
uitspraken. In een aantal gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. Daarnaast voldeed de consument in een aantal
gevallen niet aan de formele inname voorwaarden of
was de ondernemer niet aangesloten.
Soort klachten
De meeste klachten gingen over aanneming van werk.
Daarnaast ging een aantal klachten over (centrale) verwarming, loodgieterswerk, sanitair en ketel/combiketels.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 1.482,-.

nu komt er ineens weer een klacht. De ondernemer stelt
dat hij niet kan beoordelen of de verzakking wel of niet in
tien jaar is ontstaan.

Mondelinge toelichting
In 79% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was in 62% van de gevallen aanwezig om
zijn standpunt toe te lichten.

De klachten over de buitenkranen en de c.v.-ketel zijn
nieuw voor hem. De ondernemer heeft tien jaar service
en onderhoud aan de installatie gepleegd en in die tijd
heeft de consument zich hier nooit over beklaagd.

Rechtshulp
In 31% van het totale aantal gevallen had de consument
gedurende de procedure rechtshulp.
De ondernemers lieten zich tijdens de procedure in 10%
van de geschillen bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie in 29 zaken uitspraak gedaan. In 14 gevallen werd de klacht gegrond bevonden,
in 10 gevallen ongegrond en in 4 gevallen werd de klacht
ten dele gegrond verklaard. Daarnaast werd in 1 geval
een schikking ter zitting betroffen. In 9 (deels) gegronde
klachten wees de commissie een vergoeding toe. Het
gemiddelde bedrag hiervan bedroeg € 1.819,-.

De door de commissie ingeschakelde deskundige
constateert na het zien van de inspectiefilm dat op een
afstand van 24,50 meter vanaf de achterzijde van het
huis de riolering is verzakt. De riolering onder het huis
moet worden afgesloten, waarna de riolering van het
toilet en de badkamer opnieuw kan worden aangesloten
op de riolering van de afvoer van het schuurtje.
De commissie merkt op dat de consument in 2005, zo’n
twee jaar na oplevering van de woning, voor het eerst
een verstopping van de rioolbuis heeft geconstateerd.
In juli 2012 meldde hij de ondernemer in een e-mail dat

het probleem al jaren speelt en dat de oplossing, het
doorspuiten van de leiding via de ontluchter, verre van
ongebruikelijk is. De commissie leidt hieruit af dat er tussen 2005 en medio 2012 herhaaldelijk contact over het
probleem is geweest, zodat de klacht die in 2012/2013
speelt een voortzetting is van de klacht uit 2005.
Het is daarom aannemelijk dat de verzakking die in 2013
is geconstateerd, er al langere tijd is geweest. Bovendien is de afvoerleiding onder de woning niet gebeugeld.
Door de laag tempex die op de leiding is gelegd was dat
niet eenvoudig maar niet onmogelijk. Verzakking van de
riolering had daarmee voorkomen kunnen worden. De
commissie rekent de ondernemer de verzakking daarom
aan. Wanneer de ondernemer de gebreken moet herstellen moet hij ook de optredende gevolgschade en de
daarbij behorende kosten voor zijn rekening nemen. Hij
moet het gebrek derhalve voor zijn rekening herstellen,
dus inclusief de kosten voor het benodigde grond- en
bestratingwerk.

Ontbreken beugels oorzaak verzakking riool
Al acht jaar komen de consument en de ondernemer er niet uit wat de oorzaak van het verzakken
van het riool is en wie voor de herstelkosten moet opdraaien. De commissie rekent het de ondernemer aan. Zo heeft hij geen beugels onder de riolering bevestigd wat de verzakking had kunnen
voorkomen. De ondernemer moet voor eigen rekening het herstel uitvoeren, inclusief de kosten
van de overige daarbij behorende werkzaamheden.

In 2005, ruim een jaar nadat in een nieuwbouwwoning
de ondernemer de riolering, het sanitair en de c.v. heeft
aangelegd, raakt een van de vier toiletten geregeld
verstopt. Uit een cameraonderzoek dat de consument
laat uitvoeren blijkt dat de riolering onder de woning is
verzakt en lager is komen te liggen dan de aansluiting op
het straatriool. De ondernemer wil een aftakking buiten
het woonhuis om maken maar alleen het plaatsen voor
zijn rekening nemen en niet de overige kosten, zoals het
graafwerk, het aanpassen van de tuin en het opnieuw
aanleggen van de bestrating. De consument wil dat
de ondernemer het gebrek kosteloos herstelt en de
daarmee samenhangende kosten vergoedt.

Jaarverslag 2014

Bovendien ontbreken de overeengekomen vorstvrije
buitenkranen en hebben de baden en douches niet
tegelijk voldoende warm water.
Volgens de ondernemer blijkt uit het cameraonderzoek
niet wat de oorzaak van de verzakking onder de woning
is. Hij meent dat hij de consument een redelijk voorstel
heeft gedaan om het probleem op te lossen. Bij de
oplevering was de riolering in orde. Na de eerste klacht,
acht jaar eerder, is een papierprop verwijderd maar is
niets opgemerkt over een verzakking. Vervolgens is
de riolering acht jaar open gebleven. Het water van de
dubbele wasbak en de douche loopt wel goed weg en
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Duidelijke afspraak over werk en kosten
Er is geen sprake van dwaling en ongerechtvaardigde verrijking, meent de commissie. De ondernemer en de consument hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de werkzaamheden die
moesten worden uitgevoerd en wat de consument daarvoor moest betalen. Zij is daarmee akkoord
gegaan en heeft ook de rekening betaald.

Nadat zij voor het vervangen van een gasleiding en de
reparatie van een ketel € 1.900,- heeft betaald, vindt de
consument de rekening te hoog en onvoldoende gespecificeerd. Zij gaat uit van hooguit 8 uur werk tegen een
redelijk uurtarief van € 40,-, maar er is aan arbeidsloon
€ 1.500,- in rekening gebracht. Een prijsopgaaf heeft zij
vooraf niet ontvangen.
De consument vordert voor het naar haar mening teveel
betaalde een creditnota en restitutie.
De ondernemer stelt dat nadat hij een gaslekkage had
vastgesteld diezelfde dag is afgesproken dat hij de
leiding voor € 1.900,- zou vervangen. Dat bedrag staat
ook op de factuur. De consument was tevreden en heeft
ook opdracht gegeven de geiser te verwijderen en de
c.v.- ketel te vervangen. De consument wilde de kosten
op de huisbaas verhalen en deze heeft in feite het
geschil veroorzaakt. Bovendien kan naar zijn mening de
consument niet beoordelen hoeveel werk er is verricht
omdat 70% van het uitgevoerde werk door de vervolgopdracht teniet is gedaan. Voorts is het gehanteerde
uurtarief redelijk.
Tijdens de zitting van de commissie benadrukt de
gemachtigde van de consument dat de opdracht is
gegeven door een oudere dame, die enigszins in paniek
was geraakt door het vastgestelde gaslek. Hij beroept
zich op dwaling en ongerechtvaardigde verrijking. Voorts
heeft naar zijn mening de ondernemer verzuimd zijn
aanbod schriftelijk en duidelijk gespecificeerd te doen.
De ondernemer stelt tijdens de zitting dat hij na het
constateren van het gaslek de gastoevoer onmiddellijk
heeft afgesloten en drie kwartier met de consument aan
tafel heeft gezeten om uit te leggen welke werkzaamhe-

den hij zou moeten uitvoeren en hoeveel dat zou kosten.
De consument ging daarmee, na telefonisch overleg
met haar zoon, akkoord. Dat heeft hij op de factuur gezet
en die de consument direct per e-mail toegezonden.
Volgens de ondernemer is alles in goed overleg gegaan
en met de consument doorgesproken.
De commissie verwerpt het beroep op dwaling van de
consument omdat de gasleiding vanwege het grote
drukverlies moest worden vervangen. De consument
had bij het verlenen van de opdracht een juiste voorstelling van zaken met inbegrip van de kosten. Ook het
beroep op ongerechtvaardigde verrijking verwerpt
de commissie daarom. Tussen beide partijen is een
aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. Het
enkele feit dat mogelijk een andere ondernemer het
werk voor minder had kunnen is onvoldoende om te
concluderen dat de ondernemer zich ongerechtvaardigd
heeft verrijkt. Hij heeft gedaan wat vooraf uitdrukkelijk
was overeengekomen. De consument heeft bovendien
enkele dagen bedenktijd gehad en kennelijk geen andere
offertes gevraagd. Het uurtarief van de ondernemer is
aan de hoge kant maar niet excessief. Bovendien is een
vaste prijs afgesproken en is het niet relevant hoeveel
uur de ondernemer aan de klus heeft besteed.
Ook het beroep op de UNETO-VNI voorwaarden dat het
aanbod niet schriftelijk en onvoldoende gespecificeerd
was slaagt niet omdat de ondernemer zijn aanbod en de
prijsafspraak met de consument heeft doorgesproken,
deze daarmee akkoord is gegaan en ook zonder enig
protest heeft betaald. De prijsopgaaf is ook op schrift
gesteld met een omschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden. De commissie acht de klacht derhalve
ongegrond.

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.
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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).
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 27 klachten in behandeling, waarvan 12 ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 16 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, de klacht niet
op het werkterrein van de commissie lag, de consument
niet voldeed aan de formele inname voorwaarden of de
klacht wel op het werkterrein van de commissie lag maar
de commissie reglementair niet bevoegd was.
Soort klachten
De klachten hadden in de meeste gevallen betrekking
op de algemene voorwaarden vaak in samenhang met
een annulering, communicatie en informatieverstrekking
of de wijze waarop een klacht (administratief) werd
afgehandeld. Daarnaast hadden klachten onder meer
ook betrekking op de groepsindeling, de flexibiliteit van
de opvang en de omgang met het kind en/of de kwaliteit

van de opvang. Vaak gecombineerd met klachten over de
rekening of het tarief.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.003,-.
Mondelinge toelichting
In 73% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.
De ondernemer was in 47% van de gevallen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In geen enkele zaak had de consument gedurende de
procedure rechtshulp.
Van de ondernemers liet 13% zich tijdens de procedure
bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 16 uitspraken die in het verslagjaar werden
gedaan, werd in 8 gevallen de klacht geheel gegrond
verklaard, 4 ten dele gegrond en 3 ongegrond. In 1 zaak
achtte de commissie zich niet bevoegd. In 2 van de
(gedeeltelijk) gegronde klachten kreeg de consument
een schadevergoeding. Gemiddeld ging het hierbij om
een bedrag van € 320,-.

Houding leidster wekt geen vertrouwen

er zijn oplossingen aangedragen. De ouders stonden
echter nergens meer voor open en wilden slechts per
direct beëindigen. Een eventuele overplaatsing was
niet bespreekbaar. Ook de opzegtermijn tot een maand
beperken stelde ze niet tevreden.
De ondernemer betreurt het dat hij geen kans heeft
gekregen ook de tweede klacht op te lossen. Dat een
kind dat net kan lopen en zich optrekt wel eens valt
zonder dat iemand daar een verwijt van valt te maken
is niet te vermijden. Hij ziet niet in waarom hij van de
opzegtermijn moet afwijken.
De commissie stelt vast dat hoewel de leidsters en
de ouders kennelijk andere opvattingen over een juist
voedingspatroon hadden en de opvang de gewoontes
van de ouders ‘overvloedig’ vond, toch in overleg een
voedingsschema is opgesteld om meningsverschillen
te voorkomen. Dat neemt niet weg dat het volgens de
commissie onacceptabel is dat er zeven uur tussen twee
flessen heeft gezeten en een stukje appel in de mond
van het kind achterbleef zonder dat iemand dat zag.
Door het kind na de eerste klacht naar een nieuwe
groep met een nieuwe leidster over te plaatsen heeft
de ondernemer volgens de commissie adequaat
gereageerd. Vervolgens is het kind twee dagen na elkaar
gevallen. Dat is bij een kind dat net leert lopen niet altijd
te voorkomen. Maar het gaat de commissie vooral om
de reactie van de leidster dat zij het jongetje nu eenmaal
niet steeds in de gaten kan houden en dat zij het letsel
niet heeft gezien.

De commissie kan begrijpen dat de ouders hier geen
goed gevoel bij hebben. Hoewel de ondernemer de eerste klacht goed heeft opgepakt was er bij de consument
al snel weer aanleiding over het welzijn van zijn zoontje
ongerust te zijn. Dat het jongetje twee dagen achtereen
is gevallen is nog daaraan toe, maar meestal en ook in
dit geval heeft dat geen ernstige gevolgen. Wel kwalijk is
dat de leidster door haar houding en reactie bepaald niet
de indruk wekte dat zij de ernst van wat was gebeurd
onder ogen zag. Het geeft ook geen vertrouwen dat zij in
de toekomst anders zal reageren of serieus probeert te
voorkomen dat er wel iets ernstigs gebeurt.
De reactie van de consument dat hij zijn kind niet meer
aan deze leidster wilde toevertrouwen kan de commissie
zich voorstellen. Gezien deze tweede vertrouwenscrisis
in korte tijd kon ook niet van hem verlangd worden weer
om de tafel te gaan zitten. Hoewel er op de opvang
geen acute gevaarsituatie is en de ondernemer heeft
aangetoond over fouten te willen praten om ze te
herstellen, vindt de commissie dat de consument in deze
concrete situatie niet aan een opzegtermijn is gebonden.
De specifieke aard van een opvangovereenkomst maakt
dat over en weer vertrouwen nodig is. Nu er geen
vertrouwen bij de consument meer is en de rol van de
wederpartij daarbij een rol speelt moet zonder verdere
verplichting over en weer afscheid van elkaar kunnen
worden genomen. De consument is de ondernemer
niets meer verschuldigd en krijgt het in depot gestorte
bedrag terug.

Door twee incidenten is het noodzakelijke wederzijds vertrouwen tussen ouders en kinderopvang
er niet meer. Vooral de houding van een leidster speelt daarin volgens de commissie een rol. Zij
wekt bepaald niet de indruk van de ernst van het gebeurde doordrongen te zijn of te willen voorkomen dat er in de toekomst wel iets gebeurt met ernstige gevolgen. De ouders zijn in dit geval niet
aan enige opzegtermijn gehouden.

Per direct zegt een consument de overeenkomst voor de
kinderopvang op. Hij is zeer ontevreden over de manier
waarop met zijn zoontje wordt omgegaan. Er hebben
zich meerdere incidenten voorgedaan waardoor de
veiligheid van het kind niet gewaarborgd lijkt. Zo heeft
het een keer zeven uur zijn fles niet gehad, had het door
een stuk appel kunnen stikken en werd het niet goed
verschoond. Ook viel het twee dagen achter elkaar met
een bloedneus, een tand door de lip en een bult op het
oor als gevolg, waarna werd medegedeeld dat men niet
de hele dag op hem kan letten.
De consument wil zijn zoontje niet meer aan de opvang
toevertrouwen en niet aan een opzegtermijn gebonden
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zijn. Wat hem het meest tegen de borst stuit is de onverschilligheid waarmee met zijn klachten is omgegaan. De
ondernemer heeft gebeld om een andere oplossing voor
te stellen, maar daar heeft de consument geen vertrouwen meer in. Hij heeft een bedrag van € 1.386,- niet
betaald en dat bij de commissie in depot gestort.
De ondernemer wijst erop dat na de eerste klacht van
de consument een gesprek heeft plaatsgevonden en het
jongetje, ook al is dit niet gebruikelijk, is overgeplaatst.
Ook is een voedingsschema op papier gezet. Na de
tweede klacht, toen het zoontje tweemaal was gevallen,
is volgens de ondernemer weer zorgvuldig en professioneel gereageerd. Er is een gesprek voorgesteld en
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Consument moet zorgvuldig overeenkomst lezen en weten
waarvoor hij heeft getekend
Na 4,5 jaar kan een consument er niet mee aan komen dat hij voor een opvang betaalt die hij nooit
is overeengekomen. Hij heeft zijn handtekening onder de plaatsingsovereenkomst gezet en daarin
staat welke opvang hij afneemt. Ook de rekeningen die hij zonder voorbehoud heeft betaald geven
daarover duidelijke informatie.

Bij een wijziging in de opvangdagen ontdekt een
consument dat hij voor zijn twee kinderen al ruim vier
jaar voorschoolse opvang betaalt hoewel hij daar nooit
om heeft gevraagd. Het staat volgens hem ook niet in
het contract. Hij is altijd in de veronderstelling geweest
dat hij naschoolse opvang is overeengekomen en in de
vakantie hele dagen. Hij vraagt daarom de ondernemer
de voorschoolse opvang per direct te beëindigen. Het
nieuwe contract is veel duidelijker en overzichtelijker.
Alle soorten opvang zijn gespecificeerd zodat de
consument precies ziet wat hij afneemt en waarvoor
hij tekent.
Het verbaast hem dat nooit is gevraagd waarom zijn
kinderen niet in de voorschoolse opvang verschenen.
Het heeft zijn vertrouwen in de organisatie ernstig
geschaad omdat mag worden verwacht dat de controle
op kinderen wordt nageleefd. De ondernemer heeft
voorgesteld de voorschoolse opvang over het lopende
jaar van één kind te vergoeden, maar dat vindt de
consument niet acceptabel omdat het om een bedrag
van € 7.000,- gaat. Bovendien vindt de consument dat
hij door de ondernemer aan het lijntje wordt gehouden
en zijn klacht wordt weggewuifd alsof er geen sprake
is van een serieuze vertrouwenskwestie. Hij wil dat de
helft van de gemaakte kosten wordt vergoed.
Uit de plaatsingsovereenkomsten blijkt volgens de
ondernemer dat de consument heeft gekozen voor
voorschoolse opvang in het opvangpakket. Door een
wetswijziging zijn de opvangpakketten aangepast
waardoor de informatie die sindsdien wordt verstrekt

GESCHILLENCOMMISSIE
KLUSSENBEDRIJVEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een klussenbedrijf.

meer gespecificeerd is. Dit betekent niet dat de
consument zich er achteraf op kan beroepen dat hij niet
wist dat hij binnen de buitenschoolse opvang (BSO)
naast naschoolse opvang (NSO) ook voorschoolse
opvang (VSO) heeft afgenomen. Dat blijkt ook uit de
facturen. Medewerkers controleren of de kinderen op de
overeengekomen opvang aanwezig zijn. Ze hebben de
consument er meerdere keren op geattendeerd dat zijn
kinderen niet bij de VSO aanwezig waren.
De ondernemer werpt verre van zich dat er sprake is van
leugens en onprofessioneel gedrag. Hij heeft geprobeerd
in een gesprek met de consument een oplossing voor de
klacht te vinden.
Op basis van de plaatsingsovereenkomsten is het voor
de commissie duidelijk dat opvang in de ochtend en
in de middag is overeengekomen, alsmede hele dag
opvang tijdens de vakanties. Op de facturen wordt ook
onderscheid gemaakt tussen middagtarief en hele dag
tarief. Van een consument mag worden verwacht dat
hij een overeenkomst voor ondertekening leest en de
facturen controleert. Als iets niet duidelijk is kan hij om
opheldering vragen. Doordat hij de overeenkomsten
heeft getekend en de facturen zonder voorbehoud heeft
betaald kan de consument zich na viereneenhalf jaar er
niet op beroepen dat hij van een deel van de dagdelen
geen gebruik heeft gemaakt. Of hij er wel of niet op is
aangesproken vindt de commissie van minder belang.
De consument mag geacht worden op de hoogte te zijn
welke opvang is overeengekomen. Het is zijn keuze die
opvang wel of niet te gebruiken. De klacht is ongegrond.
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In het verslagjaar participeerde de Vereniging van
Parketvloerenleggersbedrijven (VPVB) niet meer in de
commissie. De naam van de commissie, die voorheen
luidde ‘Geschillencommissie Klussen- en vloerenbedrijven’ is daarom aangepast naar ‘Geschillencommissie
Klussenbedrijven’. De Geschillencommissie Klussenbedrijven behandelt geschillen tussen consumenten
en klussenbedrijven 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 dat zich voor de behandeling
van geschillen bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven heeft laten registreren.
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 werd onder leiding van
een deskundige 1 geschil geschikt.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 42 klachten in behandeling, waarvan 28
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed in totaal
17 uitspraken. Een deel van de klachten kon niet verder
in behandeling worden genomen omdat de ondernemer
niet was aangesloten of de consument niet voldeed aan
de formele innamevoorwaarden. In een aantal gevallen
hebben partijen alsnog geschikt.

Soort klachten
In de meeste zaken gingen de klachten over nonconformiteit en schade. Hierbij betroffen de meeste
geschillen loodgieterswerk, timmer- en schilderwerk en
stukadoorswerk.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 6.286,-.
Mondelinge toelichting
In alle zaken was de consument ter zitting aanwezig om
een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer
was in 63% van de gevallen aanwezig om zijn standpunt
toe te lichten.
Rechtshulp
In 25% van de gevallen had de consument gedurende
de procedure rechtshulp. De ondernemers lieten
zich in 13% van de gevallen bijstaan door een
rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 17 gevallen waarin de commissie uitspraak
deed, werden 11 klachten gegrond verklaard, 4 ten
dele gegrond en 1 ongegrond. In 1 geval verklaarde de
commissie de consument niet- ontvankelijk in zijn klacht.
Bij 14 (deels) gegronde klachten werd een vergoeding
opgelegd. Het gemiddeld toegekende bedrag was
€ 3.525,-.

Partijen kunnen niet meer door één deur
De consument heeft de ondernemer voldoende gelegenheid gegeven de gebreken te herstellen,
maar het resultaat was niet goed. Omdat de consument en de ondernemer niet meer goed door
één deur kunnen kiest de commissie voor een financiële oplossing.

Nogal wat klachten heeft een consument over een aantal
uitgevoerde kluswerkzaamheden. Van de rekening van
€ 24.250,- betaalt hij daarom € 5.350,- niet. Dat bedrag
stort hij bij de commissie in depot. De laminaatvloer
vertoont diverse gebreken, bij de afzuigkap is het plafond
scheef, tussen de afzuiger en de afzuiginstallatie zit
een verkeerde pijp, de nietjes steken uit de plinten of
hebben grote gaten gemaakt, het gat voor het nieuwe
toilet is met stukken plastic onprofessioneel gedicht,
de ophanging van de grote pvc afvoerpijp is kapot, een
tweede reeds bestaand gat is gedicht met pur schuim en
een balk, het gat voor de afzuigkap is veel te groot en de
schuifdeur is niet behoorlijk geplaatst.
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De consument heeft in afwachting van de beslissing van
de commissie de ondernemer niet meer voor herstelwerk toegelaten. Hij wil gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst en een schadevergoeding.
Van enige toerekenbare tekortkoming is volgens de
ondernemer geen sprake. De consument heeft welbewust het risico op vervorming van de laminaatvloer
geaccepteerd en kan de schade nu niet bij de ondernemer neerleggen. Ook meent hij dat hij niet in verzuim is
geraakt omdat de consument herstel heeft tegengehouden door afspraken af te zeggen. Het meerwerk heeft
de consument opgedragen. Hij moet het dus betalen.
Zo werd bij het verwijderen van de keuken duidelijk
hoe het leidingverloop was en bleek een aftapkraan
onontbeerlijk. Het meerwerk moest worden uitgevoerd
en de consument heeft het stilzwijgend goedgekeurd.
De ondernemer ziet het ook niet meer zitten dat hij het
herstelwerk uitvoert omdat hij en de consument niet
goed meer door één deur kunnen.
Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige vertoont de laminaatvloer veel gebreken. De vloer
kan niet vrij bewegen en staat onder spanning omdat de
keuken erop is geplaatst. Op diverse plekken komt de
vloer daardoor omhoog. Bovendien is de hoogte van de
ondervloer niet overal gelijk. Gaten om de leidingen zijn
niet afgewerkt, de plakplinten laten los en de hoogte van
kopse aansluitingen van de laminaatdelen wisselt.
De buis bij de wasemkap wordt wel meer toegepast als
de ruimte tussen het plafond en de bovenkasten te kort
is. De afwerking is echter slordig. Op enkele plekken
zijn de schietgaten van het niet- of spijkerpistool groot of
steken nietjes uit. Ook de afdekking van het nieuwe gat
voor het toilet had netter en beter gekund. Door de vilten
afwerking loopt de schuifdeur stroef.
Volgens de deskundige moeten enkele zaken worden
hersteld. De grootste herstelpost is het laminaat. De
ondervloer moet worden uitgevlakt en het is beter een
nieuwe vloer te leggen omdat bij het verwijderen van de
bestaande vloer veel beschadigingen ontstaan.

Voor de commissie staat het vast dat de ondernemer op
de punten die de deskundige heeft aangedragen en die
moeten worden hersteld toerekenbaar tekort is geschoten. Zo heeft hij de laminaatvloer niet op een goede
ondergrond gelegd. Na inspectie van de ondergrond had
hij moeten stoppen om de consument de ondergrond
geschikt te laten maken of dat als opgedragen meerwerk
zelf te doen. De algemene voorwaarden verplichten de
ondernemer over onvolkomenheden met de consument
te overleggen. Hij heeft dit echter niet gedaan met slecht
werk tot gevolg en dat kan hij de consument niet verwijten. Uit de ernst en de omvang van de tekortkomingen
aan de vloer was duidelijk dat de ondernemer in verzuim
was. Bovendien heeft de consument hem voldoende
gelegenheid gegeven de gebreken te verhelpen, echter
zonder goed resultaat. Van de consument kon niet
worden verlangd dat hij de ondernemer vervolgens nog
een nieuwe termijn zou geven om de vloer te herstellen.
Daarmee was en bleef de ondernemer in verzuim.
Omdat de consument herstel door de ondernemer
niet meer ziet zitten en de commissie tijdens de zitting
heeft kunnen vaststellen dat de verstandhouding tussen
beide partijen matig is, lost de commissie het geschil
financieel op. De ondernemer is hiermee uiteindelijk ook
akkoord gegaan. Bij het vaststellen van de hoogte van
de schadevergoeding volgt de commissie de berekening
van de deskundige die uitkomt op in totaal € 2.698,-.
De commissie gaat er daarbij vanuit dat een deel van
het laminaat weer kan worden gebruikt. De kosten van
het egaliseren van de vloer vallen buiten de vergoeding
omdat de consument dat als meerwerk had moeten
betalen als de ondernemer bij hem tijdig over de gebreken aan de bel had getrokken. Wel krijgt de consument
een vergoeding van € 250,- voor onvoorziene kosten en
dergelijke.
De commissie wijst het bezwaar van de consument
tegen de kosten voor meerwerk af. Hij heeft al dan
niet stilzwijgend met het onontbeerlijke meerwerk
ingestemd. De noodzaak daarvan werd duidelijk nadat
de keuken was verwijderd en het leidingverloop naar
de buitenkraan duidelijk werd. Uit niets blijkt dat de
consument toen meteen bezwaar heeft gemaakt.

Ook is er nog een geschil over de rekening voor meerwerk van € 949,-. Volgens de consument was dit werk in
de offerte opgenomen of heeft hij er geen opdracht voor
gegeven. Zo heeft de ondernemer eigenmachtig een
vorstvrije aftapkraan geplaatst.
Het is de ondernemer niet gelukt het resultaat te
verbeteren. Nakoming/herstel door de ondernemer ziet
de consument dan ook niet meer zitten. Een derde zal
alles op orde moeten maken. Volgens de consument
heeft de ondernemer de ondervloer niet goed op
hoogteverschillen gecontroleerd voordat hij het laminaat
ging leggen. Hij heeft nog wel geprobeerd de ruimtes
onder het laminaat op te vullen, maar dat is niet gelukt.
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Geen vertrouwen meer in ondernemer
De commissie kan begrijpen dat de consument geen vertrouwen meer in de ondernemer heeft.
Hij heeft hem voldoende gelegenheid gegeven de gebreken te herstellen. Bovendien zijn de
herstelkosten in verhouding tot de aanneemsom erg hoog, wat wijst op slecht werk.

Negen klachten heeft een consument over het werk dat
een ondernemer heeft verricht. Er zitten verfvoetstappen
op een geschuurde en geoliede vloer, verfvlekken op
de muur en het plafond, de slotplaat is ondeugdelijk,
scharnieren zitten scheef, de stootborden en de zijkant
van de trap zijn slordig afgewerkt, het kitwerk ziet er op
meerdere plaatsen niet netjes uit, het schilderwerk is
niet overal dekkend en de kopse kant van het geplaatste
muurtje is beschadigd. Bovendien is de consument
het niet eens met een rekening voor meerwerk voor
een deur van € 131,-, want die is in de aanneemsom
begrepen. De ondernemer heeft inclusief het meerwerk
een bedrag van € 2.107,- in rekening gebracht. Daarvan
betaalt de consument € 526,- niet. Dat bedrag stort hij
bij de commissie in depot. Hij wil een schadevergoeding
nu hij in de ondernemer geen vertrouwen meer heeft.
Volgens de ondernemer heeft hij onvoldoende gelegenheid gehad de klachten te verhelpen. Hij is bereid
herstelwerkzaamheden uit te voeren, maar dan moet de
consument eerst het openstaande bedrag betalen. Hij
wijst erop dat het stucwerk aan het muurtje niet door
hem is gedaan maar door een derde en ontkent dat hij
plakband heeft verwijderd waardoor schade zou zijn
ontstaan. Voor zover door zijn toedoen schade zou zijn
ontstaan heeft hij dat bij zijn verzekeraar gemeld.
De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt
vast dat alle problemen waarover de consument heeft
geklaagd aanwezig zijn. Hij begroot de herstelkosten op
€ 1.457,-.

De commissie acht de klacht van de consument over het
stucwerk niet gegrond. Dat werk heeft de ondernemer
niet uitgevoerd. Hij ontkent ook dat hij het plakband
heeft verwijderd waardoor de schade is ontstaan. Het is
volgens de commissie denkbaar dat een ander dat heeft
gedaan. De herstelkosten zijn € 106,-.

GESCHILLENCOMMISSIE
MAKELAARDIJ
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen hun eigen makelaar.

Voor het overige volgt de commissie het oordeel van de
deskundige. De ondernemer heeft herstel aangeboden.
In het algemeen moet een ondernemer daartoe gelegenheid krijgen, tenzij de consument, zoals in dit geval,
gegronde redenen heeft hem niet meer op het werk
toe te laten. De commissie kan dit begrijpen omdat de
ondernemer al eerder gelegenheid voor herstelwerk
heeft gekregen. Bovendien zijn de herstelkosten in
verhouding tot de aanneemsom erg hoog, wat erop duidt
dat de ondernemer erg slecht werk heeft afgeleverd.
De ondernemer moet de consument na aftrek van
€ 106,- herstelkosten voor het stucwerk een schadevergoeding van € 1.351,- betalen. Omdat de consument de
openstaande factuur van € 395,- moet voldoen, bedraagt
de schadevergoeding per saldo € 956,-. Voorts heeft
de ondernemer een andere deur geleverd zonder over
meerkosten te spreken. De commissie vindt dat de ondernemer een opdracht tot meerwerk moet bewijzen of
op zijn minst aannemelijk moet maken. Dat heeft hij niet
gedaan. Daarom moet hij de nota voor het meerwerk van
€ 131,- crediteren.
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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 236 klachten in behandeling, waarvan 191
ingediend in het verslagjaar. In 135 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 of bleek de ondernemer
niet aangesloten.
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 € 3.320,-.
Mondeling toelichting
In 82% van de gevallen was de consument tijdens de
zitting aanwezig.
In 71% van de gevallen was de ondernemer tijdens de
zitting aanwezig.
Rechtshulp
In 8% van de gevallen werd de consument bijgestaan
door een rechtshulpverlener.
De ondernemer maakte ook in 8% van de gevallen
gebruik van een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
In 135 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. In
43 gevallen werd de klacht gegrond bevonden. In 13
gevallen werd de klacht ten dele gegrond verklaard. In
76 gevallen werd de klacht ongegrond verklaard. In 1
geval heeft de commissie zich niet bevoegd geacht van
de klacht kennis te nemen en in 1 geval is de consument
niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In 1 geval werd
een schikking ter zitting bereikt. In 15 gevallen werd een
vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag voor de
vergoeding bedroeg € 2.064,-.

Dubbele belangen consument bij verkoop van woning
Bij de verkoop van een woning speelde de consument op twee schaakborden: aan de ene kant
had zij belangen als verkoper maar aan de andere kant ook als anonieme koper. De ondernemer is
niet tekort geschoten en van schade is ook geen sprake.

Voor de verkoop van de woning schakelt een echtpaar
een makelaar in. De vraagprijs is € 435.000,-. Nadat
ze zijn gescheiden geeft de consument aan dat zij de woning wil overnemen, maar omdat de ondernemer niets
doet om haar daarin bij te staan neemt zij een aankoopmakelaar in de arm wat tot de verkoop en de overdracht
leidt. Volgens de consument was de communicatie
door de ondernemer slecht. Er werd niet met haar maar
eenzijdig met haar ex-echtgenoot gecommuniceerd.
Volgens de consument probeerde de ondernemer de
verkoop van de woning aan derden door te drukken door
zonder overleg met haar op een prijsverlaging aan te
dringen. Ze ging ook niet akkoord met het voorstel van
haar ex-echtgenoot de vraagprijs naar € 339.000,- te verlagen. Voorts werd niet meegewerkt aan het verlengen
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van de termijn voor het inroepen van een ontbindende
financieringsvoorwaarde. Dat was in het belang van de
consument omdat de verkoop moest doorgaan.
De consument meent dat de ondernemer haar en haar
ex-echtgenoot beter had moeten begeleiden. Er was
onvoldoende inzet, er werd niet bemiddeld en er was
onvoldoende informatie over relevante ontwikkelingen.
Uiteindelijk stuurde de ondernemer een nota op basis
van verkoop, maar daarvan is volgens de consument
geen sprake. Er is een akte van verdeling opgemaakt
waarbij de woning aan haar is toebedeeld. Pas nadat de
koopovereenkomst was getekend maakte zij bekend dat
zij de koper was.
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De schade die zij door het inschakelen van een andere
makelaar heeft geleden bedraagt volgens de consument
de helft van de makelaarscourtage die op de notariële
afrekening staat. Dat schadebedrag, € 2.269,-, wil zij
door de ondernemer vergoed krijgen.
Volgens de ondernemer hadden de opdrachtgevers
aanvankelijk niets over de echtscheiding gezegd. Op een
gegeven moment liep de communicatie tussen de echtelieden via hem waardoor de onderhandelingen stroef
verliepen. Over het overnemen van de woning en de
hypotheek door de consument kon geen overeenstemming worden bereikt. Na toestemming de vraagprijs toch
te verlagen meldde een makelaar dat hij een serieuze
gegadigde had met een nieuw bod van € 290.000,-. De
onderhandelingen verliepen moeizaam. Bovendien was
het vreemd dat de koper de woning niet hoefde te zien.
Pas vlak voor de overdracht bleek dat dit de consument
was. De woning is voor € 300.000,- verkocht.
Volgens de commissie behoort het primair niet tot de
taak van een makelaar in een echtscheidingssituatie
tussen de echtgenoten te bemiddelen. Dat neemt niet
weg dat elke makelaar weet dat bij een echtscheiding
vaak een woning moet worden verkocht en dat hij met
dat gegeven moet werken. De echtelieden zijn er echter
in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor als de
communicatie stroef verloopt.
Op enig moment deed de consument, zonder open
kaart te spelen via een andere makelaar een bod op de
woning. Zij schaakte daardoor op twee borden. Zo heeft

zij zich er als verkoopster hard voor gemaakt dat de aspirant koper extra tijd zou krijgen om de financiering rond
te krijgen. Dat was niet alleen voor haar van belang als
verkoper maar ook als anonieme koper. De commissie
is het niet eens met de consument dat zij daartoe was
genoodzaakt door de opstelling van haar ex-echtgenoot,
want eerder was wel over toedeling aan de een of aan
de ander gesproken. Bovendien is de makelaar in dit
opzicht niet tekort geschoten.
Voorts is van schade niet gebleken. Ook zonder tegenwerking van haar ex-echtgenoot was het wenselijk een
aankoopmakelaar in te schakelen, juist om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook dan had zij deze dubbele
kosten gehad. Hierbij tekent de commissie aan dat de
consument de woning voor een zeer aantrekkelijke prijs
van € 300.000,- heeft kunnen kopen na een aanvankelijke vraagprijs van € 435.000,-.
De commissie volgt de consument niet in haar stelling
dat zij maar de helft van de courtage hoeft te betalen
omdat zij al mede-eigenares van de onverdeelde helft
van de woning was en er niet meer is gebeurd dan dat
de andere helft aan haar is toegedeeld. Dat was echter
van de aanvang af niet hét onderwerp van de onderhandelingen en daarmee ook niet van de bemiddelingsopdracht aan de ondernemer. Bovendien is volgens de
Algemene Voorwaarden courtage verschuldigd als een
overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak tot
stand komt. Daaronder valt ook de medewerking van de
consument daaraan. Haar klacht is ongegrond.

Niet aan informatieverplichting voldaan
De ondernemer heeft zijn opdrachtgever niet op de hoogte gehouden van de acties die hij in
het kader van zijn verkoopstrategie ondernam. De commissie noemt dat een van de kernverbintenissen van een makelaar. De consument krijgt daarom van de courtage die hij heeft
betaald € 400,- terug.

Een consument meent dat hij bij de verkoop van zijn
woning voor € 165.000,- schade heeft geleden doordat
zijn makelaar hem nooit op de hoogte heeft gesteld
van het oorspronkelijke bod van de kandidaat-koper. Hij
noemt dit cruciale informatie want als hij vanaf het begin
had geweten dat het oorspronkelijke bod € 163.000,was zou hij kort daarna niet akkoord zijn gegaan met een
bedrag van € 165.000,- en € 2.000,- voor onroerende
zaken. Nu heeft hij geen weloverwogen beslissing
kunnen nemen.

Consumentenzaken

Volgens de consument heeft de ondernemer de
kandidaat-koper die € 163.000,- wilde bieden
geadviseerd een lager bod te doen van € 153.000,-. Het
lijkt erop dat de ondernemer de kandidaat-koper kende
waardoor belangenverstrengeling niet is uit te sluiten. Hij
heeft de ondernemer € 2.850,- betaald om zijn belangen
te behartigen maar meent dat deze hierin is tekortgeschoten. Daarom wil hij een compensatie van € 2.000,-.

Pagina 91

Uitgangspunt bij de bemiddeling was volgens de
ondernemer een taxatiewaarde van € 155.000,- en een
maximale opbrengstverwachting van € 160.000,-. De
uiteindelijke verkoop van € 165.000,- is dan ook een
prima resultaat.
Na een zeer laag openingsvoorstel kwam de kandidaatkoper met een uiterste bod van € 163.000,-. Uiteindelijk
ging hij akkoord met de uiterste prijs van € 165.000,mits hij een aantal roerende zaken kon overnemen. De
ondernemer erkent dat de kandidaat-koper voorafgaande
aan zijn formele bod een bedrag van € 163.000,- als
uiterst voorstel heeft genoemd. Volgens de ondernemer
was dat geen echt bod. Bovendien maakte de kandidaatkoper een nerveuze en wat onvoorspelbare indruk. Er is
toen een eerste bod van € 153.000,- gedaan. Deze gang
van zaken heeft de ondernemer weliswaar niet met de
consument besproken maar paste in zijn strategie voor
de consument een zo positief mogelijke opbrengst te
behalen en dat is gelukt.

Een van de kernverbintenissen van de makelaar is
volgens de commissie dat hij zijn opdrachtgever correct
informeert over zijn contacten met kandidaat-kopers. Als
een kandidaat-koper een concreet uiterste bod noemt
moet de makelaar dat aan de opdrachtgever doorgegeven. Dit geldt temeer als in het kader van zijn verkoopstrategie een lager bod dan het uiterste bod wordt
gedaan omdat hij nog andere kandidaten de woning
wil laten zien om te weten wat zij zouden bieden. De
ondernemer is op dit punt tekort geschoten.
Wel is de commissie het met de ondernemer eens dat
de prijs waarvoor de woning is verkocht realistisch is.
Bovendien heeft de consument toegegeven dat het
lastig is vast te stellen welke koopprijs hij zou hebben
gekregen als hij wel was geïnformeerd. Omdat de
ondernemer niet aan zijn informatieverplichting heeft
voldaan moet hij de consument van de betaalde courtage
€ 400,- restitueren.

GESCHILLENCOMMISSIE
NATUURSTEEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen natuursteenbedrijven.
Deze bedrijven bewerken
natuursteen voor in of om het
huis of voor de functie van een
gedenksteen.

De Geschillencommissie Natuursteen behandelt
klachten tussen consumenten en ondernemers over de
toepassing van natuursteen binnenshuis of buitenshuis,
of voor de functie van een gedenksteen.
De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene
Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) of
zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Natuursteen voor de behandeling van klachten. De overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, moet op of na
1 januari 2014 met de ondernemer zijn afgesloten.
Voordat de consument een klacht aan de Geschillencommissie Natuursteen kan voorleggen, moet hij eerst
proberen met de ondernemer tot overeenstemming te
komen. Lukt dit niet, dan kan hij zich tot de commissie
wenden.
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De Geschillencommissie Natuursteen kan besluiten
dat een onderzoek door een deskundige noodzakelijk
is. Hiervoor wordt dan een deskundige ingeschakeld,
die het door de ondernemer verrichte werk ter plaatse
beoordeelt en een rapport uitbrengt aan de commissie.
Aantal klachten en uitspraken
In 2014 zijn er 4 klachten ingediend. Eén klacht kon niet
in behandeling worden genomen omdat de ondernemer
niet aangesloten was, één klacht was wel op het
werkterrein van de commissie, maar was de commissie
reglementair niet bevoegd en de andere twee klachten
zijn in behandeling bij de commissie. De commissie
heeft in het verslagjaar geen uitspraken gedaan.

Pagina 93

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

De Geschillencommissie Notariaat is operationeel sinds
1 maart 2013 en 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 € 10.000,-.
Het totaalbedrag van de declaratie(s) waarover kan
worden geklaagd, mag maximaal € 10.000,- bedragen.

Soort klachten
De klachten betroffen onder meer ten onrechte of excessief declareren. Ook werd geklaagd over het verstrekken
van onvoldoende of onjuiste informatie of het niet
nakomen van afspraken.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 75 klachten in behandeling, waarvan 62
ingediend in het verslagjaar. In totaal zijn er 36 uitspraken
verzonden aan partijen. In een deel van de klachten
hebben partijen alsnog een schikking getroffen. Een
deel van de ingediende klachten werd niet verder in
behandeling genomen, omdat de klachten reglementair
niet onder de bevoegdheid van de commissie vielen
of omdat de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden.

Aard van de beslissingen
In 36 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan. Hiervan achtte zij 7 gevallen gegrond, 5 ten dele gegrond, 22
ongegrond en in 1 geval is ter zitting geschikt. In 1 geval
achtte de commissie de consument niet ontvankelijk in
zijn klacht. In 7 gevallen is een vergoeding toegekend.
Deze vergoeding bedroeg gemiddeld € 673,-.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.406,-.
Mondelinge toelichting
In 74% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
notaris was in 46% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 9% van de gevallen had de consument zich voorzien
van professionele rechtsbijstand. In 3% van de gevallen
werd de notaris bijgestaan door een rechtshulpverlener.
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Een consument klaagt erover dat de notaris hem bij het
afhandelen van het testament van zijn moeder geen bedenktijd heeft gegeven voordat hij een schuldverklaring
tekende. De consument kreeg een uitnodiging van de
notaris. Hij had wel ingeschat waar het gesprek over zou
gaan, maar dit stond niet expliciet in de uitnodiging. Dat
een lijst van vermeende weggenomen geldbedragen zou
worden besproken was niet vooraf kenbaar gemaakt.
Hij kon dan ook tijdens het gesprek de detailposten niet
weerleggen. Als de schuldverklaring rechtsgeldig blijft
betekent dit zijn persoonlijk faillissement.

Consumentenzaken

De consument heeft de akte getekend, maar vindt dat
de notaris hem gezien de grote gevolgen bedenktijd had
moeten geven. Het ging immers om een schuldbekentenis van € 85.000,- waarbij nog verschil van mening
bestond over een lening en een schenking van € 5.000,-.
De consument wil dat de schuldverklaring wordt herzien.
Volgens de notaris was de consument ruim van tevoren
uitgenodigd voor een bespreking met zijn broer en wist
hij welk onderwerp besproken zou worden. Tijdens de
uitgebreide bespreking is de lijst van onttrekkingen post
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voor post nagelopen. Zowel de consument als zijn broer
stelde er prijs op de afspraken direct vast te leggen. Er
is geen druk uitgeoefend en de consument gaf niet de
indruk dat hij de gevolgen niet overzag. Ook is hij nadrukkelijk gewezen op de gevolgen van de ondertekening.

tekenen van een schuldbekentenis, zeker als het om
een hoog bedrag gaat, moet de notaris een bedenktijd
inlassen. Volgens de commissie staat vast dat de notaris
tegen de consument heeft gezegd dat hij er thuis goed
over na moest denken.

Volgens de commissie moet het voor de consument
duidelijk zijn geweest dat bij de notaris over de vermeende onttrekkingen gesproken zou worden zodat hij
de gevolgen heeft kunnen overzien. Hij heeft ook tegen
de notaris gezegd dat hij het door de overeen te komen
schuldbekentenis financieel zwaar zou krijgen. Bij het

Dat de consument met de wederpartij vervolgens heeft
afgezien van bedenktijd en de akte ter plekke heeft
ondertekend komt voor zijn rekening en risico en kan de
notaris niet worden verweten. Ook is niet gebleken dat
de notaris hem onder druk heeft gezet. De klacht van de
consument wordt afgewezen.

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.

Geen rekening voor niet afgesproken werkzaamheden
Zonder voorafgaand overleg en zonder het met de consument over de meerkosten te hebben doet
een notaris meer dan wat in de opdracht is overeengekomen. De consument hoeft de in rekening
gebrachte uren niet te betalen.

Volgens een consument heeft de kandidaat-notaris
ongevraagd werkzaamheden verricht en in rekening
gebracht. Zij heeft haar verzocht een brief te sturen
aan de beoogde executeurs van een nalatenschap met
het verzoek financiële verantwoording af te leggen. De
kandidaat-notaris gaf een kostenraming van € 500,- aan.
Dit bedrag werd € 823,- en dat vecht de consument niet
aan. De totale rekening was echter € 1.803,- omdat de
notaris zonder overleg een uitgebreid overleg met de
beoogde executeurs heeft gevoerd. De consument wil
creditering van de nota met € 980,-. Dat bedrag stort zij
bij de commissie in depot.
De kandidaat-notaris geeft aan dat bij de mondelinge
opdracht is afgesproken dat de werkzaamheden op
basis van bestede tijd in rekening zouden worden
gebracht. Zij heeft de consument daarbij een inschatting
van de kosten afgegeven, maar later bleek dat er extra
werkzaamheden verricht moesten worden. Dat zij niet
kon inschatten hoeveel tijd de reactie van de executeurs
in beslag zou nemen is al bij het eerste gesprek aangegeven. Ook heeft ze een bespreking met de beoogde
executeurs gevoerd en hun reactie in een brief aan de
consument gemeld.
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Volgens de commissie moet een notaris op grond van
Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 de cliënten
tijdig en duidelijk uitleg geven over de financiële gevolgen van zijn inschakeling en tijdig mededelen wanneer
hij meer kosten in rekening brengt dan voorzien. Voor de
commissie staat het onvoldoende vast dat de notaris aan
deze informatieverplichting heeft voldaan. De overeenkomst betrof het sturen van een brief aan de beoogde
executeurs maar niet een bespreking met hen. Daarover
is met de consument vooraf niet gesproken. Dat had de
notaris naar het oordeel van de commissie wel moeten
doen. Het is logisch dat op de brief een reactie zou
komen, maar in welke vorm en wie de kosten daarvan
zou dragen is niet afgesproken. De consument heeft
daar ook geen opdracht voor gegeven.
Dit houdt in dat de uren die de kandidaat-notaris daarvoor
in rekening brengt moeten worden gecrediteerd. De
klacht van de consument wordt toegewezen. Het
depotbedrag van € 980,- wordt aan haar geretourneerd.
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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 152 klachten in behandeling, waarvan 120
ingediend in het verslagjaar. In totaal werden in het
verslagjaar 75 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 informatieverstrekking, schade of algemene voorwaarden. Meer in
het bijzonder betrof het merendeel van de klachten het
vervoersbewijs.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 1.201,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 58% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig. De ondernemer was in 82% van de
gevallen tijdens de zitting aanwezig om zijn standpunt
toe te lichten.
Rechtshulp
De consument werd in 4% van de zaken bijgestaan door
een rechtshulpverlener. De ondernemers maakten in 7%
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 75 uitspraken werden 26 klachten gegrond,
1 ten dele gegrond, en 45 ongegrond verklaard. In 2
gevallen werd de consument niet ontvankelijk verklaard
in zijn klacht en in 1 geval werd door partijen ter zitting
geschikt. De commissie kende in 7 van de (ten dele)
gegronde klachten een schadevergoeding toe. Deze
vergoeding bedroeg gemiddeld € 98,-.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument op tijd op het vliegveld te zijn. Het is daarom
raadzaam rekening te houden met mogelijke vertragingen. De ondernemer hoeft het niet doorgaan
van de vlucht niet te vergoeden.

De vertragingsschade komt volgens de ondernemer
op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene
Voorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking. Bij
intercontinentale vluchten moet de passagier ruim op
tijd op het vliegveld zijn. Volgens het vliegveld drie uur
vóór vertrek en volgens de algemene voorwaarden van
de reisorganisatie minimaal twee en een half uur. De

Jaarverslag 2014

Omdat de ondernemer meerdere brieven met een verkeerde naam en een verkeerd adres heeft
verstuurd wist de consument mogelijk niet dat zij een betalingsachterstand had, waardoor haar
abonnement werd beëindigd. Op haar OV-kaart moet weer het oude en goede abonnement
worden geplaatst.

Nadat haar kortingskaart is gestolen krijgt een consument een nieuwe kaart. Ze reist er zonder problemen
mee, maar wordt er een paar jaar later, vier keer kort na
elkaar op gewezen dat zij op dat moment niet met de
kortingskaart mag reizen. Zij krijgt zelfs een boete. De
enige verklaring die de consument kan bedenken is dat
na de diefstal kennelijk een ander abonnement op de
kaart is geladen en niet het oorspronkelijke abonnement.
Omdat ze juist veel reist op tijden dat het oorspronkelijke
abonnement korting geeft en het huidige abonnement
niet, wil zij weer het oorspronkelijke abonnement. Ook
wil ze dat de boete van € 37,- wordt vergoed.
Volgens de ondernemer is het oorspronkelijke abonnement stopgezet omdat de consument het ook na
het inschakelen van een incassobureau niet betaalde.
Inmiddels heeft ze een ander abonnement. De ondernemer ziet geen reden om weer het oorspronkelijke
abonnement te verstrekken. De consument heeft nu een
ander abonnement aangevraagd en gekregen. De klacht
moet daarom ongegrond worden verklaard.

Te laat op vliegveld: geen schadevergoeding

Om voor haar vlucht naar Zuid-Afrika op tijd op het
vliegveld te zijn neemt een consument de trein van
6.52 uur, maar omdat een trein ervoor defect is komt zij
met een vertraging van anderhalf uur op het vliegveld
aan. Ze kan nog wel een instapkaart krijgen, maar haar
bagage kan niet meer mee. Omdat een latere vlucht de
groepsreis onmogelijk maakt annuleert de consument
de gehele reis. Zij wil daarvoor door de ondernemer
gecompenseerd worden.

Verkeerde naam en verkeerd adres op brief

De commissie vindt het aannemelijk dat op de nieuwe
kaart die de consument na de diefstal kreeg wel
het oorspronkelijke abonnement is geplaatst. Uit de
administratie van de ondernemer blijkt namelijk dat dit
abonnement is beëindigd omdat zij het niet betaalde en
zij daarna zelf een ander abonnement heeft aangevraagd.

De consument betwist echter dat zij ooit een betalingsachterstand heeft gehad en een ander abonnement
heeft aangevraagd. Bovendien is er geen brief waarin
de ondernemer aangeeft dat het niet is gelukt het
abonnementsgeld voor het oorspronkelijke abonnement
automatisch te incasseren en dat de consument zelf
voor betaling moet zorgen. Deze maar ook andere
brieven zijn echter aan iemand met een andere naam
en naar een bij de consument onbekend postnummer
gestuurd. Zelfs na een excuusbrief hiervoor, werden
brieven met een verkeerde naam gestuurd.
Het is volgens de commissie denkbaar dat de consument door de onjuiste naam of het onjuiste adres
niet van een betalingsachterstand op de hoogte was
waardoor zij haar oorspronkelijke abonnement heeft verspeeld. Daarom is het redelijk dat de ondernemer alsnog
en zo spoedig mogelijk het oorspronkelijke abonnement
op de OV-kaart van de consument plaatst.
Het verzoek de boete van € 37,- te vergoeden heeft de
consument te laat bij de commissie ingediend en kan
daardoor niet worden behandeld.

consument heeft onvoldoende met mogelijke vertragingen onderweg rekening gehouden. Als ze de marge van
het vliegveld had aangehouden en een half uur eerder
was vertrokken had zij haar vlucht kunnen halen.
Op grond van de Algemene Voorwaarden wordt volgens
de commissie vertragingsschade niet vergoed. Er zijn in
dit geschil geen omstandigheden om anders te beslissen. De consument is weliswaar 79 jaar oud en heeft
geen computer waarmee ze het internet kan raadplegen,
maar er waren ook andere manieren om te weten te
komen hoe laat ze moest inchecken. Ook had ze er
voor kunnen kiezen toch in het vliegtuig te stappen en
haar bagage eventueel te laten nazenden. Haar klacht is
ongegrond.
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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 22 klachten in behandeling, waarvan 19 ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 8 uitspraken
verzonden. In een aantal gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. In 2 gevallen voldeed de consument niet aan
de innamevoorwaarden. In 1 geval was de ondernemer
niet aangesloten en in 1 geval betrof de klacht niet het
werkterrein van de commissie.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 824,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 50% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De
ondernemer kwam in 50% van de zaken naar de zitting.
Rechtshulp
De consument en de ondernemer maakten beiden geen
gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 8 uitspraken werden 4 klachten gegrond, 1 ten
dele gegrond en 3 ongegrond verklaard. De commissie kende in 3 van de (deels) gegronde klachten een
vergoeding toe. Deze vergoeding bedroeg gemiddeld
€ 542,-.

Soort klachten
De meeste klachten betroffen de kwaliteit van de
brillenglazen, de aanmeting van glazen/contactlenzen of
de advisering van de ondernemer.

Afstelling bril leidt tot problemen
Uit eigen waarneming ziet de commissie dat de afstelling van de bril van de consument niet goed
is. Het montuur zit niet stabiel op de neus waardoor bij elke beweging van de consument de
gezichtsscherpte verandert.
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Vanaf het begin dat een consument een bril met multifocale glazen voor de prijs van € 1.075,- heeft gekocht
heeft zij klachten over het draagcomfort. De bril zit met
name aan de linkerkant te strak waardoor ze na vier tot
vijf uur van bril moet wisselen. Ook gaat ze wazig zien en
moet zij de bril echt afzetten. De laatste drie maanden
draagt zij de bril helemaal niet meer. De bril past gewoon
niet.

De ondernemer stelt dat hij de consument iedere keer
pas weg heeft laten gaan als ze zelf aangaf dat de bril
lekker en comfortabel zat. Op de bril zijn gepolijste
veren van acetaat gekomen, hetzelfde materiaal van
de originele bril. Een allergische reactie kan worden
uitgesloten. De ondernemer vraagt zich af waarom hij
een goed product zou terugnemen dat gedragen is en op
maat is gemaakt terwijl er niets aan mankeert.

Volgens de consument heeft de opticien haar klachten
gebagatelliseerd en genegeerd. Hij heeft weliswaar
andere brilpootjes aangebracht, maar die geven maar
een kleine verbetering en hebben het probleem niet
opgelost. De consument heeft voorgesteld de glazen in
een ander montuur over te zetten, maar de ondernemer
wil de glazen uit het montuur halen en het montuur voor
€ 332,- vergoeden. Dat vindt de consument onvoldoende, want dan zit zij bij het zoeken naar een geschikt
montuur bij andere opticiens met een kostenpost van
€ 743,- voor de brillenglazen. Zij wil dat de overeenkomst wordt ontbonden.

Tijdens de zitting beoordeelt de commissie de bril zowel
los als op het hoofd van de consument. De bril is zo
afgesteld dat volgens de commissie in één oogopslag
is te zien dat de afstelling tot problemen moet leiden.
Het montuur zit niet stabiel op de neus. Door een paar
millimeter verschuiving wisselt de gezichtsscherpte met
alle ongemak van dien. Het aanbod van de ondernemer
het montuur te vergoeden is een alleszins redelijke
oplossing. De consument is er ten onrechte niet op
ingegaan. De commissie houdt de ondernemer aan zijn
aanbod hoewel de klacht ongegrond wordt verklaard
omdat de ondernemer zijn aanbod al heeft gedaan
voordat de consument het geschil bij de commissie
aanhangig maakte.
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Niet geschikte bril toch verkocht
Ondanks het advies dat niet te doen, kiest een consument toch voor enkelvoudige glazen.
Dat zij met deze bril niet goed kan lezen was te verwachten. Anderzijds had de ondernemer
de ongeschikte bril niet moeten verkopen.

Met het recept van de oogarts gaat een consument
naar de opticien maar al snel blijkt dat de bril die zij voor
€ 165,- heeft gekocht niet goed is. De glazen komen
niet overeen met het recept van de oogarts en ook niet
met de meting van de opticien zelf. Deze geeft dat ook
toe. De consument vraagt de bril te vervangen door een
bril volgens het voorschrift van de oogarts. De opticien
wil dat doen, maar dan moet zij € 117,- bijbetalen. Daar
gaat de consument niet mee akkoord, want bij een juist
advies had zij geen montuur van € 165,- gekozen. Die
keus had zij gemaakt omdat de glazen gratis waren.
Op het recept van de oogarts werd volgens de ondernemer aangegeven dat de consument een computer-/
leesbril moest hebben. Zij kwam vanwege de gratis
glazen en de gratis ontspiegeling en koos voor enkelvoudig glas om zoveel mogelijk binnen de vergoeding
van de verzekering te blijven. Ook wilde ze zelf bepalen
welke glazen het moesten worden ondanks het advies
een ander maar duurder glas te kiezen dat voor een
computer/leesbril geschikt is.

Het was dus niet verwonderlijk dat ze terugkwam met
de klacht dat zij met deze bril niet goed kon lezen. Uit
voorzorg zijn de ogen weer gemeten om verwarring in de
toekomst uit te sluiten en is de consument aangeboden
de glazen door bureauglazen te vervangen met andermaal de uitleg dat deze duurder zijn. Uiteindelijk heeft zij
toch voor de nieuwe glazen bijbetaald met uit coulance
aftrek van het bedrag dat zij voor de enkelvoudige glazen
had betaald. Er werd zelfs rekening mee gehouden dat
de consument met een andere kortingsregeling beter uit
zou zijn. Zij kreeg daarom in tweede instantie zelfs 30%
korting op de totale aankoop minus het bedrag dat zij al
had betaald. Hierdoor hoefde zijn nog slechts € 117,- bij
te betalen.
Door uit financiële overwegingen voor enkelvoudige
glazen te kiezen heeft de consument er volgens de commissie zelf aan bijgedragen dat zij niet de optimale bril
kreeg. Anderzijds had de ondernemer geen bril moeten
verkopen waarvan hij wist dat die niet geschikt was.
Omdat deze situatie aan beide partijen moet worden
toegerekend is de klacht van de consument deels
gegrond. Zij krijgt van de ondernemer een vergoeding
van € 54,-.

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 25 klachten in behandeling, waarvan 18
ingediend in het verslagjaar. Er werden 8 uitspraken

verzonden. In een aantal gevallen hebben partijen alsnog
geschikt. Een deel van de klachten werd niet verder in
behandeling genomen omdat de ondernemer niet was
aangesloten, de consument niet voldeed aan de formele
inname voorwaarden of de klacht niet op het werkterrein
van de commissie lag.
Soort klachten
De meeste klachten betroffen een levering die afweek
van wat overeengekomen was (non-conformiteit).
Onder andere betroffen de klachten legwerkzaamheden,
naadvorming, spanning en hoogteverschil.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 4.183,-.
Mondelinge toelichting
In 88% van de zaken was de consument tijdens de
zitting aanwezig. De ondernemers hebben in 63% van
de gevallen de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
De consument werd in 25% van de gevallen bijgestaan
door een rechtshulpverlener. De ondernemers maakten
in geen enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 8 uitspraken werden 6 zaken gegrond en 2 ongegrond verklaard. In 5 van de (deels) gegronde klachten
werd aan de consument een vergoeding toegekend.
Gemiddeld ging het hierbij om een bedrag van € 4.030,-.

Krassen in parket door nagels van de hond

Onacceptabele hoeveelheid spijkergaatjes
Het aantal open spijkergaatjes in de vloer is volgens de commissie onacceptabel. Bovendien heeft
de ondernemer de olie niet goed nagewreven waardoor er overal kleuraanzetten zitten. Plaatselijk
herstel is niet mogelijk. De hele vloer moet worden geschuurd en afgewerkt. De consument krijgt
hiervoor een vergoeding van de ondernemer.

Meteen na het schuren en behandelen van de bestaande
vloer dient de consument een klacht bij de ondernemer
in. Het whitewashen is onzorgvuldig gedaan. Doordat
de kleurolie onvoldoende is uitgestreken of verwijderd
zijn grijs-witte restvlekken zichtbaar. De V-groeven zijn
onvoldoende gefreesd en geschuurd en de oude laag
is hier en daar nog te zien. Veel spijkergaten zijn niet
gestopt, er zitten kieren in de groeven en in strijd met
de afspraak is licht geborsteld. De consument betaalt de
rekening van € 1.511,- niet en deponeert dat bedrag bij
de commissie. Hij wil een schadevergoeding, ook voor
schilderwerk.
De ondernemer wijst erop dat hij tijdens het werk
voortdurend ontevreden opmerkingen van de consument
kreeg. Hij kreeg geen antwoord op vragen die hij aan
hem stelde en de hond van de consument braakte op de
pas geschuurde vloer. Na oplevering heeft de consument
schilder- en/of stuukwerk laten doen. De ondernemer
is niet aansprakelijk voor de schade die daardoor is
ontstaan. Hij heeft de consument wel herstelwerk voor
de vloer aangeboden.
De door de commissie ingeschakelde deskundige ziet
op zes plaatsen witte kleurovergangen, zowel langs
als dwars op de planken. Die zijn ontstaan tijdens het
aanbrengen van de kleurolie. Als de olie niet voldoende

wordt nagewreven kunnen dergelijke aanzetten ontstaan. Doordat de vellingkant niet diep genoeg is
gefreesd is op vijftien plaatsen de oude afwerklaag nog
te zien. Over de hele vloer zijn zeer veel spijkergaatjes
open. Het is mogelijk dat de gaatjes voor het borstelen
dicht waren. Door het borstelen kan het oude stopsel dat
jaren geleden bij het leggen van de vloer is aangebracht
loskomen. Volgens de deskundige is herstel alleen
mogelijk door de vloer niet plaatselijk maar geheel te
schuren en af te werken.
De commissie stelt de ondernemer verantwoordelijk
voor de onacceptabele hoeveelheid open spijkergaatjes.
De olie is onvoldoende nagewreven en de vellingkanten
zijn niet genoeg gefreesd en nageveegd. Daarmee is
de ondernemer toerekenbaar tekort geschoten in de
nakoming van zijn verplichtingen en is de klacht van de
consument gegrond. Niet gebleken is dat de klachten
(mede) zijn te wijten aan een dier of derden zoals de
ondernemer heeft gesteld.
Omdat plaatselijk herstel geen oplossing biedt moet de
ondernemer aan de consument een schadevergoeding
betalen. De commissie stelt die vast op het door de deskundige begrote bedrag aan herstel- en schilderskosten
van € 1.900,-. Na verrekening met het bedrag in depot
moet de ondernemer de consument nog € 389,- betalen.

De ondernemer heeft geen ondeugdelijke parketvloer geleverd. De diepe krassen zijn ontstaan
door het ‘graven’ van de hond. Of zoals de commissie het formuleert: een oorzaak van buitenaf.

De massief eiken vloer waarvoor de consument € 8.214,heeft betaald, begint na twee jaar in de naden te slijten.
Later ook op de vloerdelen in de groeven. Volgens
de consument worden de groeven steeds dieper en
ontstaan ze op steeds meer plekken. De vloer wordt vier
keer per jaar behandeld maar het lijkt erop dat de toplaag
niet goed is aangebracht.
Volgens de ondernemer ontstaan de groeven niet
spontaan. De krassen zijn soms zo diep dat het lijkt of
een hond met zijn nagels aan het graven is geweest.
De consument heeft ook geen verklaring voor de zware
beschadigingen kunnen geven.
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Ook volgens de door de commissie ingeschakelde
deskundige zijn de donkere groeven en de beschadigingen van de lak ontegenzeggelijk door de nagels van de
hond van de consument veroorzaakt. Bij het reinigen
van de vloer is vocht in de groeven gekomen en is het
hout donker opgekleurd. Aan het parket zijn verder geen
gebreken te zien. Het parket kan worden geschuurd en
opnieuw worden gelakt. Dat kost € 1.470,-.
De commissie laat in het midden wat de oorzaak van de
krassen is. In ieder geval is het een oorzaak van buitenaf.
De ondernemer heeft geen ondeugdelijk product
geleverd. De klacht van de consument is 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.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 1.015,-.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 38 klachten in behandeling, waarvan 30
ingediend in het verslagjaar. Er werden 8 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.

Rechtshulp
De consumenten hebben in 17% van de zaken gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemer maakte in geen
van de gevallen gebruik van rechtshulp.

Soort klachten
Het merendeel van de klachten had betrekking op
de opleiding MBO/HBO. Hierbij ging het met name
om onjuiste of onvoldoende informatieverstrekking,
onvoldoende niveau of inhoud van de opleiding al dan
niet in combinatie met klachten over de werkwijze van
de docenten.
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Aard van de beslissingen
Van de 8 uitspraken zijn er 2 gegrond verklaard, 1 werd
ten dele gegrond verklaard en 3 ongegrond. In 1 geval
achtte de commissie zich niet bevoegd om van het
geschil kennis te nemen, in 1 zaak werd de consument
niet-ontvankelijk verklaard. In 1 zaak werd een vergoeding toegekend; deze vergoeding bedroeg € 580,-.

Communicatie docente ontoereikend
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Mondelinge toelichting
In 83% van de zaken was de consument ter zitting
aanwezig. De ondernemers hebben ook in 83% van de
gevallen de mondelinge behandeling bijgewoond.
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De commissie is het met de consument eens dat de communicatie door haar docente onvoldoende is geweest. Het is daarom te begrijpen dat de negatieve beoordeling door de docente
voor haar een verrassing was. De consument hoeft daarom maar de helft van de verlengde studie
te betalen.
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Tot haar verrassing haalt een consument de derde en
laatste fase van haar MBO opleiding pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 4 niet. Ze was ervan overtuigd
dat zij haar diploma zou halen want haar docente had
nooit aangegeven dat haar werk onvoldoende was en dat
de kans bestond dat ze het niet zou redden. De onvoldoende beoordeling kwam dan ook uit de lucht vallen.
Bovendien was haar stage goed en de beoordeling van
de stagebegeleidster positief.
Slechte communicatie, zo stelt de consument die haar
opleiding moet verlengen en voor zes lessen € 1.160,moet betalen. Zij kan zich daarmee niet verenigen, ook
al omdat het gehele cursusjaar, met veel meer lessen,
€ 1.800,- heeft gekost. Ze wil voor het verlengen van
haar studie aanzienlijk minder betalen.
Volgens de ondernemer heeft de docente adequaat
gehandeld. Ook uit haar verslaglegging en commentaar
blijkt dat de consument er nog niet was. De ondernemer
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is het ook niet eens met de commissie van beroep dat
de communicatie tussen de docente en de consument
beter en duidelijker had kunnen zijn. De docent heeft
correct werk geleverd en ook jegens de consument
netjes gehandeld. De consument moet daarom voor de
verlenging van de opleiding betalen.
De commissie vindt in tegenstelling tot de ondernemer dat de communicatie tussen de docente en de
consument wel beter en duidelijker had moeten zijn.
Ook voor de praktijkbegeleidster kwam de negatieve
beoordeling totaal onverwacht omdat er eerder geen
harde concrete twijfels waren geuit. De docente heeft
zich eerder positief dan negatief over het werk van de
consument uitgelaten. Over twijfels is niet gesproken.
Er is geen tussentijdse evaluatie geweest, zwaarwegende feedback is achterwege gebleven en de consument is
niet in de gelegenheid gesteld daarover met de docente
te spreken.
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De commissie treedt niet in de beoordeling van de
docente, maar constateert dat de communicatie daaraan
voorafgaand ontoereikend is geweest. De klacht van
de consument hierover is gegrond. Zij moet voor de

gebrekkige communicatie worden gecompenseerd en
hoeft voor het verlengen van de opleiding daarom niet
het gehele in rekening gebrachte bedrag te betalen maar
de helft.

Opzegging moet op tijd binnen zijn
Wat de reden van de opzegging ook is, de consument moet er voor zorgen dat de opzeggingsbrief
de ondernemer binnen de opzegtermijn bereikt. Aangetekend verzenden kan dat bewijs leveren,
maar ook een e-mail kan de gewenste duidelijkheid geven.

Minimale begeleiding, geen studieadvies, geen belangstelling voor de voortgang van de studie en het afzeggen
van een stageafspraak zijn voor een consument aanleiding
te stoppen met de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands. Zij stuurt een opzeggingsbrief, maar krijgt tot haar
verrassing een rekening van € 2.095,- voor het komende
studiejaar. Volgens de administratie is de opzegging niet
binnengekomen. Daardoor is de inschrijving zonder haar
toestemming verlengd. Los daarvan is doorgaan met de
studie volgens de consument zinloos omdat ze het eerste
jaar slechts één studiepunt heeft behaald. Ook vraagt ze
zich af welk onderwijsperspectief de ondernemer haar kan
bieden.
Haar klachten over de begeleiding zijn door de ondernemer ongegrond verklaard. Hij wilde er ook niet meer over
praten. Uit teleurstelling heeft de consument de handdoek in de ring gegooid en opgezegd. Dat heeft ze niet
aangetekend gedaan, maar ook de ondernemer houdt zich
volgens haar niet aan de algemene voorwaarden. Zo heeft
hij meerdere bepalingen uit de Gedragscode geschonden.
Dan is het niet redelijk dat zij zich wel aan de voorwaarden
moet houden.
Voorts beklaagt de consument zich erover dat de
ondernemer de vordering uit handen aan een incassobureau heeft gegeven terwijl het geschil aan de commissie
was voorgelegd. Zij wil dat haar uitschrijving alsnog wordt
geëffectueerd en zij geen collegegeld voor het komende
jaar verschuldigd is, dan wel dat de ondernemer haar een
realistisch plan biedt waarmee haar studie, deze keer wel
met een intensieve begeleiding, kan worden afgerond.
De ondernemer stelt dat de consument in mei per brief
is medegedeeld dat een eventuele uitschrijving voor 1
september binnen moet zijn. Voor die datum is van haar
geen uitschrijving ontvangen. Ze heeft ook niet geïnformeerd of de opzegging ontvangen was. Bij een opzegging
wordt altijd een bevestiging van de uitschrijving gestuurd.
De consument reageerde pas nadat zij een factuur voor
het collegegeld had ontvangen. Zij stuurde toen de opzeg-
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gingsbrief mee maar de ondernemer zag die toen voor het
eerst. Omdat de consument te laat heeft opgezegd moet
ze het in rekening gebrachte collegegeld betalen.

GESCHILLENCOMMISSIE
POST
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.

De commissie is van oordeel dat de opzeggende partij
er voor moet zorgen dat de opzegging de andere partij
daadwerkelijk bereikt. Door een brief aangetekend te
verzenden kan de afzender aan de hand van het bewijsstuk dat hij krijgt aantonen dat hij de brief heeft verzonden. Maar het is ook mogelijk dat het op een andere
manier ondubbelzinnig duidelijk is dat de kennisgeving de
wederpartij heeft bereikt. In zo’n geval is het niet redelijk
dat de ontvangende partij dan onverkort vasthoudt aan de
eis aangetekend te verzenden. Zo biedt een e-mailbericht
eveneens de gewenste duidelijkheid.
In dit geschil is echter geen stuk of omstandigheid bekend
waaruit met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat
de ondernemer de opzeggingsbrief heeft ontvangen. Het
gaat er dan ook niet om dat de consument de opzegging
niet op de voorgeschreven manier heeft verzonden maar
dat zij een bewijsprobleem heeft. Zij was verantwoordelijk
voor het versturen van de opzegging en voor het eventuele risico dat de ondernemer de brief niet zou ontvangen.
Het is daarbij niet van belang of de ondernemer zelf zijn
voorwaarden niet naleeft. Ook de reden van de opzegging
doet door het overschrijden van de opzegtermijn niet ter
zake.
Met haar klachten over de kwaliteit van de begeleiding
kan de consument desgewenst naar de examencommissie. De commissie is niet bevoegd een leerplan te
bepalen of op te leggen of anderszins de inhoud van het
onderwijs en de begeleiding vast te stellen. Haar klacht is
ongegrond. Zij moet de rekening van € 2.095,- betalen.
Dat de consument een incassobrief heeft ontvangen
terwijl was overeengekomen het geschil aan de commissie voor te leggen vindt de commissie niet passend. De
commissie gaat ervan uit dat de ondernemer dit terugdraait en de gemaakte kosten voor eigen rekening neemt.
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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.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 123 klachten in behandeling, waarvan 100 ingediend in het verslagjaar. In totaal werden 57 uitspraken
verzonden. In een deel van de gevallen hebben partijen
alsnog een schikking bereikt. Daarnaast voldeed de
consument niet aan de formele inname voorwaarden of
behoorde in een aantal gevallen de klacht niet tot het
werkterrein van de commissie.

Soort klachten
De klachten betroffen vooral de vermissing van postzendingen en de beschadiging van poststukken.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 838,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 61% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. De
ondernemer heeft in 80% van de gevallen de zitting
bijgewoond.
Rechtshulp
De consument maakte in 4% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte geen gebruik
van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 57 uitspraken achtte de commissie er 35
ongegrond, 6 gegrond en 3 ten dele gegrond. In 2 zaken
troffen partijen tijdens de zitting een schikking. In 7
gevallen kon de zaak niet inhoudelijk worden behandeld
omdat de commissie zich niet bevoegd achtte, terwijl
in 4 gevallen de consument niet ontvankelijk was in zijn
klacht. In 7 gevallen is er een vergoeding toegekend. De
vergoeding bedroeg gemiddeld € 417,-.

Aangegeven waarde pakket bepalend voor
schadevergoeding
Niet de facturen van de inhoud van het pakket maar de waarde die de consument bij het
verzenden heeft opgegeven is bepalend voor de hoogte van de schadevergoeding.

Via PostNL stuurt een consument twee brillen naar een
geadresseerde in het buitenland. Het pakket wordt met
de service ‘Verzekerservice’ verzonden en is tot een
waarde van € 5.500,- verzekerd. PostNL erkent dat het
pakket zoek is geraakt. Op verzoek van PostNL stuurt
de consument de facturen, € 953,50, maar zij krijgt
een schadevergoeding van € 718,50. PostNL baseert
deze vergoeding op het bedrag van € 700,- dat de
consument op het postkantoor bij de verzending heeft
opgegeven. Volgens de consument had ze de bonnen
bij het aanbieden van het poststuk niet bij de hand. Er
werd om een globale waarde gevraagd. Het is nooit de
bedoeling geweest hiermee de aansprakelijkheid van
PostNL te beperken. De consument wil dat PostNL ook
de resterende € 235,- vergoedt.
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PostNL stelt dat de schadevergoeding is gebaseerd op
het bedrag van € 700,- dat op het verzendbewijs van het
pakket stond. Uit de later door de consument gestuurde
aankoopbonnen van de brillen bleek dat de waarde van
de inhoud van het pakket € 935,- bedroeg. Op basis van
de Postwet 2009 en de Algemene Voorwaarden voor
de universele Postdienst aanvaardt PostNL alleen - een
wettelijk beperkte - aansprakelijkheid voor schade aan
brieven of pakketten als die met de services ‘Aangetekend’ of ‘Verzekerservice’ zijn verzonden. De consument
wil echter een volledige schadevergoeding, maar gaat er
aan voorbij dat zij bij de verzending een waarde van
€ 700,- opgaf. Dat is dan ook het maximum bedrag waarover zij een overeenkomst met PostNL heeft gesloten.
Het gaat om de daadwerkelijk opgegeven waarde. Het
afsluiten van een Verzekerservice betekent niet dat men
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‘dus’ in alle gevallen tot een maximum van € 5.500,kan claimen.
De commissie is het met PostNL eens dat uit artikel
9 van de Algemene Voorwaarden voor de universele
Postdienst volgt dat het door de consument aan de
loketmedewerker opgegeven bedrag van € 700,- de
maximale aansprakelijkheid van PostNL is. In de tweede
plaats stelt de consument dat de loketmedewerker heeft
gevraagd wat de waarde van de inhoud van het pakket

ongeveer was. Het is nooit haar bedoeling geweest
daarmee tevens de aansprakelijkheid van PostNL te
beperken. Daaruit begrijpt de commissie dat de consument vindt dat zij met de loketmedewerker een van de
algemene voorwaarden afwijkende overeenkomst heeft
gesloten, zodat PostNL voor het bedrag van € 935,aansprakelijk is. De consument heeft voor deze stelling
echter geen enkel bewijs aangedragen. Haar klacht is
ongegrond en haar vordering wordt afgewezen.

Postbezorger neemt pakket weer mee voor verzending
Hoewel de manier waarop de consument het pakket ter verzending heeft aangeboden afwijkt
van de normale gang van zaken is PostNL toch aansprakelijk voor het zoekraken en moet het de
consument de gevraagde vergoeding betalen.

De consument lijdt door het zoekraken van een pakket
dat zij aangetekend heeft verzonden een schade van
€ 121,-. PostNL weigert volgens haar ten onrechte meer
dan het aangeboden bedrag van € 25,- te vergoeden.
PostNL ziet dat anders. De consument heeft een pakket
aan haar dochter in Rome verstuurd maar dat is daar niet
afgeleverd omdat het adres niet correct was. Het pakket
is als onbestelbaar naar Nederland teruggestuurd. Toen
een chauffeur van PostNL het pakket aan de consument
wilde teruggeven weigerde zij het in ontvangst te
nemen. Zij schreef verbeterde adresgegevens op het
pakket en gaf het weer terug aan de chauffeur met de
opdracht het opnieuw naar Italië te versturen. Volgens
PostNL is daarmee geen nieuwe vervoersovereenkomst
tot stand gekomen, terwijl de eerdere vervoersovereenkomst al was beëindigd. En als er wel een nieuwe
vervoersovereenkomst is ontstaan is dat een overeenkomst ‘om niet’. Dat is geen overeenkomst op basis van
de universele Postdienst. PostNL wijst daarom op grond
hiervan de door de consument gevraagde schadevergoeding van € 121,- af.

Consumentenzaken

Volgens de commissie is er wel degelijk een vervoersovereenkomst conform de vervoersvoorwaarden tot
stand gekomen. Niet alleen heeft de postbezorger het
retour gezonden pakket weer ter verzending meegenomen, maar heeft PostNL het pakket ook voorzien van
een nieuwe barcode voor verdere behandeling. Kennelijk
is daarbij wat fout gegaan, want ook de tweede keer
kwam het pakket niet in Rome aan. Hoewel dit geen
normale aanbieding van een pakket ter verzending was
heeft PostNL zich in een aantal stappen toch voor de
nieuwe en aangetekende verzending verantwoordelijk
gemaakt. Nu het pakket verloren is gegaan moet de
schade van € 121,- aan de consument worden vergoed.
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GESCHILLENCOMMISSIE
RECREATIE

De Geschillencommissie Recreatie behandelt klachten
die samenhangen met verblijfsrecreatie. Hierbij kan
worden gedacht aan bijvoorbeeld de standplaats voor
een caravan, de huur van een bungalow/huisje of de
standplaats van een huisje. 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.

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

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 94 klachten in behandeling, waarvan 72
ingediend in het verslagjaar. De commissie verzond
46 uitspraken. Een aantal klachten is niet behandeld,
onder andere omdat partijen alsnog een schikking
hebben getroffen, de consument niet voldeed aan de
formele inname voorwaarden of de ondernemer niet was
aangesloten.
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 het niet voldoen aan de verwachtingen van het

vakantieverblijf, annulering van de overeenkomst, over
de prijs van het verblijf, al dan niet aanwezige voorzieningen en in rekening gebrachte kosten.
Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg gemiddeld € 960,-.
Mondelinge toelichting
In 81% van de gevallen was de consument op de
zitting aanwezig. In 72% van de gevallen verscheen de
ondernemer op de zitting.
Rechtshulp
In 3% van de gevallen was de consument voorzien
van rechtshulp. De ondernemer maakte in 6% van de
gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 46 uitspraken achtte de commissie er 10
gegrond, 7 gedeeltelijk gegrond en 13 ongegrond. In
14 gevallen was de commissie niet bevoegd om van de
klacht kennis te nemen in 2 gevallen bereikten partijen
tijdens de zitting alsnog een schikking. Bij 6 van de
(deels) gegronde klachten werd aan de consument een
schadevergoeding toegekend. Gemiddeld ging het hierbij
om een bedrag van € 722,-.
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Een consument is niet alleen ontvankelijk in haar klacht, de commissie vindt haar klacht ook
gegrond. De ondernemer heeft een aantal posten in rekening gebracht waarvoor hij geen kosten
heeft gemaakt. De consument hoeft deze rekening niet te betalen.
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Is een consument in haar klacht ontvankelijk? Die vraag
ligt ter beoordeling bij de commissie in een geschil dat is
ontstaan nadat de consument de huur van een vakantiebungalow heeft geannuleerd. Direct na de annulering
stuurt de ondernemer de rekening per e-mail. Als die na
ruim drie weken niet is betaald stuurt hij, eveneens per
e-mail, een aanmaning met de waarschuwing dat als niet
binnen 14 dagen wordt betaald de vordering uit handen
wordt gegeven en incassokosten zijn verschuldigd.
Nadat de consument ook op deze e-mail niet reageert
gaat de vordering naar de deurwaarder. Volgens de
ondernemer heeft de consument pas zes weken na de
factuur een klacht ingediend. Dat is te laat en daarom is
zij niet ontvankelijk in haar klacht.

Consumentenzaken

De consument stelt daar tegenover dat zij na de annulering niet had verwacht nog een factuur te krijgen voor
schoonmaakkosten, drie linnenpakketten, het verblijf van
de hond en extra schoonmaakkosten voor de hond. Ze
heeft geboekt via een e-mail adres dat ze maar weinig
gebruikt omdat ze daarop veel spam krijgt. Misschien zijn
de e-mails van de ondernemer in het spamfilter terecht
gekomen. Ze heeft de e-mail met de factuur nooit
gezien. Pas door de brief van de deurwaarder kwam
zij van de vordering op de hoogte en heeft ze daarna
direct een klacht bij de ondernemer ingediend. Als ze de
e-mail eerder had gezien had ze onmiddellijk aan de bel
getrokken.

Pagina 113

Volgens de commissie had de ondernemer nadat
de per e-mail gestuurde rekening niet werd betaald,
de aanmaning niet alleen in een e-mail maar ook per
gewone of aangetekende post naar de consument
moeten sturen. Dit geldt te meer omdat op grond van
de Recron voorwaarden voor vakantieverblijven de
consument buitengerechtelijke kosten moet betalen als
het openstaande bedrag niet binnen de bij de aanmaning
gestelde termijn is betaald. Omdat de ondernemer
dat niet heeft gedaan kan de consument niet worden
verweten dat zij voordat zij de brief van de deurwaarder
kreeg niet wist dat er een vordering was. Dat betekent
ook dat het geschil pas toen is ontstaan.
Een dag later heeft zij bij de ondernemer een klacht
ingediend en weer vijf weken daarna het geschil bij de
commissie aanhangig gemaakt. Daardoor zijn de in de
Recron voorwaarden voor vakantieverblijven genoemde
termijnen niet verstreken en is de consument in haar
klacht ontvankelijk. De commissie kan daardoor haar
klacht in behandeling nemen.

De consument stelt dat zij de bungalow door ziekte van
haar dochter moest annuleren en dat zij niet had gedacht
een rekening te krijgen voor kosten die de ondernemer
niet heeft gemaakt. Ze vindt het niet redelijk dat zij deze
factuur moet betalen.
Volgens de ondernemer was de consument bij de
boeking op de hoogte van de verplichte extra kosten.
Omdat zij op de dag van aankomst heeft geannuleerd is
haar conform de Recron-voorwaarden de gehele factuur,
behalve de toeristenbelasting, in rekening gebracht.
In de tegengestelde uitleg van de begrippen ‘verplichte
kosten’ c.q. ‘extra kosten’ kiest de commissie de kant
van de consument, mede omdat de ondernemer de
toeristenbelasting die onder de verplichte extra kosten
valt wèl in mindering heeft gebracht. Bovendien heeft
de ondernemer voor de in rekening gebrachte posten
geen kosten gemaakt waardoor hij onredelijk zou worden
bevoordeeld.

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

De klacht van de consument is gegrond. Zij hoeft de
factuur niet te betalen.

Eerst informeren, dan pas boeken
Een consument kan omdat zij na de boeking negatieve berichten over het vakantiepark leest niet
kosteloos annuleren. Als zij de mening van anderen belangrijk vindt had zij voorafgaand aan de
boeking daarnaar op zoek moeten gaan.

klachten, schikkingen en uitspraken
800

Nadat zij een bungalow heeft gehuurd komt een consument er achter dat er veel problemen en klachten over
het vakantiepark zijn. Gezien de vele negatieve berichten
meent zij dat ze kosteloos mag annuleren. Zij betaalt
daarom de rekening niet en deponeert bij de commissie
een bedrag van € 434,-. De consument is bij het boeken
volledig uitgegaan van de positieve informatie op de
website van de ondernemer, erop vertrouwend dat
die informatie correct was ondanks eerdere negatieve
berichten over het park in de media. Daarom vindt ze
kosteloze annulering gerechtvaardigd.
De ondernemer verwijst naar de algemene voorwaarden
op grond waarvan de consument bij annulering 90%
van de huursom moet voldoen. De consument had
zich vóór de boeking kunnen en moeten vergewissen
van omstandigheden die haar later deden besluiten de
boeking te annuleren.
Omdat de consument de toepasselijkheid van de annuleringsvoorwaarden niet heeft betwist draait dit geschil
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wat de commissie betreft uitsluitend om de vraag of
zij de boeking kosteloos mocht annuleren. De commissie vindt dat niet. De verwachting dat een geboekte
vakantie op grond van negatieve ervaringen van anderen
in de media wel eens zou kunnen tegenvallen geeft
de consument geen geldige reden de overeenkomst
eenzijdig te ontbinden. Als een consument de mening
van anderen over een accommodatie van belang vindt
moet deze zich vóór de boeking hiervan op de hoogte
stellen. Leest de consument pas na de boeking allerlei
negatieve berichten, dan kan hij óf de accommodatie
annuleren waarbij meestal kosten in rekening worden
gebracht óf toch gaan. Als in het laatste geval het verblijf
op de geboekte accommodatie op wezenlijke punten
niet aan de overeenkomst beantwoordt kan de consument achteraf een klacht bij de commissie indienen en
een schadevergoeding vragen.
De klacht van de consument is daarom ongegrond. Zij
moet de ondernemer 90% van de huursom betalen, een
bedrag van € 374,-.
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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.
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.
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 579 klachten in behandeling, waarvan 433
ingediend in het verslagjaar. Er werden 255 uitspraken
verzonden. Een groot deel van de klachten is onderling
opgelost. Een deel van de klachten zijn niet verder in
behandeling genomen, onder meer omdat de consument
niet aan de formele inname voorwaarden voldeed of de
ondernemer niet was aangesloten bij de commissie.
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Soort klachten
De meeste klachten gingen over de kwaliteit van de
accommodatie (41%). Daarnaast waren er veel klachten
over de begeleiding (23%), waarbij de klachten over de
host(ess) en de reisleiding/gids de boventoon voerden,
en over het vervoermiddel, gemist vervoer, vertrektijd
en of –punt, vertraging, het vervoer ter plaatse e.d.
(22%). Ook werd nogal eens geklaagd over de door de
reisondernemer verstrekte mondelinge en schriftelijke
informatie (21%), over het geboden reisprogramma
(13%), de maaltijden (9%), overboeking accommodatie
(9%), wijziging van de accommodatie (7%), overlast (7%)
en de omgeving van de accommodatie (6%). Regelmatig
heeft een consument een klacht die bestaat uit een
combinatie van bovengenoemde onderwerpen.
Het merendeel van de klachten ging over reizen naar
Turkije (25%). Verder betrof het onder meer Spanje
(13%), Griekenland (7%), Frankrijk (5%) en de Egypte
(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
€ 3.685,-.
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 19% van de gevallen waarin de commissie een
inhoudelijke uitspraak deed, had de consument tijdens
de procedure rechtshulp.
De reisorganisator liet zich in 3% van de gevallen
bijstaan.
Aard van de beslissingen
In 255 uitspraken werd bij 100 klachten de klacht gegrond verklaard, 117 ongegrond en 16 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). Verder was de commissie
in 1 geval niet bevoegd en vond er 1 schikking ter zitting
plaats. Bij de 112 (ten dele) gegronde klachten kreeg de
consument een vergoeding toegekend. Gemiddeld was
dit een bedrag van € 900,-.
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Annulering reis naar Egypte vanwege politieke onrust
De reisorganisator heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van de reizigers. Gezien de politieke onrust en de informatie van onder meer het ministerie van Buitenlandse
Zaken was het een redelijk besluit van de reisorganisator de reis naar Egypte te annuleren.

De vliegreis voor twee personen naar Egypte die een
consument heeft geboekt gaat niet door. Kort voor
het vertrek annuleert de reisorganisator de reis en
de consument stelt hem voor het niet nakomen van
de overeenkomst aansprakelijk. Er was immers geen
negatief reisadvies en evenmin was sprake van een
dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds. De veiligheid voor vakantiegangers aan de Rode Zee was niet in
het geding. De reisorganisator beroept zich volgens de
consument ten onrechte op overmacht. Hij heeft valse
verwachtingen gewekt door de reisbescheiden toe te
sturen en het aangeboden alternatief was niet gelijkwaardig omdat daarvoor extra moest worden betaald. De
vakantie naar volgend jaar doorschuiven was eveneens
niet mogelijk.
Behalve dat de reisorganisator ten onrechte weigert de
rente van de al veel eerder betaalde reissom te restitueren claimt de consument ook een vergoeding voor
gederfd vakantiegenot en voor extra kosten voor een
alternatieve vakantie, in totaal € 3.214,-.
De reisorganisator stelt dat hij wegens de politieke
onrust en de daaruit voortvloeiende demonstraties en
ongeregeldheden heeft besloten enige weken geen
reizen naar Egypte aan te bieden. Dat besluit was
mede gebaseerd op informatie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en genomen omdat dit naar zijn
oordeel voor de cliënten de veiligste oplossing was. De
consument verwachtte dat zij zonder bijbetaling een
reis met een hogere reissom kon kiezen, maar nadat
haar was uitgelegd dat dit niet mogelijk was is de reis
kosteloos geannuleerd.
De reisorganisator verwijst naar de ANVR reisvoorwaarden dat als de oorzaak van de wijziging in de reis noch
aan de reiziger, noch aan de reisorganisatie kan worden
toegerekend, beide partijen hun eigen schade dragen.
Voor de consument was de schade het niet doorgaan
van de vakantie en eventueel een hogere reissom voor
een nieuwe reis. De rente over de betaalde reissom kan
zij ook als schade zien. Voor de reisorganisator bestond
de schade uit alle gemiste inkomsten vanwege de
kosteloze annuleringen en alle inzet van personeel om
zaken goed te regelen.
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De onvrede van de consument is te begrijpen, maar dit
was volgens de reisorganisator niet te voorkomen. Hij
ziet dan ook geen reden voor een vergoeding.
De commissie wijst erop dat een reisorganisator de
overeenkomst wegens gewichtige omstandigheden
kan opzeggen. Van een gewichtige omstandigheid is in
ieder geval sprake als voor de vertrekdatum voor het
betreffende gebied een door de Calamiteitencommissie
vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt. In dat geval biedt de reisorganisator een
andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. De reiziger
die dit aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave of
kwijtschelding van de reissom.
Naar het oordeel van de commissie was er gezien de
politieke onrust in Egypte en de informatie van het
ministerie van Buitenlandse Zaken sprake van een
gewichtige omstandigheid. Zelfs als het Calamiteitenfonds geen dekkingsbeperking van kracht heeft verklaard
is een reisorganisator verantwoordelijk voor de veiligheid
van de reizigers. Gezien de hem ter beschikking staande
bronnen, waaronder het ministerie, de eigen contacten
ter plaatse en binnen de reiswereld heeft de reisorganisator gezien de explosieve en onzekere situatie in
redelijkheid besloten dat hij niet langer voor de veiligheid
van zijn gasten in Egypte kon instaan. Hij was daarom
ook niet langer aan de overeenkomst gebonden.
Dat de andere reis die de reisorganisator heeft aangeboden geen gelijkwaardig alternatief was is de commissie
niet gebleken. Er waren weliswaar meerkosten aan verbonden, maar die komen onder de gegeven omstandigheden voor rekening van de consument. De annulering
was immers noodzakelijk gezien de veiligheidsrisico’s. In
zo’n overmachtsituatie dragen beide partijen hun eigen
schade.
Aangezien de consument van de alternatieve reis geen
gebruik heeft gemaakt, hoeft de reisorganisator alleen
de reissom terug te betalen. Alle overige aangevoerde
schade valt binnen het risico van de consument.
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Te laat geklaagd over lawaai feesttent
Pas na een aantal slapeloze nachten klaagt een consument bij de reisleiding over geluidoverlast
van een feesttent. Volgens de commissie had hij dat eerder kunnen en moeten doen. Nu heeft hij
de reisleiding onvoldoende gelegenheid gegeven een oplossing te zoeken.

Een feesttent maakt gedurende vijf dagen en nachten
veel geluidoverlast voor een consument waardoor het
verblijf in een appartement in Portugal onleefbaar is.
Pas na acht dagen is de reisleiding te bereiken, maar na
een aantal slapeloze nachten is een verhuizing fysiek en
psychologisch niet meer mogelijk en feitelijk ook zinloos
omdat de reis er bijna op zit en het festival nog maar één
dag en nacht duurt. Volgens de consument had de reisorganisator van de geluidoverlast kunnen weten omdat het
festival een soort traditie is en voor de derde keer werd
gehouden. Hij wil daarom een vergoeding. Voor de reis is
€ 1.313,- betaald.
De reisorganisator vindt het spijtig dat de consument
zoveel geluidoverlast heeft ondervonden, maar evenementen en festivals die buiten de accommodaties om
worden georganiseerd vallen buiten zijn invloedssfeer.
Bovendien verbleef de consument in de grootste
badplaats van Oost-Algarve, direct aan de boulevard en
in de drukste periode van het jaar. Dan kan een rustig
verblijf niet worden gegarandeerd. Bovendien heeft de
consument het aangeboden alternatief geweigerd en
had hij al na de eerste dag van het festival de reisleiding
kunnen bellen want het mobiele nummer was bekend.
Ook had hij naar Nederland kunnen bellen.
Het klopt dat de laatste drie jaar een vergunning voor
een eindejaarsfeest is afgegeven, maar de reisorganisator heeft daarover nooit klachten ontvangen. Er waren
op dat moment 228 appartementen verhuurd en de
consument is de enige die een klacht heeft ingediend.

Los daarvan was de geluidoverlast niet te voorzien en
aan een derde toe te rekenen. Bovendien kwam de
consument niet tijdig met zijn klacht zodat niet direct een
oplossing kon worden aangeboden. Het alternatief dat
later werd aangeboden werd afgeslagen. Kennelijk wilde
de consument een financiële genoegdoening.
De commissie stelt voorop dat als een consument in een
drukke periode in een grote badplaats direct aan de kust
een appartement huurt hij rekening moet houden met
mogelijke geluidoverlast. De reisorganisator was niet
betrokken bij de organisatie van het festival. Bovendien
weet hij niet of het festival wordt georganiseerd en
of de gemeente daarvoor een vergunning verleent.
Er kan volgens de commissie niet worden gesproken
van een jaarlijkse traditie. Los daarvan is het voor de
reisorganisator nagenoeg onmogelijk aan te geven welke
activiteiten in welke plaats en op welk moment worden
georganiseerd.
Voorts had de consument al bij het begin van het festival
actie moeten ondernemen. Hij kon over de mobiele nummers van de hostesses beschikken of naar het hoofdkantoor van de reisorganisator in Nederland bellen. Dat
hij pas later met zijn klacht kwam en geen prijs op een
omboeking stelde kan de reisorganisator niet worden
verweten. Doordat de consument te laat met zijn klacht
kwam heeft hij de reisorganisator onvoldoende gelegenheid gegeven de ongemakken op te heffen. Zijn klacht is
ongegrond.

Niet gezegd dat aquapark nog niet open was
Omdat het aquapark een zeer belangrijk onderdeel van het resort is had de reisorganisator de
consument moeten melden dat het tijdens zijn verblijf nog niet open was. Ook heeft de reisorganisator niet gezegd dat het resort ingrijpend werd gerenoveerd. Hij moet daarom een hogere
vergoeding geven dan wat hij heeft aangeboden.

Geen familiekamer met twee ruimtes maar alleen
2-persoonskamers waar twee bedden bij gezet kunnen
worden, geen warm maar ijskoud water in het vieze
binnenzwembad, dichte bars en snackbars, geen
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live muziek, een vies en vervallen resort en wat het
ergste is een dicht aquapark. Vooral daarvoor heeft een
consument een vliegreis naar Cyprus geboekt, maar zijn
zoontjes van 7 en 10 jaar hebben pech. Het aquapark
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gaat pas een maand later open. De consument is niet
tevreden met de vergoeding van € 400,- die de reisorganisator heeft aangeboden. Hij wil dat de gehele reissom
van € 1.757,- wordt vergoed.

voor problemen met het eten en drinken, het onderhoud
van bepaalde delen van het zwembad en het dicht zijn
van het aquapark. Voor een hogere vergoeding ziet hij
geen aanleiding.

De reisorganisator verwijst naar een opgenomen telefoongesprek waarin de consument om informatie vraagt.
Een familiekamer bestaat uit 1 of 2 ruimtes. De kamer
die aan de consument is toegewezen is een familiekamer met 1 ruimte en een Frans balkon. Een familiekamer
is groter dan een standaard 2 persoonskamer, zodat
er 2 bedden bijgeplaatst kunnen worden. In zoverre is
geleverd wat is overeengekomen en wat de consument
op grond van de beschrijving mocht verwachten.

De commissie vindt dat de consument onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de geboekte familiekamer
niet heeft gekregen. Bovendien kan zijn echtgenote zich
niet meer precies herinneren of tijdens het telefoongesprek met een medewerker van de reisorganisator
uitdrukkelijk is gemeld dat een familiekamer uit 2 ruimtes
bestaat.

Voorts is niet gezegd dat het aquapark al open was. Wel
is gemeld dat het park bij het hotel ligt en dat het als het
open is gratis voor hotelgasten toegankelijk is. Omdat
het nog voorseizoen was waren ook enkele andere
faciliteiten nog niet open. Ook ontkent de reisorganisator
dat is gezegd dat de temperatuur van het zwembadwater
hoog genoeg was om in te zwemmen. De foto’s die de
consument als bewijs voor de slechte accommodatie
heeft ingebracht zijn van een oud gedeelte van het hotel
dat wordt gerenoveerd en voor gasten niet toegankelijk is.

Hoewel de reisorganisator op zijn website aangeeft
dat in de winter en het voor- en naseizoen bepaalde
faciliteiten niet open zijn, hoefde de consument er
volgens de commissie geen rekening mee te houden dat
het aquapark nog niet open zou zijn. De reisorganisator
had dat moeten melden toen de consument telefonisch
informatie inwon over het hotel, temeer omdat het aquapark een belangrijk deel van het voorzieningenpakket van
het resort uitmaakt. Daarmee heeft hij de consument
niet geleverd wat hij mocht verwachten. Ook heeft de
reisorganisator niet uitdrukkelijk gemeld dat een groot
deel van het resort ingrijpend werd gerenoveerd.

Omdat de reisorganisator de situatie voor de consument vervelend vindt en het hotel niet op alle punten
de service en kwaliteit heeft geboden die hij mocht
verwachten is een vergoeding van € 400,- aangeboden

Daarmee heeft de consument minder ontvangen dan
wat hij mocht verwachten en moet de reisorganisator
daarom een hogere vergoeding betalen dan is aangeboden. De commissie stelt de vergoeding vast op € 750,-.

Noodaggregaat in hotel niet genoeg gebruikt
Kennelijk uit bezuinigingsoverwegingen gebruikt een hoteleigenaar bij stroomuitval het noodaggregaat onvoldoende. Daarmee heeft hij niet alles gedaan om het ongemak zoveel mogelijk te beperken en voldoet de reis niet aan wat de consument mocht verwachten. De reisorganisator moet
hem daarvoor een vergoeding betalen die hoger is dan wat hij de consument heeft aangeboden.

Van de veertien dagen dat een consument in Tanzania
in een hotel zit is tien dagen de stroomvoorziening heel
slecht. Daardoor werkt de airconditioning niet, kunnen
het toilet en de douche niet worden gebruikt en kan
drank niet worden gekoeld. Het eten is ondermaats en
de pompen van het zwembad werken niet. Er is wel een
stroomgenerator, maar de hoteleigenaar vindt het te duur
om die te gebruiken en het stroomschema wordt niet
nageleefd. De consument begrijpt niet dat de reisorganisator geen ander hotel heeft aangeboden. Aanvankelijk
was de stroomuitval niet heel zwaarwegend. Daarom
heeft hij dat op het klachtenformulier niet aangegeven.
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Maar dat werd anders toen de stroom bleef uitvallen
en de hoteleigenaar zich onvoldoende inspande om de
ongemakken zoveel mogelijk op te heffen.
De consument is niet tevreden met het aanbod van
€ 400,- dat de reisorganisator hem heeft gedaan.
Hij wil een hogere vergoeding van de reis waarvoor hij
€ 2.648,- heeft betaald.
De reisorganisator erkent dat er een groot probleem met
de stroomvoorziening is geweest. Waarschijnlijk was
een omgevallen stroompaal de oorzaak en dat kan het
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hotel niet worden verweten. Het hotel heeft geprobeerd
er het beste van te maken door drie weken de generator
ongeveer 12 uur per dag te laten draaien. Ondanks de
stroomuitval werd het eten steeds gekoeld. Bovendien
heeft de consument op het klachtenformulier niets over
de stroomuitval vermeld. Omdat het hoogseizoen was
kon gezien het beperkte aantal accommodaties geen
ander hotel worden aangeboden.

naar worden verwacht dat hij de nodige voorzieningen
treft om de ongemakken zoveel mogelijk op te heffen.
Volgens de hoteleigenaar is de capaciteit van het
noodaggregaat voldoende maar werd het volgens de
consument onvoldoende gebruikt, met alle ongemakken
van dien. In zijn reactie op de klacht van de consument
wijst de hoteleigenaar er ook op dat het noodaggregaat
40 liter brandstof per uur verbruikt.

Omdat de consument wel enig ongemak heeft gehad is
een vergoeding van 23% van de verblijfkosten aangeboden, wat neerkomt op een bedrag van € 400,-.

Daaruit trekt de commissie de conclusie dat de hoteleigenaar zich niet maximaal heeft ingespannen om
het ongemak voor de consument zoveel mogelijk te
beperken en dat de reisorganisator bij het uitvoeren van
de overeenkomst zodanig tekort is geschoten dat hij de
consument een hogere vergoeding verschuldigd is. De
commissie bepaalt die op € 750,-.

De commissie is het met de reisorganisator eens dat het
hotel geen verwijt valt te maken van de stroomuitval.
Omdat dit niet ongebruikelijk is mag van de hoteleige-
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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.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 27 klachten in behandeling, waarvan 20 ingediend in het verslagjaar. Er zijn 14 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 praktijkopleiding zelf.
Daarnaast gingen de klachten over het niet nakomen van
het lesschema en de werkwijze van de instructeur en de
kwaliteit van de dienstverlening.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was
gemiddeld € 633,-.
Mondelinge toelichting
In 86% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, hebben de consumenten de zitting bijgewoond.
De ondernemers hebben in 43% de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
De consument was in 7% van de zaken voorzien
van rechtsbijstand. In 7% van de gevallen maakte de
ondernemer gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 14 zaken heeft de commissie uitspraak gedaan.
Hiervan achtte zij 7 gevallen gegrond, 6 ongegrond
en 1 geval ten dele gegrond. In 7 gevallen waarin de
commissie de klacht (deels) gegrond verklaarde, is de
consument een vergoeding toegekend. De gemiddelde
vergoeding bedroeg € 393,-.

Wel overeenkomst voor extra lessen

Het overeengekomen lespakket was volgens de ondernemer volledig volgelopen. De consument had meer lessen
nodig om een goede kans te maken voor het rijexamen
te slagen, mede omdat zij een aantal lessen te laat had
afgezegd. Zij heeft de extra lessen afgenomen, overigens
zonder het gewenste resultaat. Daarom waren meer
lessen nodig om haar op het herexamen voor te bereiden.
Voor deze lessen is € 601,- in rekening gebracht.
Nadat de consument voor het examen was gezakt is
met haar een herexamentraject besproken. Buiten de
overeenkomst heeft zij deze lessen gevolgd en daarmee
is mondeling een nieuwe overeenkomst aangegaan. Per
les is een redelijke vergoeding van € 36,- in rekening
gebracht. De consument is meerderjarig, bevoegd een
overeenkomst te sluiten en dus contractpartij. Dat haar
vader het lespakket heeft betaald is daarbij niet van
belang.
De commissie is het niet eens met de consument dat
niet zij maar haar vader de contractant is en dat er geen
overeenkomst is voor de facturen van € 471,- en € 601,-.
Onder de schriftelijke pakketovereenkomst staat weliswaar haar handtekening, maar heeft ze niet aannemelijk
gemaakt dat de ondernemer wist dat zij dat namens haar
vader deed, ook al was hij ervan op de hoogte dat hij de
opleiding betaalde.

Tijdens de zitting heeft de ondernemer aan de hand van
de administratie inzicht gegeven in het aantal lessen dat
de consument heeft gehad. Daarentegen kon de consument niet aangeven hoeveel lessen zij naar haar mening
heeft gehad en kon ze dat ook niet aan de hand van de
leskaart aantonen. Daarom gaat de commissie van de
gegevens van de ondernemer uit. Het lijkt er bovendien
op dat het de consument niet om het aantal gevolgde
lessen is te doen maar om het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst. Als bewijs verdient een schriftelijke
overeenkomst de voorkeur boven een mondelinge
overeenkomst, maar in dit geschil zijn ze in gelijke mate
rechtsgeldig. Dat de consument meer lessen afneemt dan
wat schriftelijk was overeengekomen betekent vanzelfsprekend niet dat zij die niet hoeft te betalen.
Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat de
in rekening gebrachte bedragen redelijk zijn en betrekking
hebben op de door de consument afgenomen lessen
die zij dan ook moet betalen. Daarbij komt dat zij als
meerderjarige gerechtigd was een dergelijke – mondelinge – overeenkomst aan te gaan, ook al kon zij dit niet
betalen, nog daargelaten dat de ondernemer van haar
financiële situatie niet op de hoogte was. Haar klacht
wordt afgewezen. Het depotbedrag van € 1.072,- wordt
aan de ondernemer overgemaakt.

De consument kan zich niet beroepen op het ontbreken van een overeenkomst. Door het volgen
van extra lessen is een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen en moet zij de lessen
betalen.

Voor een pakket van 40 praktijklessen wordt volgens de
consument niet met haar maar met haar vader een overeenkomst gesloten en ondertekent zij de overeenkomst
namens hem. Haar vader betaalt ook de rekening van
€ 1.600,-. Maar daar blijft het niet bij want ze krijgt nog
twee rekeningen. Een van € 601,- voor aanvullende
lessen en een tweede praktijkexamen en een van € 471,voor aanvullende lessen voorafgaand aan het examen.
Het totale bedrag van € 1.072,- betaalt de consument
niet. Dat stort zij bij de commissie in depot. Volgens haar
is noch met haar noch met haar vader een overeenkomst
afgesloten zodat de lessen ten onrechte in rekening zijn
gebracht. Bovendien kon ze geen overeenkomst afsluiten
omdat ze daarvoor niet over de financiële middelen
beschikt.
Volgens de consument bestempelt de ondernemer ten
onrechte het instappen in de lesauto als een mondelinge
overeenkomst, maar dan wordt alleen een inschatting van
het benodigd aantal lessen gemaakt. Naar haar mening
houdt de ondernemer geen deugdelijke administratie bij.
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Zelf weet zij niet precies hoeveel lessen zij heeft gehad.
Omdat er geen overeenkomst is kan niet worden gezien
hoeveel lessen er zijn gegeven. Nooit is aangegeven
dat het aantal van 40 lessen was bereikt. Kennelijk is de
ondernemer gewoon met de lessen doorgegaan, want
nergens blijkt dat ze over dat aantal is gegaan.
Volgens de ondernemer is met de consument een overeenkomst gesloten voor 40 lessen en één examen voor
€ 1.575,-, een theoriepakket van 4 lessen voor € 97,50,
een eigen verklaring voor € 25,-, een tussentijdse
toets van € 125,- en een herexamen voor € 205,-. De
consument heeft een factuur van € 1.600,- betaald voor
40 lessen en de eigen verklaring. De tussentijdse toets
en het examen werden nog niet in rekening gebracht
omdat die kosten nog niet waren gemaakt. De consument
betwist de facturen van € 471,- en van € 601,- omdat er
volgens haar geen overeenkomst is. In de facturen zijn
de kosten van de tussentijdse toets van € 125,- en de
kosten van het herexamen van € 205,- begrepen en deze
bedragen is zij hoe dan ook verschuldigd.

Pagina 122

Consumentenzaken

Pagina 123

GESCHILLENCOMMISSIE
SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een schilders-,
behangers- en/of glaszetbedrijf.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 27 klachten in behandeling, waarvan 21 ingediend in het verslagjaar. De commissie deed in totaal 7
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, de klacht wel op het werkterrein van de commissie lag maar zij reglementair niet
bevoegd was of omdat de klacht niet op het werkterrein
van de commissie lag.

Soort klachten
De meeste klachten gingen over de kwaliteit van het
uitgevoerde schilderwerk, al dan niet in combinatie met
geleden schade.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 3.051,-.
Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument ter zitting aanwezig
om een mondelinge toelichting te geven.
De ondernemer was in 71% van de geschillen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
Zowel de consument als de ondernemer maakte in 14%
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 7 behandelde geschillen werden 2 klachten
geheel gegrond, 4 klachten ten dele gegrond en 1 ongegrond verklaard. In 2 gevallen waarin de commissie de
klacht (deels) gegrond verklaarde, is de consument een
vergoeding toegekend. Gemiddeld bedroeg deze
€ 2.000,-.

Geen hijskraan maar hoogwerker
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48

Klachten

42
36
30

Aan de Geschillencommissie Schilders- Behangers- en
Glaszetbedrijf kunnen geschillen worden voorgelegd
over binnen- en buitenschilderwerk en afwerkingswerkzaamheden zoals behangen. Voorts kan de commissie
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Dat bij het plaatsen van een ruit geen hijskraan maar een hoogwerker is gebruikt levert de consument geen schade op. De rekening is zelfs lager dan het geoffreerde bedrag.
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Dat in plaats van de afgesproken hijskraan met behulp van
een hoogwerker een ruit in de woonkamer van zijn flat
wordt geplaatst vindt een consument prima, maar niet dat
hij daar twee keer zoveel voor moet betalen. Ook worden
andere arbeidskosten in rekening gebracht. De consument
vindt dat de ondernemer zich aan de offerte van € 3.944,moet houden. Hij betaalt € 185,- niet en deponeert dat
bedrag bij de commissie.
De ondernemer stelt dat de basisbegroting was gebaseerd
op het leveren en plaatsen van isolatieglas met behulp
van de eigen hoogwerker in combinatie met een extern
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ingehuurde hijskraan. Bij de uitvoering is gekozen voor het
werken met een extern ingehuurde schaarhoogwerker. In
plaats van twee zijn vier arbeidskrachten – deels – ingezet.
Voor de commissie is de zaak duidelijk. Er is geen kraan
gebruikt en voor een andere hoogwerker is € 150,- in
rekening gebracht. Er is € 3.760,- gefactureerd en dat is
minder dan is overeengekomen. Wel is het afgesproken
resultaat opgeleverd. De consument lijdt dus geen schade.
Zijn klacht is ongegrond. Het depotbedrag van € 185,- gaat
naar de ondernemer.
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Muurverf voldoet aan wat de consument wilde
De wandafwerking die de ondernemer heeft toegepast voldoet aan de wens van de consument:
mat/krijtwit en gemakkelijk schoon te maken. De ondernemer heeft hem er voldoende op gewezen dat de afwerking wat minder glad en mat wordt na schoonmaken en wrijven.
Al na een week klaagt de consument bij de ondernemer
over het buiten- en binnenschilderwerk waarvoor hij
€ 25.353,- heeft betaald. Zo is het schilderwerk op de
wanden te gevoelig voor vlekken en onvoldoende dekkend.
Zodra de wand wordt aangeraakt zit er een vlek en schoonmaken levert een glimmende plek op. De geplaatste deuren
trekken krom omdat de kozijnen niet correct zijn geplaatst en
zijn slecht afgewerkt en het buitenschilderwerk moet op een
aantal punten bijgewerkt worden. Ook heeft de ondernemer
niet zoals toegezegd van alle gebruikte verfsoorten een blik
met restantverf achtergelaten.
De consument vindt dat de ondernemer hem beter had
moeten voorlichten dat matte muurverf bij het aanraken en
schoonmaken snel gaat glimmen, want dan had hij mogelijk
een andere afwerking kunnen kiezen. De ondernemer
moet de wanden opnieuw doen maar dan met een ander
sauswerk of een vervangende schadevergoeding geven.
Volgens de ondernemer is de consument vooraf duidelijk
over de matte muurverf geïnformeerd aan de hand
van proefstukken, productinformatie en bezichtigingen
van referentie projecten. Het gebruikte materiaal is van
goede kwaliteit. Kennelijk heeft de consument een andere
beleving van de sterkte van dit materiaal dat na het wrijven
en poetsen gladder wordt en dan minder mat oogt. Het
is inherent aan dit product. Alles is volgens de offerte
uitgevoerd. De consument heeft voor de deuren gezorgd
zodat de ondernemer daar geen garantie op hoeft te geven.
Alleen het kozijnwerk valt onder de offerte. De ondernemer
is bereid het herstelwerk uit te voeren, maar is bang dat er
daarna weer nieuwe klachten komen. De consument krijgt
nog de restantverf.
De door de commissie ingeschakelde deskundige merkt
op dat als de gebruikte muurverf wordt gereinigd er
geringe glansverschillen optreden. Er is geen sprake van
onvoldoende dekking of onvolkomenheden in de afwerking.
Wel zitten er kleurverschillen boven de nieuw geplaatste
kozijnen. Die ontstaan bij de aanhechting van de blokken
van kalkzandsteen op de bestaande bouwmuren. Er zijn
gaasbanden op de naden geplakt om scheurvorming op
te vangen. Omdat de naden vaak voller moeten worden
aangezet ontstaat optisch een kleurverschil. De ondergrond
is gevoelig voor vervuiling, maar dat is inherent aan het type
product en de gekozen lichte kleur.
Herstel is mogelijk door de wanden waar de overgangsnaden van de bovenlichten zijn te zien geheel over te
schilderen. Als het om de vlekgevoeligheid van de wandafwerking gaat moet een ander product worden gebruikt zoals
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zijdeglans muurverf. Daardoor ontstaat wel een geheel ander
esthetisch eindresultaat. Het schilderwerk is overigens in het
algemeen verzorgd uitgevoerd.
De deskundige is het niet met de consument eens dat de
twee deuren krom trekken doordat het kozijn niet goed is
geplaatst. De kozijnstijlen staan volkomen waterpas. Een
deur is niet goed afgehangen en hangt daardoor wat scheef
in het kozijn. De schroeven bij het hang- en sluitwerk zijn
onvoldoende verzonken. Deze deur moet opnieuw worden
afgehangen waarbij de schroefgaten moeten worden
voorgeboord zodat de schroeven verzinken.

GESCHILLENCOMMISSIE
SIERADEN EN UURWERKEN
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven op het gebied
van sieraden en uurwerken.

Het schilderwerk aan de buitenzijde van de schuifpui is
niet dekkend. Er moet nog één keer dekkend worden
overgeschilderd.
De commissie neemt de door deskundige aangegeven
noodzakelijke herstelwerkzaamheden over. Op deze punten
is de ondernemer tekort geschoten. De ondernemer heeft
aangeboden dit herstel te doen zonder extra kosten in rekening te brengen en de consument heeft er vertrouwen in dat
hij dat goed doet. De commissie verplicht de ondernemer
dan ook deze werkzaamheden eenmalig uit te voeren.
Wat resteert is het geschil over het product waarmee de
wand is afgewerkt. De consument vindt dat de ondernemer
er onvoldoende voor heeft gewaarschuwd dat de matheid
minder wordt door aanraken of schoonmaken. Dan had hij
mogelijk voor een andere oplossing gekozen. Gezien de
wens van de consument een mat/krijtwitte afwerking te
verkrijgen heeft de ondernemer voor dit product gekozen
omdat het goed schoon te maken is. Het is niet gebruikt op
plaatsen waar snel vlekken en spatten zijn te verwachten
zoals in de keuken.
De commissie vindt dat de ondernemer met het product
dat hij heeft gebruikt aan de wens van de consument heeft
voldaan. Het was geen verkeerde keus. Een product als dit,
of gelijkwaardig, heeft het juist in zich dat de matte structuur
wat minder wordt als er druk op wordt uitgeoefend. De
ruwheid van het oppervlak die voor de matte uitstraling
nodig is wordt dan wat ongedaan gemaakt. Dat is inderdaad
te zien, vooral bij strijklicht. Niet kan worden gezegd dat de
ondernemer de consument nog meer had moeten waarschuwen voor het risico dat het matte oppervlak kan worden
aangetast. Er zijn ook geen andere producten die beter
bestand zijn tegen schoonmaken en druk. De ondernemer
valt geen dusdanig ernstig verwijt te maken dat hij op eigen
rekening een andere muurverf moet aanbrengen.
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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.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 14 klachten in behandeling, waarvan 12
ingediend in het verslagjaar. Er werden 4 uitspraken
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.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.004,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft in 75% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer in 50% van de gevallen.
Rechtshulp
In 25% van de gevallen maakte de consument gebruik
van rechtshulp, de ondernemer deed dat in geen enkel
geval.
Aard van de beslissingen
In 2014 deed de commissie in 4 gevallen uitspraak, in
2 gevallen werd de klacht gegrond verklaard, in 1 geval
ongegrond en in 1 geval werd ter zitting geschikt. In 2
gevallen werd een vergoeding uitgekeerd, de gemiddelde vergoeding bedroeg € 410,-.

Soort klachten
De uitspraken van de commissie had betrekking op de
non-conformiteit van de geleverde artikelen, informatieverstrekking en schade.

De door de commissie ingeschakelde deskundige
spreekt van een opvallende en voor een dergelijk luxe
horloge storende schade, vooral aan de wijzer. De
haarscheurtjes in de laklaag van de wijzerplaat zijn
mogelijk van oudere datum, maar twee breuklijnen lijken
vers zodat ze mogelijk bij het verwisselen van de batterij
zijn ontstaan. Volgens de fabrikant kosten een nieuwe
wijzerplaat en een set nieuwe wijzers € 775,-.
De commissie constateert dat er bij het vervangen van
de batterij kennelijk iets is misgegaan. Bij het innemen
heeft de ondernemer de status van het horloge niet
vastgelegd zodat de commissie aan zijn verweer dat
het toen al beschadigd was voorbij gaat. Voorts spreken
de ondernemer en de consument elkaar tegen over de
vraag of de ondernemer heeft gezegd dat hij voor dit
merk geen dealer is en dat het risico bij de consument
lag. De ondernemer kan niet aantonen of hij dat heeft
gezegd. Hij heeft dat ook niet schriftelijk vastgelegd op
bijvoorbeeld een opdracht bon/bevestiging.

Daarom is het risico voor hem en moet hij de schade
vergoeden die de consument door de niet geslaagde
vervanging van de batterij heeft geleden. De commissie
tekent daarbij aan dat een ondernemer een consument
erop moet attenderen als hij niet voor alle mogelijke
uurwerken alle voorkomende werkzaamheden, waaronder het vervangen van een batterij, kan uitvoeren.
Voor het bepalen van de schade die de ondernemer
moet vergoeden gaat de commissie uit van het door
de deskundige aangegeven herstelbedrag van € 775,-.
Bovendien wordt het depotbedrag van € 20,- aan de
consument overgemaakt.

Schade bij vervangen van batterij
De ondernemer kan niet aantonen dat het horloge al was beschadigd toen de consument een batterij wilde laten vervangen. De deskundige die namens de commissie het horloge heeft bekeken
constateert niet alleen oude maar ook verse beschadigingen die mogelijk bij het vervangen van de
batterij zijn ontstaan. De ondernemer moet de herstelkosten betalen.

Voor het vervangen van een batterij brengt de dochter
van de consument zijn luxe horloge naar de ondernemer,
maar als hij het komt ophalen zijn de wijzerplaat en een
wijzer afgebroken. De ondernemer heeft de dochter niet
gezegd dat hij van dat merk geen dealer is en evenmin
dat het vervangen van de batterij voor eigen risico was.
De consument heeft al eerder de batterij van dit horloge
bij deze ondernemer laten vervangen. Later bleek hem
dat de waterdichtheid dan opnieuw moet worden verzekerd. Voor het behoud van de garantie moet dat door
een erkende dealer worden gedaan. Dat de ondernemer
dit niet is wist de consument niet. Het horloge is nu niet
meer bruikbaar. De consument wil dat het op kosten van
de ondernemer wordt hersteld. Ook betaalt hij € 20,niet en deponeert dat bedrag bij de commissie.
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De ondernemer bestrijdt dat het horloge in goede
staat is ingeleverd en dat hij al eerder een batterij heeft
gewisseld met een test op waterdichtheid. Hoewel hem
is gezegd dat de ondernemer het merk van het horloge
niet verkoopt wilde de consument toch dat de batterij
werd verwisseld. De pakkingen hoefden niet vervangen
te worden en een test op waterdichtheid was ook
niet nodig. Dat risico wilde hij wel lopen. Hoewel het
wisselen van de batterij zorgvuldig is uitgevoerd kwamen
bij het weer omdraaien van het horloge schilfers van de
wijzerplaat los en verboog de secondewijzer iets. Daarop
is de batterij er weer uitgehaald en bleek dat de wijzerplaat zeer broos is. De gediplomeerde medewerkster
heeft geen druk op het horloge uitgeoefend. Toen bleek
dat het horloge beschadigd was heeft zij het weer in
een zakje gedaan met een briefje dat de batterij niet was
vervangen gezien de schade aan het horloge.
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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
Er werden 18 klachten door de commissie behandeld,
waarvan 15 ingediend in het verslagjaar. Er zijn 11
uitspraken verzonden. Een aantal klachten werd niet
verder in behandeling genomen omdat partijen alsnog
hebben geschikt of de consument niet voldeed aan de
innamevoorwaarden of omdat de ondernemer niet was
aangesloten.
Soort klachten
De onderwerpen van de klachten betroffen het opzeggen of de totstandkoming van de overeenkomst/het
abonnement.
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Mondelinge toelichting
In de zaken die tot een uitspraak hebben geleid, was de
consument in 82% van de gevallen ter zitting aanwezig.
De ondernemer was in 36% van de gevallen ter zitting
aanwezig.
Rechtshulp
In 9%van de klachten had de consument tijdens de
procedure rechtshulp. De ondernemer had in geen van
de gevallen tijdens de procedure rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2014 deed de commissie in 11 gevallen een uitspraak.
In 6 gevallen werd de klacht gegrond verklaard, in 3
gevallen verklaarde de commissie de klacht ongegrond
en in 2 gevallen ten dele gegrond. In 3 gevallen kende de
commissie een vergoeding toe. De gemiddelde vergoeding bij de (ten) gegronde klachten bedroeg € 141,-.

Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd

klachten, schikkingen en uitspraken

18

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 373,-.
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De al jaren lopende overeenkomst met de sportschool is niet stilzwijgend verlengd. De consument
heeft met de ondernemer een nieuwe overeenkomst gesloten die twaalf maanden duurt en niet
tussentijds kan worden opgezegd.

Is er een geheel nieuwe overeenkomst of een voortzetting van de al lang lopende overeenkomst en wat
betekent dat voor het opzeggen? Die vraag speelt als
een consument na meer dan tien jaar zijn abonnement
wil opzeggen als de ondernemer aankondigt dat hij
zijn zwembad tijdelijk sluit. Van alle faciliteiten van de
ondernemer gebruikt de consument alleen het zwembad, de sauna en de zonnebank. De ondernemer biedt
hem de mogelijkheid bij een collega een abonnement
af te sluiten, maar omdat dit duurder is stelt hij voor
het abonnement voordeliger te maken en daar gaat de
consument mee akkoord.
Deze overeenkomst gaat op 1 februari in, maar een
aantal maanden later wil de consument gezien de
definitieve sluiting van het zwembad van het voordelige
aanbod geen gebruik meer maken en zegt hij op. Die
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opzegging accepteert de ondernemer echter niet omdat
de nieuwe overeenkomst voor een jaar geldt. Daarop
betaalt de consument een bedrag van € 192,- niet en
deponeert dat bij de commissie. Hij wil dat de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd.
De ondernemer maakt geen gebruik van de mogelijkheid
zijn standpunt bij de commissie kenbaar te maken.
De commissie verwijst naar de wet Van Dam die beoogt
stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen aan
banden te leggen. De opzegging mag niet meer dan één
maand zijn en dat staat ook in de algemene voorwaarden
van de ondernemer. Nadat de overeenkomst telkens
jarenlang stilzwijgend was verlengd zijn met de ondernemer nieuwe afspraken gemaakt waarbij een voordelige
prijs is overeengekomen maar ook een uitdrukkelijk
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daarbij vermelde looptijd van twaalf maanden. Met deze
nieuwe afspraken is er volgens de commissie geen
sprake meer van een stilzwijgende verlenging.
De definitieve sluiting van het zwembad heeft de
consument echter enkele maanden later doen besluiten
de overeenkomst op korte termijn te willen opzeggen.
Het is duidelijk dat hij veel waarde hecht aan het gebruik
van het zwembad maar dat was al dicht bij het omzetten
van de overeenkomst. De consument had daarom eerst
moet vragen of en zo ja, wanneer het zwembad weer
beschikbaar zou komen. Hij had zelfs een ontbindende
voorwaarde kunnen laten opnemen voor het geval het
zwembad niet of niet binnen een af te spreken termijn
weer open zou gaan. De definitieve sluiting van het
zwembad rechtvaardigt niet een voortijdige beëindiging
van de overeenkomst.

GESCHILLENCOMMISSIE
TAXIVERVOER
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een taxivervoerder.

Ondanks het begrip voor de situatie van de consument
kan de commissie niet anders tot de conclusie komen
dat de consument aan de overeengekomen contractduur van twaalf maanden is gebonden. Zijn klacht is
ongegrond. Het depotbedrag van € 192,- wordt aan de
ondernemer betaald.
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De Geschillencommissie Taxivervoer behandelt klachten
over taxivervoerders, die zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Taxivervoer. KNV Taxi is met ingang van
1 januari 2014 als brancheorganisatie gaan participeren
in de Geschillencommissie Taxivervoer. De leden van
KNV Taxi zijn automatisch bij deze geschillencommissie
geregistreerd. Klachten kunnen gaan over de dienstverlening, over het niet (tijdig) verschijnen van de taxi, de
route of tijdens de rit opgelopen letsel.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 30 klachten in behandeling, waarvan 29
ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 11 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.
Soort klachten
In de uitspraken ging het in het merendeel om contractvervoer. Verder was het onderwerp van geschil de
dienstverlening en het niet (tijdig) verschijnen van de
taxi.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 1.846,-.
Mondelinge toelichting
De consument heeft in 56% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer in 44%.
Rechtshulp
De consument heeft in 11% van de gevallen gebruik
gemaakt van rechtshulp; de ondernemer geen enkele
keer.
Aard van de beslissingen
In 2014 deed de commissie in 11 gevallen een uitspraak.
Hierbij achtte zij 3 klachten gegrond, 4 ongegrond en 2
ten dele gegrond. 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 nietontvankelijk verklaard in zijn klacht. De commissie heeft
in 3 klachten die zij (ten dele) gegrond heeft verklaard
een schadevergoeding toegekend. Het gemiddelde
bedrag van die vergoeding bedroeg € 363,-.

De chauffeur vond een met ballonnen versierd zandpad,
maar dat leidde naar een feest van een ander bruidspaar.
Terugkerend zag hij een brandweerwagen waarin de
bruidegom zat. Deze wees de weg via een zandpad dat
niet was versierd en dat achter de brandweerwagen
lag waardoor het pas was te zien toen de taxi om de
brandweerwagen heen reed. Bij het maken van de
afspraak was over een brandweerauto niets gezegd.
De locatie werd omstreeks het afgesproken uur bereikt,
ook al moest onderweg nog een zware tak door de
modder worden versleept om de weg vrij te maken.
De terugreis was inderdaad op basis van afroep
afgesproken, maar daar werd bij gezegd dat dit uiterlijk
om 22.00 uur zou zijn. Om niet nog een keer te laat te
komen besloot de ondernemer er zonder afroep te zijn.
Dat was echter te vroeg en werd de taxi weggestuurd.
Voor de late reactie op de klacht biedt de ondernemer
zijn excuses aan.
De commissie houdt het op een gebrekkige communicatie. Dat begon al met het ontbreken van een weg met
een naam. De route op het landgoed moest het doen
met aanduidingen als zandpad, bospad, leveranciersingang, theehuis en versierd pad. Er was geen plattegrond
van het landgoed waarop de route was aangegeven.
De centralist heeft kennelijk alles zo goed mogelijk
genoteerd en aan de chauffeur doorgegeven, maar deze

kwam met die route in de problemen. Hij kwam al te laat
op het ophaaladres, maar de vertraging van acht minuten
is nog wel te billijken want als de route duidelijk was
aangegeven zouden de passagiers al rond 15.30 uur op
de bestemming zijn aangekomen.
Aannemelijk is wel dat de ceremoniemeester die de
taxi mogelijk had kunnen ‘binnenpraten’ geruime tijd
niet telefonisch te bereiken was. Tevens zou de brandweerwagen een nogal opvallend houvast zijn geweest,
maar daarover is bij het maken van de afspraak niet
gesproken. De taxi kwam rond 16.00 uur op de bruiloft
aan. Volgens de consument veel te laat en werd de
ceremonie met een half uur vertraagd wat vooral tot
emotionele schade leidde.
Dat de passagiers te laat op de bruiloft zijn aangekomen
komt volgens de commissie niet alleen voor rekening
van de ondernemer. Nadat de consument de lastige
route over de telefoon had uitgelegd had hij ook moeten
zorgen voor een behoorlijke schriftelijke routebeschrijving. Anderzijds had de ondernemer als professioneel
taxibedrijf dat zelf kunnen doen. Ondanks enige vertraging is de bruiloft niet verstoord en is er geen materiële
schade. Mede omdat de ondernemer niet voldoende
tijdig op de klacht heeft gereageerd verklaart de commissie de klacht wel gegrond, maar hoeft de ondernemer
geen schadevergoeding te betalen.

Taxi te laat door onduidelijke routebeschrijving
Zijn telefonisch doorgegeven routebeschrijving naar een bruiloft op een groot landgoed was te
onduidelijk. De consument had zelf voor een schriftelijke route moeten zorgen. Anderzijds had
de ondernemer ook zelf de route kunnen uitstippelen. Dat de taxi te laat kwam leverde alleen
emotionele schade op. Hoewel de klacht gegrond is hoeft de ondernemer geen schadevergoeding
te betalen.

Drie personen op achterbank niet onjuist

Om op tijd bij een trouwceremonie te zijn bestelt een
consument zes dagen van tevoren een taxi. De taxi
moet er om drie uur zijn en om vier uur op de plaats
van bestemming. Gezien de bijzondere plaats van de
bestemming wordt ook de route besproken. De taxi
komt echter acht minuten te laat en arriveert ook te laat
bij de trouwerij, mede omdat de chauffeur ondanks de
duidelijke uitleg de weg niet kan vinden. De trouwceremonie loopt daardoor een half uur vertraging op.

De klacht van de consument over het vervoer van het
vliegveld naar huis is tweeledig. In de eerste plaats moest
zijn echtgenote doordat er vier passagiers waren noodgedwongen een uur op het midden van de achterbank zitten.
Deze plaats is volgens de consument niet geschikt voor
oudere mensen met een gebrek. Bovendien duurde de rit
onnodig lang omdat eerst naar drie andere steden werd
gereden voor het afzetten en ophalen van passagiers
voordat de consument thuis was.

Hoewel is afgesproken dat de consument voor de
terugreis zal bellen staat de taxi er zonder afroep
veel te vroeg en wordt daarom weggestuurd. Pas na
inschakeling van het Landelijk Meldpunt Taxiklachten
en de zesde herinneringsmail reageert de ondernemer.
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De consument wil een schadevergoeding van tussen de
€ 800,- en € 1.100,-.
Volgens de ondernemer heeft de consument bij het
maken van de afspraak geen adres opgegeven maar een
uitgestrekt landgoed met enkele ingangen. De door de
consument gewenste route ging naar de leveranciersingang die via een onverhard bospad is te bereiken.
De uitleg van de consument aan de centralist van de
ondernemer bleek achteraf te onduidelijk of onvolledig.
Het zandpad waaraan de locatie ligt heeft geen naam
of adres, maar zou versierd zijn. Uiteindelijk gaf de
ceremoniemeester telefonisch een route door, maar die
eindigde op een ander parkeerterrein en moest de taxi
weer keren.
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De ondernemer heeft niet onjuist gehandeld door drie personen op de achterbank te vervoeren.
Bovendien is niet gebleken dat de reistijd onnodig lang was. De klacht van de consument is
ongegrond.

De ondernemer stelt daar tegenover dat hij conform de
algemene voorwaarden niet kan garanderen dat er op de
achterbank niet drie personen worden vervoerd.

Consumentenzaken

Volgens de commissie kan niet worden gezegd dat de
ondernemer onjuist heeft gehandeld door drie personen
op de achterbank te vervoeren. Dit is overeenkomstig
de aanbestedingvoorwaarden waaronder dit vervoer
plaatsvindt. Wel valt te betreuren dat de echtgenote van
de consument ongemak heeft ondervonden gedurende
de tijd dat de taxi vier passagiers vervoerde, hoewel dat
overigens niet lang heeft geduurd.
Dat de reistijd onnodig lang was is niet gebleken. Het is
ook niet zo dat de taxi tussentijds naar het vliegveld is
teruggekeerd om daar een passagier op te pakken. De
klacht is ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
TELECOMMUNICATIE

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 2014 waren 49
telecommunicatiebedrijven bij de Geschillencommissie
Telecommunicatie geregistreerd.

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

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 525 klachten in behandeling, waarvan 429
ingediend in het verslagjaar. Er werden 104 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, storingen en
nummerbehoud.
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Aard van de beslissingen
In 2014 deed de commissie over 104 klachten een
uitspraak. De commissie achtte 21 klachten gegrond
en 10 ten dele gegrond. In 49 gevallen werd de klacht
ongegrond verklaard. De commissie kwam bij 24
klachten niet toe aan een inhoudelijke behandeling,
omdat in 7 gevallen de consument niet ontvankelijk was
in zijn klacht, in 14 gevallen tijdens de zitting alsnog een
schikking werd bereikt en in 3 gevallen was de commissie niet bevoegd. Bij 7 van de (deels) gegronde klachten
werd een vergoeding toegekend. Gemiddeld bedroeg
deze € 392,-.

Omdat het bestaande 3-jarig abonnement van de consument niet tussentijds kon worden beëindigd heeft de andere ondernemer het nieuwe abonnement te vroeg laten ingaan. De consument
krijgt wat zij voor het inmiddels beëindigde abonnement heeft betaald van hem terug.

Het overstappen naar een andere ondernemer zou geen
enkel probleem zijn, zo verzekerde een vertegenwoordiger. Maar dat was het wel omdat de consument haar
3-jarig abonnement niet tussentijds kon beëindigen en
nu met een dubbel abonnement en dubbele kosten zit.
Het nieuwe abonnement is niet na afloop van het 3-jarig
abonnement maar direct ingegaan. De consument wil
dat het nieuwe abonnement wordt beëindigd en de
kosten ervan worden terugbetaald.
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Rechtshulp
De consument werd in 14% van de gevallen bijgestaan
door een rechtshulpverlener.
De ondernemer maakte in 5% van de gevallen gebruik
van rechtshulp.

Uitspraken

300
200

Mondelinge toelichting
De consument was in 66% van de klachten bij de zitting
aanwezig en de ondernemer in 56% van de klachten bij
de zitting aanwezig om het standpunt aan de commissie
toe te lichten.

Nieuw abonnement te vroeg ingegaan

800
700

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 736,-.
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De ondernemer stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor
het feit dat de consument een 3-jarig contract heeft. Hij
kan dat als provider ook nooit weten omdat hij daarvoor

Consumentenzaken

de bevoegdheid niet heeft. De ondernemer beëindigt
het abonnement per direct, maar crediteert de abonnementskosten niet.
Omdat noch de consument noch de ondernemer het
3-jarig abonnement tussentijds kon beëindigen is het
nieuwe abonnement volgens de commissie te vroeg
ingegaan. Inmiddels is dit abonnement geëindigd
zodat dit onderdeel van de klacht is afgewikkeld. De
consument krijgt van de ondernemer ook het door haar
betaalde abonnementsgeld terug, een bedrag van in
totaal € 465,-.
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Onder dwang zeven abonnementen afgesloten

Dataverbruik buiten de bundel terecht in rekening gebracht

Hoewel de verkoper bij de aanschaf van een abonnement tegen de consument zei dat zij dat een
dag eerder ook al had gedaan, liet zij niet merken dat zij dat onder dwang deed. De verkoper had
ook geen reden om dat te denken. Haar klacht tegen de ondernemer is ongegrond, ook al hebben
andere ondernemers bij wie zij eveneens een abonnement heeft afgesloten de overeenkomst wel
vernietigd.

Hoewel zij via sms-berichten door de ondernemer is gewaarschuwd dat zij het einde van haar
databundel bereikt, gaat een consument toch door met internet op haar mobiele telefoon. Het
dataverbruik buiten de bundel heeft de ondernemer terecht in rekening gebracht.

Onder dwang van haar toenmalige vriend sluit een
consument zeven telefoonabonnementen af, waarvan
twee bij de ondernemer. Van de rekening staat een
bedrag van € 140,- open. De helft daarvan deponeert
de consument bij de commissie. Zij heeft meermalen
per post en telefonisch geprobeerd deze abonnementen
te laten vernietigen en nu kan ze die niet meer betalen.
Haar toenmalige vriend vroeg haar eerst een jaarabonnement af te sluiten waarvan hij elke maand de kosten
zou terugbetalen. Uiteindelijk sloot ze onder bedreiging
zeven abonnementen af. In de winkels durfde ze niet
te zeggen dat ze geen abonnement wilde omdat haar
vriend buiten stond te wachten. Zelfs als haar werd
gezegd dat ze een dag eerder al een abonnement had
afgesloten sloot ze weer een nieuw abonnement zodat
ze ook de telefoon mee kreeg.
De consument durfde al die tijd geen aangifte te doen.
Ze kreeg hoge telefoonrekeningen omdat haar vriend de
simkaarten had en geen “nee” duldde. Uiteindelijk liet
zij alle simkaarten blokkeren en deed ze een dag later
aangifte tegen haar toenmalige vriend. Op advies van
Slachtofferhulp stuurde ze het proces-verbaal naar de
providers. Twee ondernemers vernietigden de overeenkomst, de andere wezen het verzoek echter af waardoor
de consument alle rekeningen moest betalen, ook al
was zij deze overeenkomsten onder dwang aangegaan.
Nu kan zij dat niet meer betalen. Daarom wil ze dat de
overeenkomsten worden vernietigd.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat hij van
de bedreiging niet op de hoogte was toen de overeenkomsten werden gesloten. Er was ook geen reden
dat te veronderstellen. De consument kan dus richting
de ondernemer geen beroep op wilsgebrek doen. De
consument stelt dat de verkoper had moeten beseffen
dat zij niet twee dagen achter elkaar uit vrije wil een
abonnement afsloot. Maar de commissie wijst erop dat
de verkoper hier zelf over is begonnen en daarmee de
consument de kans heeft gegeven iets te zeggen of een
teken te geven dat er iets niet in orde was. Dat heeft ze
niet gedaan zodat de verkoper van niets wist, hoe wrang
het ook is voor de consument die zich gedwongen
voelde deze abonnementen af te sluiten.
Binnen zijn zorgplicht heeft de ondernemer alles gedaan
wat gebruikelijk is, ook om misbruik te voorkomen.
Verder gaat zijn verplichting niet. Het is bijvoorbeeld niet
ongewoon dat twee mobiele telefoons worden gebruikt
en dat hoeft bij de aanschaf niet te leiden tot wantrouwen. Bovendien zou de consument uit angst voor haar
vriend toch niets hebben gezegd. Daarom is het voor
de ondernemer niet evident dat het abonnement onder
dwang is afgesloten. Bovendien is het eerste abonnement rechtsgeldig omdat de ondernemer toen geen
reden had van dwang uit te gaan en de consument bij
het afsluiten van het tweede abonnement een dag later
niet inging op de opmerkingen van de verkoper.

Een consument is het niet eens met het in rekening
gebrachte dataverbruik. Daarom betaalt ze de rekening
niet en deponeert van het verschuldigde bedrag € 149,bij de commissie. De bundel van 16 oktober tot en met
15 november zou zonder blokkade overgaan in de bundel
van 16 november tot en met 15 december en pas op 25
november kon de consument niet meer bellen, sms’en
en internetten. Thuis en op school op de Wifi is alleen de
bundel voor Twitter en WhatsApp gebruikt. Dat kan niet
buiten de twee bundels zijn gegaan. Bovendien worden
volgens de consument de algemene voorwaarden
overschreden.
Daarom betaalt zij de in rekening gebrachte datakosten
buiten de bundel niet, evenals de betwiste bel- en abonnementskosten. De consument wil dat het dataverbruik
uitgezocht wordt, het teveel gefactureerde bedrag
niet in rekening wordt gebracht en het contract wordt
ontbonden.
De ondernemer meent dat hij niet hoeft in te gaan
op het verzoek de gemaakte gebruikskosten kwijt te
schelden en het 2-jarig abonnement kosteloos vroegtijdig
te beëindigen. Wat de consument daadwerkelijk heeft
verbruikt is in rekening gebracht. De consument is zelf
verantwoordelijk voor haar verbruik. Aan het verbruik
buiten de bundel zijn kosten verbonden. Bovendien heeft
de consument op meerdere manieren kunnen zien wat

haar dataverbruik was en wat de kosten na het overschrijden van de databundel zijn. Voorts is zij in meerdere
sms-berichten gewaarschuwd voor het naderen van het
einde van de databundel. Toch bleef zij internet op haar
mobiele telefoon gebruiken. De algemene voorwaarden
die bij de dienst horen staan op de website van de
ondernemer, evenals de prijslijst.
De ondernemer vindt dat hij geen verklaring voor het
hoge dataverbruik van de consument hoeft te geven.
Eén keer is een waarschuwing niet op tijd gegeven en
daarvoor is een vergoeding gegeven. Een kosteloze
opzegging van het abonnement is niet mogelijk omdat bij
het sluiten van het tweejarige abonnement een telefoontoestel is verstrekt.
De commissie is het met hem eens. De consument
spreekt van een spookrekening voor onbekende data.
Het is echter aan haar daarover duidelijkheid te verkrijgen. Wegens privacy overwegingen kan de ondernemer
geen adressen opgeven zodat het door de consument
gevraagde onderzoek naar haar dataverbruik niet van
hem kan worden verlangd. Bovendien blijkt het in rekening gebrachte dataverbruik voldoende uit de gegevens
van de ondernemer. Het in depot gestorte bedrag gaat
naar de ondernemer. De consument moet het restant
van de rekening betalen.

De commissie acht daarom de klacht van de consument
ongegrond. Het bedrag dat zij bij de commissie in depot
heeft gestort gaat naar de ondernemer.
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GESCHILLENCOMMISSIE
THUISWINKEL

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.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen een bedrijf dat producten
op afstand verkoopt en waarvan
het bedrijf is aangesloten bij
Thuiswinkel.org

Aantal klachten en uitspraken
Er waren in 2014 266 klachten in behandeling, waarvan
221 ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 96
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 consument niet aan
de formele inname voorwaarden voldeed of omdat de
ondernemer niet aangesloten was.
Soort klachten
De onderwerpen van de klachten betroffen veelal
audiovisuele apparaten en computer/randapparatuur.
Daarnaast waren er klachten over meubelen, huishoudelijke apparaten en kleding en/of schoenen.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 678,-.
Mondelinge toelichting
In 57% van de zaken die tot een uitspraak hebben
geleid, heeft de consument de zitting bijgewoond. De
ondernemer was in 26% van de gevallen bij de zitting
aanwezig.
Rechtshulp
In 11% van het aantal klachten had de consument
tijdens de procedure rechtshulp. De ondernemer liet zich
in 2% bijstaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 96 uitspraken werden 42 gegrond verklaard, 42
ongegrond en 6 ten dele gegrond. In 4 zaken verklaarde
de commissie de consument niet-ontvankelijk in zijn
klacht en in 2 zaken achtte de commissie zich niet
bevoegd van het geschil kennis te nemen. Bij 18 klachten werd een vergoeding toegekend. Het gemiddelde
bedrag van deze vergoedingen bedroeg € 480,-.

‘Terror konijnen’ knagen hok kapot
Bij de aanschaf van een konijnenhok heeft een consument geen rekening gehouden met het
bovenmatig knagen van zijn twee konijnen. Dat ze daardoor het hok slopen houdt niet in dat het
hok niet aan de eisen voldoet.
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Het hok voor twee konijnen dat een consument voor
€ 152,- heeft gekocht, is niet tegen konijnen bestand. Ze
knagen het hok kapot. De trap is al bijna weg en door het
knagen komen spijkers naar buiten waaraan de konijnen
zich kunnen verwonden. Het zal niet lang meer duren of
het gaaswerk valt eruit en dan ontsnappen de konijnen.
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De consument brengt zijn klacht over bij de ondernemer,
maar die wil het hok niet terugnemen en het aankoopbedrag restitueren. Wel wil hij een tegoedbon geven
waarmee de consument speelgoed voor zijn konijnen
kan aanschaffen, maar dat lost volgens de consument
niets op. Het ligt niet aan de konijnen, het hok is
ondeugdelijk. Als het hok niet tegen knagen bestand
was, had de ondernemer hiervoor voor de koop moeten
waarschuwen. Een hok dat beter tegen knagen bestand
is dan een hok van hout is duurder en minder mooi. Een
aanbod een dergelijk hok tegen de inkoopprijs te kopen
vindt de consument alleen acceptabel als hij er niet op
hoeft toe te leggen.

Consumentenzaken

Volgens de ondernemer kan de consument zich niet
op het herroepingsrecht beroepen omdat het hok zich
niet meer bevindt in de originele staat respectievelijk
verpakking. Bovendien voldoet het hok aan de vereisten.
Het is geschikt voor normaal gebruik door konijnen, maar
de konijnen van de consument vertonen geen normaal,
gemiddeld gedrag. Wellicht krijgen ze te weinig aandacht
of afleiding waardoor ze uit verveling gaan knagen. Uit
coulance is de consument een tegoedbon van € 20,aangeboden waarmee hij speelgoed voor de konijnen
kan aanschaffen.
De ondernemer stelt dat geen enkel houten konijnenhok volledig knaagbestendig is. In de praktijk levert
dat echter geen problemen op. Er zijn nooit klachten
binnengekomen. Ook volgens de fabrikant voldoet
het hok aan alle eisen. Bij alle konijnenhokken die de
ondernemer heeft verkocht heeft hij deze klacht niet
eerder gekregen. Een klein percentage konijnen knaagt
zich overal doorheen. Die worden gekscherend ‘terror
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konijnen’ genoemd. De ondernemer is bereid uit te
zoeken of dezelfde fabrikant konijnenhokken van een
ander materiaal levert. Indien dat zo is kan de consument
zo’n hok voor inkoopprijs krijgen.
De commissie wijst erop dat een koper recht heeft op
een deugdelijk product dat voldoet aan de eisen die er
redelijkerwijs aan te stellen zijn. Iedere tekortkoming in
de nakoming geeft de wederpartij in beginsel het recht
de overeenkomst te ontbinden. Volgens de commissie
is het hok geschikt voor het ‘gemiddelde konijn’ en heeft

het er alle schijn van dat de konijnen van de consument
in een buitencategorie vallen doordat ze bovengemiddeld
knagen. De verantwoordelijkheid voor dit afwijkende
gedrag kan niet bij de ondernemer worden gelegd. Ook
heeft de consument niet om een hok gevraagd dat tegen
knaaglustige konijnen bestand is. Hij kan de ondernemer daarom niet verwijten dat deze hem niet heeft
geïnformeerd. Er zijn dus geen gronden voor de door de
consument gewenste ontbinding van de overeenkomst.
De klacht van de consument wordt afgewezen.

Te koop aangeboden tablets zijn er niet meer
De consument mag er niet de dupe van worden dat de tablets die hij heeft besteld er niet meer
zijn maar toch nog steeds te koop op de website van de ondernemer staan. Ook had de ondernemer de koopovereenkomst niet eenzijdig mogen annuleren.

De twee tablets die een consument voor € 598,- koopt
worden niet geleverd. De ondernemer kan de bestelling
niet uitvoeren en annuleert de order. De consument
is het daar niet mee eens. Er is een rechtsgeldige
koopovereenkomst en de ondernemer moet aan zijn
leveringsverplichting voldoen. De ondernemer heeft ter
compensatie twee kortingscodes van € 25,- toegestuurd
voor de aankoop van een andere tablet. Ook heeft hij de
consument uitgenodigd voor een magazijnverkoop met
de mogelijkheid een (andere) tablet tegen inkoopprijs
te kopen, maar ook daarmee gaat de consument niet
akkoord. Als de ondernemer de tablets niet meer kan
leveren wil de consument vergelijkbare tablets. Als ook
dat niet lukt wil hij, inclusief de korting, een schadevergoeding van € 660,-.
De ondernemer heeft bij de commissie niet op de klacht
gereageerd. Uit de e-mails blijkt dat de tablets door
een technisch probleem op de website stonden en dus
besteld konden worden hoewel ze niet meer op voorraad
waren. De ondernemer kan de tablets niet meer leveren
omdat ze niet meer geproduceerd worden en ook elders
niet meer zijn te krijgen.

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.

risico komt. Ook kon hij de overeenkomst niet eenzijdig
annuleren of ontbinden omdat hij op grond van de
algemene voorwaarden Thuiswinkel zich had moeten
inspannen een vervangend en vergelijkbaar artikel
beschikbaar te stellen.
Het toezenden van kortingscoupons met een geringe
waarde en een beperkte geldigheidsduur en de uitnodiging in het magazijn een tablet tegen inkoopprijs te
kopen is naar het oordeel van de commissie niet redelijk.
De consument kreeg daarmee niet wat hij wilde en had
besteld. Daarom heeft hij recht op tablets die het dichtst
in de buurt komen van de tablets die hij heeft besteld.
Omdat de consument en de ondernemer het eens
zijn over het alternatieve model moet de ondernemer
daarvan twee stuks leveren. De consument betaalt daar
€ 810,- voor. Als ook dat niet lukt moet de ondernemer
een schadevergoeding van € 660,- betalen.

De commissie stelt vast dat er een koopovereenkomst
tot stand is gekomen en dat de ondernemer gehouden is
de bestelde tablets te leveren. Toch kan de ondernemer
de tablets niet leveren omdat hij ze niet meer in voorraad
heeft en dit model ook niet meer verkrijgbaar is. Volgens
de commissie heeft de ondernemer dit aan zichzelf te
wijten omdat het technische probleem bij het online
bijhouden van de voorraad voor zijn eigen rekening en
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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, brom- en snorfietsen, scooters en fietsen,
alsmede over reparaties en onderhoudsbeurten.
Klachten over gebruikte motorfietsen, brom- en snorfietsen, scooters en fietsen kunnen alleen in behandeling
worden genomen als op deze tweewielers BOVAGgarantie is verleend. De commissie spreekt zich niet uit
over klachten, die betrekking hebben op de importeursof fabrieksgarantie van nieuwe motorfietsen, brom- en
snorfietsen, scooters en fietsen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 18 klachten in behandeling, waarvan 16 ingediend in het verslagjaar. Er zijn 8 uitspraken verzonden.
Een deel van de klachten is niet verder in behandeling
genomen omdat partijen alsnog een schikking hebben
bereikt of omdat de klacht wel tot het werkterrein van de
commissie behoorde, maar de commissie reglementair
niet bevoegd was. De overige klachten zijn nog in
behandeling bij de commissie.

Soort klachten
Het merendeel van de klachten ging over fietsen.
Daarnaast gingen de klachten over non-conformiteit en
schade.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 2.199,-.
Mondelinge toelichting
In de zaken die tot een uitspraak hebben geleid, hebben
de consumenten in 88% van de gevallen de zitting
bijgewoond, de ondernemer in 50%.
Rechtshulp
In 25% van de zaken heeft de consument gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemer maakte in geen
enkel geval gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
De commissie deed over 8 klachten uitspraak. In 3 zaken
achtte de commissie de klacht gegrond, in 4 gevallen
ongegrond en in 1 ten dele gegrond. Er werd geen
vergoeding toegekend.

fietsen de enige manier is om de actieradius te testen
heeft de deskundige een behoorlijk stuk gefietst. De
gemiddelde actieradius was 66 kilometer. Deze afstand
verdient volgens de deskundige niet de hoofdprijs,
maar is mede gezien de sterke wind niet abnormaal
te noemen. Het is een bekend verschijnsel dat de
opgegeven actieradius altijd de meest positieve is, maar
dit kan zeer verschillend uitpakken door onder andere
de rijstijl, de ingeschakelde versnelling, de stand van de
ondersteuning, rij- en wegomstandigheden, de bandenspanning, de weersomstandigheden en het gewicht van
de berijder.
Tijdens de fietstocht van de deskundige is de ondersteuning niet uitgevallen. Wel is de elektronica zodanig
ingesteld dat de ondersteuning automatisch wordt
uitgeschakeld als die niet nodig is zoals bij een sterke
rugwind of van een helling af rijden. Op de display is dit
duidelijk zichtbaar. Het krakend geluid in de trapas wordt
door de ketting veroorzaakt. De ketting is droog en moet
gesmeerd worden. De consument had de onderhoudsbeurt nog niet laten uitvoeren.

Resumerend stelt de deskundige dat de klachten betreffende de trapondersteuning als een producteigenschap
moeten worden gezien. Herstel is dan ook niet aan de
orde.
De vergelijking die de consument met haar oude fiets
maakt gaat volgens de commissie niet op. Deze fiets is
geen onderwerp van het onderzoek geweest zodat een
verantwoorde vergelijking niet kan worden gemaakt.
Bovendien nemen de huidige motoren die krachtiger
zijn meer vermogen af en dat heeft gevolgen voor de
actieradius van de fiets. De commissie erkent dat de
actieradius bij veel e-bikes een heikel punt is en dat de
actieradius in de praktijk aanzienlijk achterblijft bij de
fabriekswaarden. Daartegenover staat dat de actieradius
mede wordt bepaald door de weersomstandigheden,
de aard van het gereden traject, de mate van ondersteuning, de bandenspanning, het gewicht van de berijder en
de levensduur van de accu’s.
Evenals de deskundige komt de commissie tot de
conclusie dat de actieradius niet abnormaal is en als een
producteigenschap is aan te merken. Daarom wordt het
verzoek van de consument afgewezen.

Actieradius accu e-bike niet abnormaal
De actieradius van de accu van de e-bike die de fabrikant opgeeft komt in de praktijk meestal
lager uit. Bovendien zijn er veel omstandigheden die op de actieradius van invloed zijn. Ook zijn
de motoren tegenwoordig veel sterker en ook dat heeft gevolgen voor de afstand die kan worden
gereden.

Een week nadat zij voor € 2.199,- een e-bike heeft
gekocht gaat een consument ermee terug naar de
ondernemer. De twee accu’s lopen snel leeg als de
fiets niet wordt gebruikt, de actieradius van een accu
is slechts 30 km, de trapondersteuning valt soms weg,
de display werkt niet naar behoren, het voelt alsof het
voorwiel niet in orde is en de ondersteuning slaat soms
niet aan. De consument heeft hierdoor geen plezier van
de fiets. Door de geringe actieradius kan ze geen tochten
maken. Met haar vorige fiets kwam ze veel verder. Ze
wil dat de ondernemer de gebreken herstelt of dat de
koopovereenkomst wordt ontbonden met restitutie van
de koopprijs.
Volgens de ondernemer is de consument erop gewezen dat de actieradius 30% lager is dan volgens de
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fabrieksopgave. Volgens de fabrikant is een actieradius
van 40 km voor een accu van 36 v naar behoren. De
nieuwe motoren zijn krachtiger en gebruiken daarom
meer stroom en vermogen. Bij de eerste klacht bleek
dat de bandenspanning te laag was en is het display
vervangen. Omdat de consument enige tijd later nog
steeds niet tevreden was over de capaciteit is de fiets
naar de fabrikant teruggestuurd om deze naar de laatste
specificaties te laten ombouwen. Daarbij is de volledige
elektronica door de allernieuwste versie vervangen. Alle
reparaties zijn kosteloos uitgevoerd. De fiets is in orde.
De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt
dat het een normaal verschijnsel is dat accu’s enige
spanning verliezen als de fiets niet wordt gebruikt. Dat
komt door het stroomgebruik van de elektronica. Omdat
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GESCHILLENCOMMISSIE
UITERLIJKE VERZORGING

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

uitspraak gedaan. Een aantal klachten kon niet verder in
behandeling worden genomen onder andere omdat de
consument niet aan de formele inname voorwaarden
voldeed of omdat partijen alsnog tot een schikking
kwamen.

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

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
non-conformiteit, schade, wijze van klachtafhandeling,
zorgvuldigheid 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 Geschillencommissie 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 23 ingediend in het verslagjaar. In 13 zaken heeft de commissie

Financieel belang
Het financieel belang bedroeg gemiddeld € 2.019,-.
Mondeling toelichting
In 77% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig en in 62% van de gevallen de ondernemer.
Rechtshulp
In 15% van de gevallen maakte de consument gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte in
23% van de gevallen gebruik gemaakt van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 13 geschillen heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 5 geschillen werd de klacht gegrond bevonden, in 7
gevallen ongegrond en in 1 ten dele gegrond bevonden.
In 5 gevallen werd een vergoeding toegekend. Het gemiddelde bedrag voor de vergoeding bedroeg € 273,-.
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Bij de tweede laserbehandeling tegen de overbeharing
van de consument gaat het mis. Haar huid voelt heet
aan. De ondernemer geeft haar direct koude handdoeken, maar later zitten er brandwonden op haar armen
en benen. De vochtblazen gaan ‘s nachts open zodat
de consument contact met de huisarts opneemt. Die
adviseert haar met de behandelingen te stoppen en de
blaren en wondjes goed te verzorgen. De consument
vindt dat de ondernemer haar klachten niet serieus
neemt. Ze heeft zijn voorschriften nageleefd en niet in
de zon gezeten. Dat de ondernemer de suggestie wekt
dat zij zich niet aan de voorschriften heeft gehouden
noemt de consument uitermate vervelend. Gezien dit
verwijt is ze niet meer bij hem langs geweest.

Consumentenzaken

Voor de behandeling heeft de consument € 750,betaald. Ze wil dat de ondernemer dit restitueert. De
kosten die zij heeft gemaakt voor de behandeling van
haar verbrande huid neemt zij voor eigen rekening.
De ondernemer had de klachten willen onderzoeken en
daarmee eventuele tekortkomingen kunnen herstellen,
maar ondanks meerdere verzoeken weigerde de consument langs te komen. Bij de tweede behandeling was
de energiewaarde van het apparaat gelijk aan de eerste
keer. Wel zijn de milliseconden verhoogd om de afgifte
van laserenergie gelijkmatiger over de huid te verdelen.
Nadat de consument haar klacht had gemeld heeft de
ondernemer haar direct naar de huisarts verwezen. Toen
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hij na zijn vakantie van ruim een week de consument
belde zei ze dat de huisarts geen medicamenten of iets
dergelijks had voorgeschreven met de mededeling dat
het vanzelf over zou gaan.

heeft gehandeld. Alle procedures zijn correct gevolgd.
Na de behandelingen was niets bijzonders te zien. De
huid was egaal rood en wellicht iets verdikt, maar dat is
normaal.

De ondernemer meent dat hij de consument een passend voorstel gedaan in de vorm van een vergoeding van
€ 100,- in producten om de verbranding te bestrijden,
maar daar is zij niet op ingegaan. Het omslagpunt met
de consument is volgens de ondernemer het moment
dat hij een onterecht aan haar moeder verleende korting
terug wilde hebben omdat zowel de consument als
haar moeder geen behandelingen meer wilde afnemen.
De consument heeft die korting van € 200,- inderdaad
terugbetaald, maar zij is daar zo ontevreden over dat zij
nu via een andere weg probeert dit geld te verrekenen.
De ondernemer betreurt de gang van zaken maar meent
dat hij naar eer en geweten en volgens de beroepscode

Voor de commissie staat het vast dat de armen en de
benen van de consument door de laserbehandeling zijn
verbrand en vooral op de armen tot behoorlijke littekens
heeft geleid. Dat zij de voorschriften niet heeft nageleefd
en zich toch aan de zon heeft blootgesteld is nergens uit
gebleken en ook niet aannemelijk. Hoewel de ondernemer volhardt in zijn stelling dat hij naar eer en geweten
heeft gehandeld is hij volgens de commissie wel
toerekenbaar tekort geschoten. De laserbehandeling is
niet met goed en zorgvuldig vakmanschap uitgeoefend.
Dat betekent dat de consument door de ondernemer
gecompenseerd moet worden. De commissie bepaalt de
vergoeding op € 500,-.

De commissie wijst erop dat de ondernemer volgens
het burgerlijk recht en de algemene voorwaarden in
de gelegenheid moet worden gesteld tot herstel over
te gaan als hij op een verkeerde behandeling wordt
aangesproken. In dit geval gaat het om het herstel van
het kleurverschil tussen de hairextensions en het eigen
haar van de consument. De ondernemer stelt dat hem
die gelegenheid niet is geboden. Hij heeft voorgesteld
het haar van de consument opnieuw te verven, maar zij
stond erop dat hij de hairextensions zou vervangen.

De commissie vindt het voorstel van de ondernemer
redelijk, te meer omdat de consument om de maand zelf
haar eigen haar verft. Zij had de ondernemer de gelegenheid moeten bieden haar eigen haar opnieuw te verven.
De consument heeft te snel ontbinding van de overeenkomst en teruggave van haar geld gewild in plaats
van de ondernemer in staat te stellen de overeenkomst
alsnog deugdelijk na te komen. Zij heeft geen recht op
ontbinding van de overeenkomst. Dat is trouwens het
laatste en meest verstrekkende middel dat pas aan de
orde komt als nakoming/herstel door de ondernemer niet
meer tot de mogelijkheden behoort.

Kleurverschil tussen haar en hairextensions
Het aanbod van de ondernemer het haar van de consument opnieuw te verven om daarmee het
kleurverschil met de hairextensions weg te werken was redelijk. De consument heeft te snel
ontbinding van de overeenkomst gevraagd. Dat is bovendien het laatste en meest verstrekkende
middel dat alleen aan de orde komt als de ondernemer niet voor herstel kan zorgen of de overeenkomst anderszins niet kan nakomen.

De hairextensions hebben een andere kleur dan ze heeft
besteld ziet een consument als ze in de kappersstoel zit.
Daarom worden ze donkerder geverfd. De consument
rekent € 280,- af maar als ze thuiskomst zegt haar
moeder dat het er niet uitziet. De extensions zijn te
donker geverfd en mat uitgeslagen en de aanhechtingen
zijn heel goed te zien en te dicht op de haarlijn gezet wat
irritatie en jeuk veroorzaakt. Ook zitten er nog lijmresten.
Enkele dagen later gaat ze terug maar de ondernemer
biedt alleen aan de extensions opnieuw te verven. Daar
is de consument het niet mee eens want dan moet ook
haar eigen haar worden geverfd en dat wil ze niet. Ze
wil nieuwe extensions in de goede kleur. Ze stelt andere
oplossingen voor maar daar wil de ondernemer niet op
ingaan. De consument heeft in hem geen vertrouwen
meer. Ze is klaar met hem. Bij een andere kapster laat ze
nieuwe extensions zetten. Die zitten al vijf maanden tot
tevredenheid. De consument wil dat de overeenkomst
wordt ontbonden en dat zij haar geld terugkrijgt.
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Volgens de ondernemer zijn de extensions op professionele wijze ingezet en moest de kleur iets worden
aangepast. De klacht dat de extensions te donker
waren ingekleurd is goed in behandeling genomen. De
consument is aangeboden de kleur aan te passen en
verdere eventuele bijkomstige nadelen op te lossen. De
ondernemer vindt dat hij er alles aan heeft gedaan om
de consument tevreden te stellen, maar haar enige optie
was teruggave van het geld. Verdere communicatie was
uitgesloten. Kleurverbetering, conditionering en eventuele verdere behandelingen wilde zij niet accepteren.
Omdat de extensions niet meer in het haar van de
consument zitten moet de door de commissie ingeschakelde deskundige het met foto’s doen. Daarop is aan
de achterkant van het haar een kleurverschil te zien en
op sommige plekken de bondjes. Lijmresten zijn niet
goed zichtbaar. Omdat de consument na een week de
extensions heeft vervangen is er geen gevolgschade aan
het haar.
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GESCHILLENCOMMISSIE
VERBOUWINGEN EN NIEUWBOUW

De Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw
behandelt klachten tussen consumenten en ondernemers over een verbouwing, restauratie of onderhoud aan
de eigen woning. Sinds 1 juli 2013 is het werkterrein van
de commissie uitgebreid in die zin dat ook klachten over
nieuwbouw kunnen worden behandeld. De ondernemer
moet zijn aangesloten bij BouwGarant of zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Verbouwingen en
Nieuwbouw voor de behandeling van klachten.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten tegen
aannemers die een woning
hebben verbouwd. Ook kunnen
klachten worden ingediend over
nieuwbouwwoningen.

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 41 klachten in behandeling, waarvan 31
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed 11 uitspraken. Een deel van de ingediende klachten werd niet
verder in behandeling genomen, omdat de consument
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Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument bij de zitting aanwezig
om een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer was in 91% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 18% van de gevallen hadden de consument en de
ondernemer tijdens de procedure rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 11 uitspraken achtte de commissie er 4 gegrond,
3 ten dele gegrond en 1 ongegrond. In 3 gevallen vond
een schikking tijdens de zitting plaats. Bij 3 (deels)
gegronde klachten kreeg de consument een vergoeding
toegewezen. Gemiddeld ging het hierbij om een bedrag
van € 3.047,-.

Krappe beenruimte na renovatie toilet
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Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg gemiddeld € 6.481,-.

De ondernemer was verplicht de consument te wijzen op de onvolkomenheden in haar ontwerp.
Hij had haar moeten waarschuwen dat er na de renovatie van de toilet minder beenruimte zou zijn.
Ook heeft hij met haar niet over een oplossing gesproken.

11
3

1

Soort klachten
De meeste klachten waarover de commissie uitspraak
deed, bestonden uit verschillende klachtonderdelen. De
klachten gingen over de uitvoering van de verbouwing of
dat de verbouwing niet voldeed aan de verwachtingen
die de consument ervan mocht hebben.

Klachten

41

42

niet voldeed aan de formele inname voorwaarden of omdat de klachten reglementair niet onder de bevoegdheid
van de commissie vielen. In een deel van de klachten
hebben partijen alsnog een schikking getroffen.
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Over een aantal werkzaamheden aan haar woning is een
consument ontevreden. Zo is bij de renovatie van het
toilet de afvoer te ver naar voren geplaatst waardoor er
te weinig beenruimte is. De ondernemer had haar daar
op moeten wijzen. Voorts is de afwerking bij het bovenlicht in de keuken niet goed geschilderd. Bovendien staat
de hoogte van de factuur hiervoor niet in verhouding
tot de verrichte werkzaamheden, mede omdat ze zelf
de benodigde verf heeft aangeleverd. Voorts wordt de
muur van de schuur nat doordat de dakgoot verkeerd is
bevestigd en water langs de goot sijpelt.

Consumentenzaken

De ondernemer stelt dat hij in de toilet de afvoer naar
voren moest plaatsen omdat er onder de vloer een
strijkbalk zit. Het is niet mogelijk de strijkbalk doormidden te zagen zonder nadere voorzieningen te treffen.
De consument heeft nooit over de beenruimte geklaagd
maar komt daar mee nu er problemen zijn met de
dakgoot en het bovenlicht. De dakgoot is opgehangen
met door de leverancier geleverde draagbeugels. De
consument is toegezegd dat de scharnieren van het
uitzetraam worden vervangen, de scheuren aan de
onderzijde van het raam worden hersteld en het raam
opnieuw wordt geschilderd.
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Wat betreft de renovatie van het toilet wijst de commissie erop dat de ondernemer op grond van de COVO2010
voorwaarden de consument erop had moeten wijzen dat
er door de strijkbalk minder beenruimte zou zijn. Ook had
hij moeten aangeven dat de beenruimte alleen hetzelfde
zou blijven als de strijkbalk zou worden doorgezaagd,
nadere voorzieningen zouden worden uitgevoerd en wat
dat zou kosten. Anderzijds had de consument eerder
haar klacht over de beenruimte bij de ondernemer
moeten indienen. De commissie vindt niettemin dat een
vergoeding van € 1.000,- redelijk is.
Op grond van de bevindingen van de ingeschakelde
deskundige concludeert de commissie dat aan de
binnenkant van het bovenlicht de sponning niet geheel

is geschuurd. Het verfwerk is daardoor niet deugdelijk
aangebracht. Deze klacht is gegrond. De ondernemer
moet de herstelkosten, een bedrag van € 100,-, aan de
consument betalen.
Gegrond is ook de klacht over de hemelwaterafvoer. De
deskundige heeft vastgesteld dat de pvc mastgoot door
de gebruikte beugels niet volledig tegen de gevel van de
schuur aansluit. Er zit twee centimeter ruimte tussen.
Hierdoor kan het zonnescherm dat tegen de achtergevel
is gemonteerd niet volledig worden geopend en wordt
de mastgoot geraakt. De draagbeugels moeten worden
vervangen en dat kost volgens de deskundige € 266,-.
De ondernemer moet dit bedrag aan de consument
betalen omdat hij geen deugdelijk werk heeft geleverd.

Onjuiste verwachtingen van betonvloer

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).

De consument had niet vanzelfsprekend mogen aannemen dat de vloer geheel vlak zou worden
opgeleverd. Ook had hij de ondernemer nadrukkelijker moeten aangeven wat zijn verwachtingen
waren of moeten vragen wat voor betonvloer geleverd zou worden.

Een van de werkzaamheden die een consument laat
uitvoeren is het leggen van een betonvloer. Volgens
de consument is dat niet goed gedaan. De vloer is erg
ongelijk. Op sommige plekken is het verschil zelfs meer
dan 2,5 centimeter. Daarom betaalt hij van de rekening
€ 2.100,- niet. Dat bedrag stort hij bij de commissie in
depot. De consument wil dat een derde partij op kosten
van de ondernemer een cementdekvloer aanbrengt. Hij
meent te mogen verwachten dat een betonvloer gelijk
ligt en dat daarop tegels kunnen worden gelegd, ook al
staat dat niet of niet met zoveel woorden in de overeenkomst. Met een vloer die schots en scheef is kan geen
enkele tegelzetter uit de voeten.
De ondernemer meent dat hij de betonvloer wel op
de juiste manier heeft gelegd en dat de tegels er wel
rechtstreeks op kunnen worden aangebracht. Vanaf het
begin is er gesproken over een in het werk gestorte
betonvloer die de consument in eigen beheer zou laten
afwerken. Als de consument een duurdere zandcement
dekvloer had gewild had dit geoffreerd moeten worden.
Het is gebruikelijk een grove vloer op te leveren. Hierop
kan met specie/mortel prima worden getegeld. Dat is de
consument ook gezegd. Bovendien heeft de ondernemer
voorgesteld voor een deel te helpen met de dekvloer.
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De commissie stelt vast dat in de offerte wordt gesproken over het storten van een gewapende betonvloer. Er
staat geen werkomschrijving of nadere toelichting bij.
Er wordt verschillend gedacht over wat de consument
mocht verwachten. Het is gebruikelijk dat een betonvloer
grof wordt aangebracht. Een cementdekvloer wordt wel
precies en nauwkeurig aangebracht en is daardoor direct
geschikt voor tegelen. Ook een betonvloer kan direct
geschikt zijn voor tegelen als bijvoorbeeld specie wordt
gebruikt.
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De consument had volgens de commissie het niet als
vanzelfsprekend mogen aannemen dat de vloer geheel
vlak zou worden opgeleverd. Hij had nadrukkelijker moeten aangeven wat zijn verwachtingen waren of moeten
vragen hoe de vloer zou worden geleverd. Dan waren de
verwachtingen helder geweest en had de ondernemer
een meerprijs voor een cementdekvloer kunnen offreren.
De commissie acht de klacht ongegrond. Hoewel de
vloer niet geheel aan de norm voldoet heeft dat geen
invloed op de wijze van tegelen of de kosten die de
consument daarvoor moet maken. Het depotbedrag van
€ 2.100,- gaat naar de ondernemer.
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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 22 klachten in behandeling, waarvan 17 ingediend in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak
over 9 klachten. Er waren 3 onderlinge oplossingen. Een
aantal klachten kon niet worden behandeld omdat de
klacht niet tot het werkterrein van de commissie behoort
of de ondernemer niet was aangesloten.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 6.293,-.
Mondelinge toelichting
De consument was in 67% van de gevallen tijdens de
zitting aanwezig om zijn standpunt toe te lichten. Bij de
ondernemers was dit 56%.
Rechtshulp
De consument had in 11% van de gevallen rechtshulp.
De ondernemer had eveneens in 11% van de gevallen
professionele rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
Over 9 klachten heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 2 gevallen werd de klacht gegrond bevonden, in 2
gevallen ten dele gegrond en in 5 gevallen ongegrond.
In 4 gevallen heeft de commissie een vergoeding
toegekend. Deze bedroeg gemiddeld € 353,-.

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

Een consument vult het schadeformulier voor de verzekeraar van de ondernemer niet in hoewel ze
hem deze schade aanrekent. Wel wil ze dat de ondernemer de verhuizing niet in rekening brengt.
De commissie ziet daar geen objectieve reden voor. De ondernemer heeft terecht een incassoprocedure in gang gezet.
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De ondernemer vindt de klacht ongegrond omdat hij
alle registers heeft opengetrokken om tot een oplossing
te komen. De consument laat echter op geen enkele
manier iets van zich horen.
De commissie constateert dat het geschil niet over de
schade op zich gaat omdat die is erkend. In het kader
van het garantiecertificaat wordt de schade vergoed,
maar door de afhoudende houding van de consument
is er geen schadeformulier en nog geen contact met de
verzekeringsmaatschappij geweest. Die houding wordt
verklaard door haar verzet iets voor de slecht verlopen
verhuizing te moeten betalen.

Schadeformulier verzekeraar nog steeds niet ingevuld

Een wanprestatie. Zo noemt een consument de manier
waarop de verhuizing is uitgevoerd. Ze betaalt daarom de
rekening van € 1.025,- niet en deponeert dat bedrag bij
de commissie. Er is schade ontstaan aan oude meubels
die niet meer zijn te vervangen en de verhuizers hebben
zeer onzorgvuldig gewerkt. Volgens de consument is
er bij de verhuizing te veel misgegaan. De verhuizers
werkten zeer gehaast om voor de file terug te kunnen
zijn en een van hen was een stagiaire. Zij betwijfelt
gezien de vele schades of deze goed is begeleid. Op
haar klacht heeft de consument van de ondernemer een
ingebrekestelling ontvangen en een aantal weken daarna
van een advocatenkantoor. Zij vindt het betreurenswaar-

Bij terugkomst deelden de verhuizers mee dat er schade
was ontstaan. Dat is te betreuren maar daarvoor is de
ondernemer verzekerd. Per e-mail is een schadeformulier aan de consument verzonden maar dat is nooit
retour ontvangen. Na de mededeling van de consument
dat zij de betaling van de rekening opschortte en dat zij
over de schade een uitgebreid bericht zou versturen is
niets meer van haar vernomen. Ook niet na telefoontjes
en het sturen van betalingsherinneringen. De schade
is bij de verzekeringsmaatschappij gemeld maar tot op
heden is er van de consument geen schadeformulier
ontvangen. Uiteindelijk is de vordering uit handen aan
een advocaat gegeven, maar heeft de consument op
de eerste aanmaning en sommaties eveneens niet
gereageerd.

dig dat de ondernemer niet op haar klacht ingaat, haar
verzoek de kosten niet in rekening te brengen afwijst en
de schade niet vergoedt.

Volgens de ondernemer was bij aankomst van de
verhuisploeg niet alles ingepakt. Uiteindelijk hebben
de verhuizers een groot aantal dozen ingeladen en drie
lamellen gedemonteerd. Omdat de consument zich
niet had gerealiseerd dat er nog zoveel dozen verhuisd
moesten worden moest op het laatste moment behoorlijk meer werk worden verzet. Dat is kennelijk ook de
reden geweest dat daarvoor een stagiaire is ingezet.
Er was namelijk uitgegaan van het verhuizen van grote
stukken door twee man. Op verzoek van de consument
zijn beschermmatten en extra verhuisdekens gebruikt.
Het hadden er wat haar betreft meer mogen zijn, maar
uiteindelijk ging zij akkoord hoewel ze er niet blij mee
was.

Dat alles met verhuisdekens is ingepakt garandeert niet
dat geen beschadigingen optreden, maar geeft volgens
de commissie wel aan dat aan de verhuizing de nodige
zorg en aandacht is besteed. Het is betreurenswaardig
dat een salontafel en een kaptafel met een grote
emotionele waarde zijn beschadigd, maar volgens de
ondernemer is voldoende aan bescherming gedacht en
heeft het mede gelegen aan de staat waarin de meubels
zich bevonden. Zo is de spiegel van de kaptafel uit de
haken geschoten maar heel gebleven omdat deze was
verpakt.
Volgens de commissie geeft de schade niet een dermate
dramatisch beeld over de verhuizing dat moet worden
aangenomen dat een complete wanprestatie is geleverd.
De schade was te overzien en zou worden vergoed.
Door het afhoudend gedrag van de consument is er
inmiddels geen zicht meer op de aard en het bedrag van
de schade. Achteraf gezien was het wellicht raadzaam
geweest als zij voor de kwetsbare meubels en hun
emotionele waarde speciale aandacht had gevraagd.
De commissie wijst erop dat de ondernemer de
consument heeft aangeboden eerst 50% aan te betalen
en de rest te reserveren tot na het opnemen van de
schade. Nu de consument niets heeft betaald en ook
het contact over de verzekering uit de weg is gegaan
kan de ondernemer niet worden verweten dat hij een
incassoprocedure heeft ingezet. Het is gebruikelijk dat
een advocaat dan uiteindelijk in beeld komt om via een
gerechtelijke procedure betaling af te dwingen.
Er is wat de commissie betreft onvoldoende aanleiding
de verhuisovereenkomst te ontbinden. Voor wat de
consument kennelijk als indringend heeft ervaren is er
geen objectiveerbare reden. De schade is erkend en er
is een vergoeding door de verzekering in het vooruitzicht
gesteld op grond van het garantiecertificaat. Hoe dat
afloopt kan de commissie niet beoordelen zolang de
consument het schadeformulier niet heeft ingevuld.
In dat opzicht kan de ondernemer geen enkel verwijt
worden gemaakt. Hij krijgt het bij de commissie in
depot gestorte bedrag van € 1.025,-, terzake van de
openstaande factuur.

Het verbaast de ondernemer dat de consument een
klacht heeft ingediend. Met haar is afgesproken dat
alleen meubilair zou worden verhuisd en de consument
zelf de dozen zou overbrengen. De inboedel was echter
niet verhuisklaar en de consument moest nog 25 dozen
inpakken. Daarom is na telefonisch overleg met een van
de verhuizers een meerprijs afgesproken waardoor de
totale verhuiskosten op € 1.025,- inclusief garantiecertificaat kwamen.
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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.

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,-.

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 een foute diagnose, de
onjuiste/onzorgvuldige uitvoering van de behandeling, en
onderzoeks- en mededelingsplicht van de zorgaanbieder.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 56 klachten in behandeling, waarvan 41 ingediend in het verslagjaar. De commissie deed uitspraak
over 25 klachten. Een deel van de klachten is niet verder
in behandeling genomen omdat partijen alsnog tot een
schikking zijn gekomen. In een aantal gevallen voldeed
de cliënt niet aan de formele inname voorwaarden of
was de zorgaanbieder niet bij de commissie aangesloten.

Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie in 25 klachten uitspraak
gedaan. Hiervan achtte zij 2 gevallen gegrond, 9 ten
dele gegrond en 10 ongegrond. In 3 zaken verklaarde
de commissie cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht. In 1
geval 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 vergoeding
toegekend van € 2.750,-.

Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 2.837,-.
Mondelinge toelichting
In 95% van de gevallen hebben zowel de cliënt als de
zorgaanbieder de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
Zowel de cliënt als de zorgaanbieder maakte in 10% van
de gevallen gebruik van rechtshulp.
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Excuses voor te korte ontruimingstijd
De tijd die het verzorgingshuis geeft voor het ontruimen van de kamer van de overleden cliënt is
veel te kort. De zorgaanbieder heeft daarvoor excuses aangeboden en enkele verbetertrajecten
opgezet om dit in de toekomst te voorkomen. Voor het toekennen van een vergoeding voor
immateriële schade aan de zoon van de cliënt ziet de commissie geen reden.
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Met ontsteltenis hoort de consument dat hij na het
overlijden van zijn vader de kamer in het verzorgingshuis
binnen 24 uur maar uiterlijk 48 uur moet ontruimen. Hij
ervaart deze mededeling op de dag van het overlijden als
weinig respectvol. Met zijn rouwgevoelens op dat moment wordt geen enkele rekening gehouden. Dat druist
naar zijn mening tegen alle regels in. De familie moet
een redelijke termijn worden gegund om te rouwen.
Uiterlijk na zeven dagen zou de woonruimte leeg moeten
zijn. Voor deze periode krijgt de zorgaanbieder volgens
de consument via de AWBZ een financiële tegemoetkoming in de doorlopende (exploitatie) kosten. Aangezien
de kamer binnen 24 uur moest worden ontruimd is bij de

Consumentenzaken

zoon de indruk ontstaan dat na de ontruiming onmiddellijk een nieuwe bewoner op de wachtlijst is geplaatst
zodat de zorgaanbieder ten onrechte een dubbele
tegemoetkoming krijgt.
De zoon wil van de zorgaanbieder een schadevergoeding
van € 5.000,- omdat hij moreel en emotioneel beschadigd is. Deze handelwijze heeft hij als een koude douche
ervaren. Bovendien heeft de zorgaanbieder de kleding
van zijn vader zonder toestemming of overleg aan een
instelling weggegeven. De gevraagde hoge vergoeding
moet de zorgaanbieder prikkelen in het vervolg zorgvuldiger met het overlijden van cliënten om te gaan. In het

Pagina 157

gesprek met de zorgaanbieder is een bedrag van € 100,tot € 200,- aan de orde geweest, maar dat vindt de zoon
veel te laag. Tijdens de zitting van de commissie verlaagt
hij zijn vordering tot € 500,- omdat het hem niet om
het geld gaat maar om het gevoel dat de zorgaanbieder
totaal geen rekening heeft gehouden met de gevoelens
van de familie.
De zorgaanbieder erkent dat niet is gehandeld conform
de landelijke richtlijn bij het vrijkomen van een bewonerskamer na overlijden. Volgens deze richtlijn heeft de
familie maximaal zeven dagen de tijd om de kamer vrij te
maken. Vervolgens wordt er naar gestreefd de vrijgekomen kamer binnen 24 tot 48 uur geschikt te maken voor
een nieuwe bewoner. Door een verkeerde interpretatie
van de werkprocedure is de pijnlijke situatie voor de
familie ontstaan. Om te voorkomen dat dit zich herhaalt
is de werkprocedure aangepast. De zorgaanbieder heeft
excuses aangeboden en vindt dat de schadevergoeding
die de zoon wil niet op werkelijk gemaakte kosten is
gebaseerd. Zonder iets af te willen doen aan het leed
van de familie is er ook geen grond voor een immateriële
schadevergoeding.
De commissie vindt eveneens dat de ontruimingsprocedure van de kamer niet juist is verlopen. De zorgaan-

bieder heeft deze fout ook erkend en daarvoor excuses
aangeboden. De commissie acht het tevens laakbaar dat
de zorgaanbieder zonder toestemming van de zoon de
kleding van zijn vader heeft weggegeven.
Wat betreft het toekennen van immateriële schade
merkt de commissie op dat deze kan worden toegewezen als er sprake is van lichamelijk letsel, aantasting in de
eer of goede naam of andere aantasting in de persoon.
De klacht is echter door de zoon van de overledene
ingediend. Een nabestaande kan in principe geen
immateriële schadevergoeding eisen, tenzij er sprake
is van aantasting in de persoon. Hoewel de commissie
begrip heeft voor de situatie van de zoon is er bij hem
geen dusdanig ernstig geestelijk letsel dat moet worden
gesproken van aantasting in de persoon. Hij heeft zich
niet onder behandeling hoeven stellen als gevolg van de
gebeurtenissen rond het overlijden. Ook was er geen
sprake van een psychiatrisch ziektebeeld. Voorts heeft
de zoon geen op geld waardeerbare schade geleden.
Nu hij het aanbod van de zorgaanbieder niet heeft
geaccepteerd volstaat de commissie met het gegrond
verklaren van de klacht zonder een schadevergoeding
toe te kennen.

juist. Bij een verjaardag of andere festiviteit werd op haar
verzoek en in goed overleg een enveloppe met inhoud
gemaakt die zij zelf overhandigde. Nooit werd zomaar
geld gegeven, aan wie dan ook. Voorts zet de dochter
vraagtekens bij de opmerking dat het appartement na
de diefstal van de armband met haar toestemming is
doorzocht. Ze kreeg zelfs te horen dat het verzorgend
personeel daar geen tijd voor had en werd haar gevraagd
of de familie dat zelf kon doen. Een schoonzus van de
dochter heeft dat uiteindelijk gedaan.
Volgens de dochter is het duidelijk is dat de zorgaanbieder te weinig actie heeft ondernomen. De camerabeelden zijn niet direct bekeken en ook is niet nagegaan
wie van het personeel die nacht dienst had. Zij stelt de
zorgaanbieder voor de diefstal aansprakelijk en wil een
schadeloosstelling van € 1.877,-. Zij zou graag zien dat er
druk wordt uitgeoefend om het beleid aan te scherpen.
Directie en managers moeten uit hun comfortzone
komen en gaan doen wat ze moeten doen: basale zorg
leveren, zich bekommeren om kwetsbare mensen die
aan hun zorg zijn toevertrouwd, ervoor zorgen dat ze
zich veilig voelen en de naleving van deze zorgplicht
controleren.

Betere communicatie en klachtafhandeling

Volgens de zorgaanbieder is contant geld verdwenen
omdat de moeder dat aan haar kleinzoon heeft gegeven.
Na de melding van de diefstal van de gouden armband
is met toestemming van de dochter het appartement
doorzocht en bij de politie aangifte gedaan. Niet is
komen vast te staan dat sprake was van diefstal. De
politie heeft geen verdachten aangehouden. Ook een
intern onderzoek heeft niets opgeleverd.

De zorgaanbieder heeft verbetertrajecten ten aanzien van de communicatie en de klachtafhandeling ingezet. De commissie heeft er vertrouwen in dat het niet alleen bij voornemens of een
geschrift blijft. Bovendien is er onafhankelijke controle van buitenaf.

De zorgaanbieder meent dat niet verwijtbaar is gehandeld en de klachten wel degelijk serieus zijn behandeld.
Erkend wordt wel dat verbetering van de communicatie

Tot haar dood verblijft de moeder van een consument in
een zorginstelling. Hoewel ze volledig hulpbehoevend is
en in een rolstoel zit is ze tot haar overlijden helder van
geest. Regelmatig merkt zij dat geld en goederen uit
haar kamer verdwijnen, maar uit angst voor represailles
mag haar dochter dat niet melden. Als ‘s nachts tijdens
haar slaap een gouden armband waaraan ze erg is
gehecht van haar pols wordt weggenomen meldt ze
dat tot drie keer toe bij de verpleging. De dochter wordt
pas twee dagen later door de verpleging op de hoogte
gesteld. Ze doet direct aangifte bij de politie en dient bij
de zorgaanbieder een claim in van € 1.877,-, de waarde
van de gestolen goederen en geld.
De belangrijkste klacht van de dochter is dat de zorgaanbieder niets heeft gedaan om uit te zoeken wie de dader
van de diefstallen is geweest. Ze vindt dat ze met een
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en van een cliëntgerichte klachtenafhandeling noodzakelijk is. Daartoe zijn al verschillende trajecten ingezet.
Medewerkers moeten meer alert te zijn als een vermissing wordt gemeld. Ook moet de vertrouwenspersoon
in dergelijke situaties eerder in beeld komen. Daarnaast
wordt bij de scholing van medewerkers extra aandacht
gegeven aan communicatie en gevoelsbeleving. Er is nu
een veiligheidscommissie en de kwaliteitsmedewerker
en de juridisch medewerker bewaken al in het voortraject de voortgang van het klachtproces. In huiskamergesprekken met individuele bewoners komen alle facetten
van de zorgverlening aan de orde. De cliëntenraad is bij
deze gesprekken nauw betrokken.
De zorgaanbieder heeft getracht de zaak te schikken
door een vergoeding van € 1.877,- aan te bieden. De
dochter heeft dit aanbod niet aangenomen. Vervolgens
zijn de dochter en haar broer voor een gesprek uitgenodigd, maar ook deze poging om de onvrede weg te
nemen leidde niet tot een schikking.
De commissie stelt vast dat de zorgaanbieder het gehele
schadebedrag van € 1.877,- wil vergoeden en gaat er
vanuit dat dit ook gebeurt.
De dochter heeft er geen vertrouwen in dat ondanks alle
verbeterpunten van de zorgaanbieder het gevoel van
onveiligheid bij de bewoners wordt weggenomen. De
commissie heeft wel het vertrouwen dat het niet bij een
geschrift en voornemens blijft. Bovendien is de zorgaanbieder gecertificeerd. Dat betekent controle van buitenaf
door een onafhankelijke instelling op het functioneren
van medewerkers, de naleving van de verbeterpunten
en de kwaliteit van de klachtafhandeling. Omdat de
commissie het gevoel van wantrouwen van de dochter
niet deelt wordt haar klacht ongegrond verklaard.

kluitje in het riet is gestuurd met de opmerking dat ze
maar goed moet zoeken en er wel vaker iets kwijt raakt.
De dochter meent dat de zorgaanbieder haar klacht
niet serieus heeft genomen en geen enkele vorm van
inleving en betrokkenheid heeft getoond. Ze heeft het
aanbod van de zorgaanbieder de klacht te schikken door
het bedrag van € 1.877,- te vergoeden afgewezen. Ze
heeft er geen vertrouwen in dat de werkcultuur bij de
zorgaanbieder wat betreft de veiligheid van de bewoners
zal veranderen. Het gaat haar niet in de eerste plaats om
het geld, maar om het feit dat de zorgaanbieder zich niet
verantwoordelijk voelt voor het gevoel van onveiligheid
waarmee haar moeder de laatste periode van haar leven
werd geconfronteerd.
De opmerking van de zorgaanbieder dat haar moeder
zelf geld heeft weggegeven is volgens de dochter niet
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GESCHILLENCOMMISSIE
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.

Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen garagebedrijven. Deze
garagebedrijven verkopen
nieuwe of gebruikte voertuigen,
repareren of onderhouden
voertuigen.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 423 klachten in behandeling, waarvan 323
ingediend in het verslagjaar. Er zijn 225 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
ondernemer niet aangesloten was, de consument niet
aan de formele inname voorwaarden voldeed of omdat
de commissie reglementair niet bevoegd was over de
klacht te oordelen.
Soort klachten
De meeste klachten gingen over de aankoop van gebruikte en nieuwe auto’s. De klachten hadden betrekking
op non-conformiteit, de garantie en materiële schade. 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.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in geding was, bedroeg
gemiddeld € 2.475,-.
Mondelinge toelichting
In 85% van de gevallen die tot een uitspraak hebben
geleid, heeft de consument de zitting bijgewoond. De
ondernemer heeft in 65% van de gevallen de zitting
bijgewoond.
Rechtshulp
In 34% van de zaken heeft de consument gebruik
gemaakt van rechtshulp. De ondernemer maakte in 13%
van de gevallen gebruik van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie in 225 klachten uitspraak
gedaan. De commissie heeft 81 klachten gegrond
verklaard, 11 ten dele gegrond en 120 ongegrond
verklaard. In 2 zaken heeft de commissie de consument
niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht. In 1 zaak heeft
de commissie zich niet bevoegd geacht om van het
geschil kennis te nemen. In 10 zaken werd ter zitting
een schikking bereikt. In 44 (ten dele) gegronde klachten
werd een vergoeding toegekend. Deze bedroeg gemiddeld € 1.844,-.
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Geen beroep op wanprestatie mogelijk
Door pas na reparaties bij twee andere garages bij de ondernemer over de door hem uitgevoerde
reparaties te klagen, kan de consument geen beroep doen op wanprestatie. De ondernemer heeft
de gebreken niet zelf kunnen constateren en zo nodig kunnen verhelpen.

Met een lijstje waar de ondernemer naar moet kijken
brengt een consument zijn auto naar de garage. De motor loopt niet goed. Mogelijk moeten de kleppen worden
bijgesteld en als dat nodig is moet ook de distributieriem
worden vervangen. Ook de twee achterste schokbrekers
moeten worden vervangen. Volgens de ondernemer gaat
dat € 400,- kosten. Als de consument zijn auto ophaalt
wordt hem gezegd dat de motor op benzine weer als
een zonnetje loopt maar nog steeds slecht op LPG.
Daarvoor moet hij naar de gasspecialist. De factuur die
hij krijgt is liefst negen keer zo hoog als het aanvankelijk
opgegeven bedrag.

Consumentenzaken

Bij de gasspecialist krijgt de consument te horen dat de
motor op drie cilinders loopt omdat een injector defect
is. Ook zijn de stabilisatorstangen kapot en die moeten
worden vervangen. Omdat de defecte injector niet meer
leverbaar is moet de consument een nieuwe gasinstallatie laten inbouwen. Twee weken na de reparatie komt
er rook onder de motorkap vandaan. De consument
vermoedt dat er iets met de gasinstallatie aan de hand is
en bij de garage wordt geconstateerd dat een olielekkage van een keerring van de nokkenas de oorzaak is.
De ondernemer kan niet aangeven of dit een gevolg is
van de reparatie. Voor het herstel moet de consument
€ 616,- betalen.
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Maar dat is nog niet alles want daarna blijkt bij weer een
andere garage dat er onvoldoende olie bij de nokkenas
komt. De oliekanaaltjes vanuit de cilinders zijn verstopt
geraakt doordat bij de eerste reparatie veel kit op het
kleppendeksel in de cilinders terecht is gekomen.

en het afdichten van het kleppendeksel is volgens de
fabrieksvoorschriften uitgevoerd. De consument heeft
nooit over de reparaties geklaagd en hem nooit in staat
gesteld de klachten te constateren en zo nodig te
verhelpen.

De consument verwijt de ondernemer dat hij hem niet
tijdig op de hoogte heeft gesteld van de oplopende
kosten, dat de reparatie het probleem niet heeft opgelost
en dat door een overmatig gebruik van kit de oliekanaaltjes naar de nokkenas verstopt zijn geraakt. Hij begroot
zijn schade op € 4.774,- en vordert vergoeding daarvan
door de ondernemer.

De commissie stelt vast dat de ondernemer de reparatie
heeft uitgevoerd in overeenstemming met de schriftelijke opdracht van de consument. De term ‘aandachtspunten’ doet daar niet aan af. Daarbij komt dat er zowel
voorafgaand als tijdens de reparatie overleg is geweest.
De hoogte van de factuur kan daarom niet als een
volslagen verrassing voor de consument zijn gekomen.

Volgens de ondernemer is er diverse malen telefonisch
contact met de consument geweest waarbij ook over de
kosten is gesproken. Om de klepspeling vast te stellen
en de kleppen af te stellen moest de motor uit de auto
worden gehaald en dat kost met het stellen van de
kleppen 10 werkuren. De reparatie is uitgelopen omdat
bepaalde onderdelen niet op voorraad waren. De consument is gratis een leenauto ter beschikking gesteld.
Na de reparatie reed de auto prima op benzine en werd
bij de proefrit geen olielekkage geconstateerd. Voor de
gasinstallatie werd de consument naar een gasspecialist
verwezen. Dit is niet ongebruikelijk. De werkzaamheden
zijn conform het briefje van de consument uitgevoerd.

Hierna zijn bij twee andere garages nog werkzaamheden
uitgevoerd. Het gaat daarbij om het vervangen van de
LPG installatie en twee keerringen en het ontstoppen
van enkele olieleidingen.

Na zes weken kreeg de ondernemer een bericht van
de consument dat hij zich door de hoge reparatiekosten
bedrogen voelde. Ook kreeg hij verwijten over door
derden uitgevoerde reparaties. De ondernemer betwist
dat overmatig kitgebruik de oorzaak van de verstopping
van de oliekanaaltjes kan zijn. Het stellen van de kleppen

Vaststaat dat de consument pas na de laatste twee
reparaties bij de ondernemer heeft geklaagd over de
door hem uitgevoerde reparaties. Evenmin hebben de
twee andere garages eerst met de ondernemer contact
opgenomen om met hem over de verdere gang van
zaken te overleggen. Daardoor is de ondernemer niet
tijdig en niet juist door de consument op de hoogte
gebracht van de aan hem toegeschreven tekortkomingen. Hij heeft ze dus ook niet zelf kunnen vaststellen en
niet kunnen herstellen. Daarmee heeft de consument
niet voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit
een beroep op wanprestatie van de ondernemer en is
er derhalve geen grond voor een schadevergoeding. De
klacht is ongegrond.

Daarop stelt de consument de ondernemer in gebreke.
Deze herstelt het gebrek niet zodat de consument wil
dat de overeenkomst wordt ontbonden. Ook heeft ze
een vervangende auto moeten huren dat € 1.250,- heeft
gekost. Die kosten wil zij vergoed hebben. Ze heeft in de
auto en de ondernemer geen vertrouwen meer.
De ondernemer betwijfelt of de motor door vervuiling defect is geraakt. Bij de eerste reparatie begin oktober had
de auto 186.423 kilometer gereden en bij het onderhoud
eind juni van het jaar daarop 210.106 kilometer. Daarmee
was het onderhoudsinterval van 15.000 kilometer
ruimschoots overschreden. Het defect aan de motor
ontstond negen maanden en 26.143 kilometer na de
eerste reparatie en in die periode heeft de consument
geen klachten gemeld. Bovendien weet de ondernemer
niet hoe in de andere garage de onderhoudsbeurt is
uitgevoerd en of de juiste olie is gebruikt. Als de auto
na de eerste reparatie vervuild was geraakt had het
probleem van de gebrekkige smering zich al veel eerder
voor moeten doen.
De door de commissie ingeschakelde deskundige
meent dat de motor bij de eerste reparatie onvoldoende
inwendig is gereinigd en dat dit de oorzaak van de motorschade is. De motor had goed schoongemaakt moeten
worden en na 5.000 kilometer gecontroleerd moeten
worden. De consument overschreed echter het serviceinterval van 15.000 kilometer met ruim 8.000 kilometer.
Er moet een andere motor geplaatst worden of de motor

moet gereviseerd worden. Een kale motor kost € 3.500,-.
De totale kosten bedragen € 6.050,-. Daarbij merkt de
deskundige op dat bij het plaatsen van een gereviseerde
motor een verbetering van 50% optreedt omdat de
huidige motor al ruim 200.000 km heeft gelopen.
Volgens de commissie was het probleem van het dichtslibben van de oliezeef er al bij de eerste reparatie omdat
de zeef toen is vervangen wat erop wijst dat de motor
erg was vervuild. De motor is echter niet of onvoldoende
gereinigd waardoor de oliezeef weer dichtslibde met
desastreuze gevolgen voor de motor. De consument
heeft binnen zes maanden na de aankoop gemeld dat
het oliedruklampje continu brandde. De auto heeft bij
aflevering niet aan de overeenkomst beantwoord. Omdat
de ondernemer in verzuim is geraakt is de consument
bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden. Zij moet
de auto bij de ondernemer terugbrengen en die moet
de koopsom vergoeden. Omdat de consument de auto
een jaar heeft gebruikt brengt de commissie daarop
€ 2.000,- in mindering zodat de ondernemer € 8.500,aan haar moet betalen.
De consument krijgt geen vergoeding van de kosten
voor het huren van een andere auto. Het is niet aannemelijk dat zij als de ondernemer wel deugdelijk zou
hebben gepresteerd enige schade zou hebben geleden.
Bovendien heeft zij na de schorsing van het kenteken
van de auto geen motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremie meer hoeven betalen.

Motor bij onderhoud niet of niet genoeg gereinigd

Trillend stuur door slingering in de remschijven

Doordat de ondernemer de motor niet goed of helemaal niet heeft schoongemaakt is de oliezeef
dichtgeslibd waardoor de motor het uiteindelijk begaf. Doordat het oliedruklampje al snel na de
aflevering continu brandde had de ondernemer hieraan moeten denken. De koopovereenkomst
wordt ontbonden.

Er gaat heel wat onderzoek aan vooraf maar uiteindelijk blijkt dat een slingering van de remschijven
bij het remmen het stuur erg doet trillen. Het probleem is verholpen. De consument krijgt de
kosten die zij heeft gemaakt door de ondernemer vergoed.

Drie maanden nadat de consument voor € 10.500,- een
zes jaar oude auto heeft gekocht gaat het oliedruklampje
branden. Dat wordt gerepareerd. Een jaar later voert
een andere ondernemer het onderhoud uit. Een maand
daarna gaat tijdens de vakantie in Italië het oliedruklampje weer branden en strandt de auto omdat de
motor door te weinig smering is beschadigd. Oorzaak
is een dichtgeslibde oliezeef. Volgens de consument
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moet dat probleem er bij de aflevering van de auto al zijn
geweest. Bij de eerste reparatie is de oliezeef weliswaar
vervangen, maar is niet naar de oorzaak gekeken en is
ook deze zeef dichtgeslibd. Ook een expertisebureau van
de verzekeraar van de ondernemer die voor de vakantie
het onderhoud heeft uitgevoerd komt tot deze conclusie.
Door schade aan het lagerwerk moet de motor worden
vervangen.
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De gebruikte zes jaar oude auto die een consument voor
€ 8.100,- heeft gekocht trilt bij het rijden en vooral bij het
remmen. Herhaaldelijk worden de wielen gebalanceerd
maar dat helpt niet, evenmin het plaatsen van een ring
om de as. Bij een ander bedrijf wordt echter geconstateerd dat de remschijven vervangen moeten worden.
Bovendien is er een lekkage aan de keerring fuseestuk.
Volgens de consument heeft de ondernemer niet echt
geprobeerd het probleem op te lossen. Pas na de komst

Consumentenzaken

van de door de commissie ingeschakelde deskundige
kon het wel ineens worden geregeld. De klacht is nu
grotendeels verholpen.
De consument wil een vergoeding van de kosten die
ze heeft gemaakt. In overleg met de ondernemer is ze
zonder succes zes keer naar een garage in de buurt
geweest en ook nog een keer naar een garage in een
andere stad.
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De ondernemer heeft in overleg met de consument een
dealer in de buurt van haar woonplaats naar de klacht
laten kijken, maar die merkte niets van een trilling.
Daarop is de consument gevraagd naar het bedrijf van
de ondernemer te komen en ook daar werd tijdens een
proefrit geen trilling gevoeld. Ook zijn de remschijven
opgemeten en die vertoonden geen afwijkingen die
buiten de tolerantiegrenzen vallen. De auto is in principe
een terreinwagen met goede rijeigenschappen op de
openbare weg, maar is vaak wat onrustig op verschillende soorten wegdekken. Dat is een producteigenschap
van de auto. De wagen is technisch in orde.
Tijdens het remmen bij een snelheid van 80 tot 90
kilometer merkt de door de commissie ingeschakelde
deskundige dat het stuurwiel hevig trilt. Bij lagere
snelheden zijn er nauwelijks trillingen. Vervolgens is de
slingering in de remschijven opgemeten. Die was links
0,08 mm en rechts 0,10 mm. De remschijfdikte was
9,5 mm. De ondernemer besloot de remschijven te
vervangen, maar had niet het juiste type. Hij heeft toen
de voorwielen gebalanceerd. De onbalans was 32 gram.
Bovendien monteerde een monteur andere wielen met
een stalen velg om eventueel verschil te voelen.

Bij de daarop volgende proefrit was de trilling in het
stuur tijdens het remmen aanmerkelijk minder maar niet
geheel weg. Bij een volgend onderzoek was duidelijk te
zien en te horen dat er een slingering in de remschijven
zat. Nadat dat was verholpen zijn de originele gebalanceerde voorwielen weer gemonteerd en bleek tijdens
een proefrit dat het probleem was opgelost en het
stuurwiel bij het afremmen bij diverse snelheden niet
meer trilde.
Hoewel de klacht is verholpen heeft de consument
volgens de commissie terecht over het rijgedrag van
de auto geklaagd. Die klacht was herstelbaar, maar
de ondernemer is er niet in geslaagd dat herstel uit te
voeren. Er is dus ook aanleiding voor een vergoeding
van de kosten die de consument heeft gemaakt. De
commissie berekent die op € 121,-. Dat bedrag moet
de ondernemer haar betalen.

GESCHILLENCOMMISSIE
WATER
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen het waterbedrijf dat
drinkwater levert.
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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.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 48 klachten in behandeling, waarvan 40
ingediend in het verslagjaar. Er werden 21 uitspraken
verzonden. In behoorlijk aantal geschillen werd alsnog
geschikt. Daarnaast voldeed de consument niet aan de
formele innamevereisten.
Soort klachten
De meeste klachten hadden betrekking op de levering
van drinkwater. Daarnaast ging een groot gedeelte van
de klachten over de aansluiting en de installatie. De
omvang van de levering, waaronder de meterstand
waren ook onderwerp van geschil.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 2.334,-.

Mondelinge toelichting
In 74% van de gevallen was de consument ter zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven.
De ondernemer was in 95% van de gevallen aanwezig
om zijn standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 11% van de gevallen had de consument gedurende de
procedure rechtshulp.
De ondernemer heeft zich tijdens de procedure in geen van de gevallen laten bijstaan door een
rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 21 uitspraken die in het verslagjaar werden
gedaan, werd in 9 gevallen de klacht gegrond bevonden
en 2 ten dele gegrond. In 8 gevallen werd de klacht
ongegrond verklaard.
Bij 2 geschillen kwam de commissie niet toe aan een
inhoudelijke behandeling van het geschil, omdat in het
ene geschil de commissie niet bevoegd was en in het
andere geschil de consument niet ontvankelijk werd
verklaard. In 4 gevallen werd aan de consument een
vergoeding toegekend welke gemiddeld
€ 1.383,- bedroeg.

als voor de definitieve aansluiting heeft toegezonden. Hij
ziet daarom niet in waarom de consument een deel van
de factuur voor het plaatsen van de definitieve watermeter niet zou hoeven te betalen. In de eerste brief over de
bouwaansluiting staat dat na het gereedkomen van de
woning de aansluiting wordt gebruikt voor de definitieve
waterlevering, maar over de kosten wordt niets gezegd.
Dat kan ook niet omdat het soms een paar jaar duurt
voor het bouwwerk gereed is en het tarief pas dan
precies bekend is.
De commissie gaat uit van de brief over de bouwaansluiting omdat daarin niets staat over eenmalige kosten
of over de kosten voor het verleggen van de aansluiting.
In de tweede brief, waarvan de consument zegt dat hij
deze nooit heeft ontvangen, worden de kosten voor de
nieuwe aansluiting begroot op € 475,-. Het definitieve
bedrag zou te zijner tijd in rekening worden gebracht.

De consument stelt dat als hij de tweede brief wel had
ontvangen hij meteen actie had ondernomen omdat dit
volgens hem niet klopte met wat hij telefonisch met de
klantenservice van de ondernemer had besproken. Hij
had er volgens de commissie beter aan gedaan hetgeen
hij met de klantenservice had besproken schriftelijk vast
te laten leggen, bijvoorbeeld in het digitale aanvraagformulier, een e-mail of een brief. De consument had op de
eerste brief kunnen reageren omdat daarin niet stond
wat volgens hem was besproken. Dat hij dit niet heeft
gedaan komt voor zijn rekening en risico.
Bovendien werkt de ondernemer zowel voor de
bouwaansluiting als de nieuwe aansluiting telkens met
standaardtarieven. Wat de consument verlangt en naar
zijn zeggen uit het telefoongesprek met de klantenservice heeft opgemaakt is ongebruikelijk. De commissie
acht de klacht niet gegrond. Het depotbedrag van
€ 609,50 gaat naar de ondernemer.

Meterstanden jarenlang niet doorgegeven
Jarenlang geeft een consument de waterstanden niet door. Daarnaast heeft de consument ook
betalingsproblemen. Hoewel de commissie begrip heeft voor de moeilijke positie van de gemachtigde van de consument liggen de oorzaken van de problemen niet bij de ondernemer. Die heeft
ten opzichte van de consument aan zijn zorgplicht voldaan.

Gemaakte afspraak niet schriftelijk vastgelegd
Hoewel in de brief over de bouwaansluiting iets anders staat dan wat de consument meent
met de klantenservice te hebben afgesproken reageert hij daar niet op. Dat hij, zoals hij zegt, de
tweede brief over de tweede aansluiting niet tegelijk heeft ontvangen doet daar niet aan af.

Een consument vraagt een combi wateraansluiting aan
voor zijn nieuw te bouwen woning. De bedoeling is de
aansluiting later naar binnen in de woning te verleggen.
Van de klantenservice van de ondernemer hoort hij dat
eenmalig aansluitkosten in rekening worden gebracht
en later alleen de kosten voor het naar binnen verleggen van de aansluiting. De nota van € 534,- betaalt de
consument.
Twee jaar later wordt de aansluiting naar binnen verlegd,
maar krijgt de consument toch een nota voor een
nieuwe aansluiting. Deze rekening van € 609,50,- betaalt
hij niet, want hij is het daarmee niet eens. Dat bedrag
stort hij bij de commissie in depot. De ondernemer wil
deze nota echter niet herzien, want volgens hem is
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tegelijk met de brief over de eerste bouwaansluiting
ook een brief meegezonden over de tweede nieuwe
aansluiting. Die laatste brief heeft de consument, zo stelt
hij, nooit ontvangen want dan had hij meteen gereageerd
en een andere oplossing gekozen.
De consument vindt een bedrag tussen € 100,- en
€ 150,- redelijk voor de meter en de administratiekosten.
Voor het verleggen van de bouwaansluiting was 9 meter
leiding nodig en binnenshuis is een nieuwe watermeter
geplaatst. Deze kosten wil de consument wel betalen,
maar meer niet.
De ondernemer handhaaft zijn standpunt dat hij de consument een bevestiging voor zowel de bouwaansluiting
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Met de jaarafrekening en de hoogte van de rekeningen
voor de vijf jaren daarvoor is de gemachtigde van een
consument het niet eens. Als hij voor de jaarafrekening
de meterstand van 782 m3 aan de ondernemer doorgeeft
blijkt dat de openstaande vorderingen mede het gevolg
zijn van buitenproportionele en steeds hogere schattingen van het jaarlijks waterverbruik. De consument
heeft regelmatig telefonisch bezwaar gemaakt tegen
deze hoge schattingen die de afgelopen jaren hebben
geleid tot steeds grotere betalingsachterstanden en
incassoprocedures.

Volgens de ondernemer dateert de laatste opgenomen
meterstand van eind 2004. Het ging om 358 m3.
Omdat de ondernemer van de consument daarna geen
meterstand ontving was hij op grond van de algemene
voorwaarden gerechtigd de meterstanden te schatten.
De consument betaalde vanaf medio 2006 de facturen
niet. De ondernemer moest daardoor een incassomedewerker inschakelen en vorderingen ter incasso uit
handen aan een deurwaarder geven. Pas in april 2013
werd weer een meterstand, 782 m3, aan de ondernemer
doorgegeven.

Op basis van de meterstanden is het waterverbruik weliswaar gecorrigeerd naar het werkelijke verbruik, maar
alle door de consument betaalde (incasso)kosten zijn
niet vergoed of deels gecompenseerd. De gemachtigde
heeft de ondernemer een schikkingsvoorstel gedaan.
Volgens hem heeft de consument € 1.957,- teveel
betaald aan leveringen en kosten. Naar zijn mening zijn
beide partijen hiervoor gelijk verantwoordelijk zodat hij de
helft van dit bedrag terug wil. De ondernemer wijst dit
voorstel echter af.

De consument heeft in 2006, 2008 en 2009 inderdaad
enkele malen telefonisch contact met de ondernemer
gehad, maar dit ging steeds over de openstaande nota’s.
Over de meterstand of de hoogte van de voorschotnota’s
is toen niet gesproken. In een telefoongesprek in juni
2012 is de consument uitgelegd dat de voorschotnota’s
zo hoog waren omdat hij de meterstand niet doorgaf.
De consument zegde toe dat te gaan doen maar deed
dit vervolgens niet. Dat hij regelmatig bezwaar tegen
de schattingen heeft gemaakt is de ondernemer niet
gebleken. De schattingen van het verbruik worden in
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de loop der tijd verhoogd, ook als een signaal aan de consument om alert te zijn en de meterstand door te geven.
De ondernemer meent dat hij aan zijn zorgplicht heeft
voldaan. Hij heeft diverse malen geprobeerd in contact
met de consument te komen, maar dat is niet gelukt.
Voor de commissie staat vast dat de ondernemer de
meterstanden vanaf november 2004 niet heeft opgenomen. De schattingen van het waterverbruik door de
consument werden elk jaar verhoogd. Afgezien daarvan
betaalde de consument de termijnnota’s niet stipt met
als gevolg dat ook aanmaningskosten, incassokosten
e.d. in rekening werden gebracht.
De consument stelt dat hij herhaaldelijk telefonisch
bezwaar tegen de hoogte van de schattingen heeft
gemaakt. Maar volgens de ondernemer ging het steeds
om de openstaande nota’s, niet om de meterstand of de
hoogte van de voorschotnota’s. Pas in juni 2012 liet de
consument weten dat hij de voorschotnota’s erg hoog
vond. Hem is toen uitgelegd dat dit kwam doordat hij
de meterstanden al jarenlang niet had doorgegeven. De
consument gaf toen aan dat te gaan doen maar deed dat
pas in april 2013 voor het eerst.
De commissie verwijst naar de Algemene Voorwaarden
Drinkwater die bepalen dat de verbruiker jaarlijks de
meterstand aan het bedrijf doorgeeft. Het bedrijf kan
ook zelf de standen opnemen. Wat dat betreft sluit de
commissie zich aan bij de methode Vink. Dat houdt in
dat het bedrijf minstens eens in de drie jaar zelf de stand
opneemt om ongewenste effecten door nalatigheid of
onzorgvuldigheid van de consument te voorkomen. Het
gaat immers om een primaire nutsvoorziening.

In dit geschil wordt het belang hiervan nog eens
onderstreept omdat de consument niet in staat was zelf
zijn belangen te behartigen. De ondernemer moet gezien
de telkens hogere schattingen van het waterverbruik,
betalingsproblemen, telefonische contacten over de
nota’s en het niet doorgeven van meterstanden terwijl
dit wel was afgesproken zelf ook het nodige doen. Dat
heeft hij ook gedaan. Diverse malen hebben zijn incassomedewerkers geprobeerd contact met de consument te
krijgen, maar deze was niet thuis. Ook zijn medewerkers
drie achtereenvolgende jaren vergeefs langs geweest
om de meterstand op te nemen en moesten ze volstaan
met het achterlaten van een meterkaartje.

GESCHILLENCOMMISSIE
WATERRECREATIE
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten op
het gebied van waterrecreatie.

Daarmee heeft de ondernemer volgens de commissie voldaan aan zijn zorgplicht jegens de consument.
Hoewel de commissie begrip heeft voor de onmacht
van de gemachtigde om als adoptief vader zijn zoon
zo goed mogelijk te begeleiden is het niet redelijk dat
de gevolgen van het wanbeleid gedurende de periode
dat de consument zijn zaken zelf wilde regelen geheel
of ten dele voor rekening en risico van de ondernemer
komen. Er zijn ook geen onterechte bedragen in rekening
gebracht. De commissie kan zich goed voorstellen dat
de gemachtigde dit in overleg met de ondernemer wil
controleren en beveelt de ondernemer dan ook aan een
uitzondering te maken en in een gesprek na te gaan dat
alle (incasso) kosten correct in rekening zijn gebracht.
De uitkomst daarvan verandert overigens niets aan de
beslissing van de commissie.
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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
HISWA-sectie 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.
Klachten over vaarscholen, over het varen met schipper
en over overeenkomsten op afstand kan de commissie
ook behandelen.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 31 klachten in behandeling, waarvan 20
ingediend in het verslagjaar. De commissie deed 19
uitspraken. Een deel van de klachten kon niet worden
behandeld, omdat de commissie reglementair niet

bevoegd was om de klacht te behandelen, 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 huur van een
lig-/bergplaats en de bemiddeling bij (ver)koop.
Financieel belang
Het financieel belang van de klachten bedroeg gemiddeld € 3.787,-.
Mondelinge toelichting
In 76% van de gevallen was de consument bij de zitting
aanwezig om een mondelinge toelichting te geven. De
ondernemer was eveneens in 76% van de gevallen
aanwezig om het standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
In 35% van de gevallen had de consument tijdens de
procedure rechtshulp. Ook de ondernemer werd in 35%
van de gevallen bijgestaan door een rechtshulpverlener.
Aard van de beslissingen
Van de 19 uitspraken achtte de commissie er 8 gegrond,
1 ten dele gegrond en 8 ongegrond. In 1 geval heeft
de commissie zich niet bevoegd geacht van de klacht
kennis te nemen en in 1 geval is de consument niet
ontvankelijk verklaard in zijn klacht. Bij 5 van de (deels)
gegronde klachten kreeg de consument een vergoeding
toegewezen. Gemiddeld ging het hierbij om een bedrag
van € 3.691,-.

Lopende huurovereenkomst te laat opgezegd
Omdat het een lopende en geen nieuwe overeenkomst is, had de consument een opzegtermijn
van drie maanden in acht moeten nemen. Doordat hij te laat heeft opgezegd loopt de overeenkomst een heel jaar door en moet de consument dat jaar ook geheel betalen.

Mondeling en direct daarna annuleert een consument
schriftelijk om gezondheidsredenen half november zijn
jaarligplaats in de jachthaven. Maar volgens de ondernemer heeft hij de overeenkomst te laat opgezegd en
moet hij de huur van het gehele jaar daarop betalen. De
consument is het daarmee niet eens. Hij beroept zich
op de HISWA voorwaarden op grond waarvan hij meent
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dat hij niet het hele jaar maar de helft hoeft te betalen.
Bovendien heeft hij de ligplaats direct leeg gelaten en
komt hij er ook niet meer terug zodat hij ook de toeristenbelasting niet verschuldigd is en geen vergoeding
voor de aansluiting voor elektra hoeft te betalen. De
consument betaalt een bedrag van € 2.095,- niet en
stort dat bij de commissie in depot.
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De ondernemer handhaaft zijn standpunt dat de consument de jaarhuur te laat heeft opgezegd. De opzegtermijn van drie maanden was al verstreken. De consument
wil maar de helft van het liggeld betalen en beroept zich
daarbij ten onrechte op de opzegvoorwaarden die betrekking hebben op annulering binnen drie maanden tot twee
weken voor het ingaan van de nieuwe huurperiode. In de
HISWA voorwaarden staat echter duidelijk dat dit alleen
geldt bij het aangaan van de eerste huurovereenkomst.
Uit coulance is de ondernemer bereid de in rekening
gebrachte toeristenbelasting en de vergoeding voor de
aansluiting voor elektra te crediteren.

Bij een reeds lopende overeenkomst is de opzegtermijn
drie maanden voor het ingaan van de nieuwe periode,
in dit geval lopend van 1 januari tot 31 december van
elk jaar. Wordt te laat opgezegd, dan is de consument
aan een nieuwe periode gebonden en wordt de oude
overeenkomst op dezelfde voorwaarden voortgezet.
Aangezien de overeenkomst al een aantal jaren loopt
oordeelt de commissie dat de consument te laat heeft
opgezegd en dat hij de huur van een volledig jaar moet
betalen. Daarop brengt de commissie het aanbod van
de ondernemer in mindering wat betreft de in rekening
gebrachte toeristenbelasting en de vergoeding voor de
aansluiting voor elektra. Dat is een bedrag van € 154,-.

De commissie vindt eveneens dat het om een doorlopende en geen eerste huurovereenkomst gaat. Als
voor de eerste maal een overeenkomst is gesloten en
de consument zich alsnog wil terugtrekken voorzien de
HISWA voorwaarden in een annuleringsregeling. De
hoogte van de annuleringskosten die de consument
dan moet betalen hangt af van het moment waarop hij
annuleert.

Winterbeurt niet of niet goed uitgevoerd
Omdat de motor ondanks de opdracht van de consument de boot winterklaar te maken door vorst
is beschadigd, moet de ondernemer de kosten van een nieuwe motor betalen. Bovendien is de
consument hem geen courtage verschuldigd. Daarover staat niets in de bemiddelingsovereenkomst en de ondernemer heeft de geclaimde kosten ook niet voldoende onderbouwd.

Om te bemiddelen bij de verkoop van zijn boot schakelt
een consument de ondernemer in en levert dezelfde
dag de boot bij hem af. In de winter geeft zij opdracht de
boot winterklaar te maken maar omdat de ondernemer
dit nalaat bevriest de motor. Hoewel de ondernemer toezegt de defecte motor te repareren krijgt de consument
toch een rekening voor het lassen van het motorblok.
Als zij hierover reclameert zegt de ondernemer dat de
factuur als niet verzonden kan worden beschouwd. Een
jaar later geeft de consument weer opdracht de boot
winterklaar te maken. Enige tijd later bevestigt de ondernemer dat hij dat heeft gedaan en de boot op de kant is
gestald. De factuur hiervoor betaalt de consument.
Een aantal maanden later wordt overeengekomen dat
de bemiddelingsovereenkomst wordt beëindigd en de
consument de boot komt ophalen, tenzij de ondernemer
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in de tussentijd een koper vindt. Tot haar verbazing krijgt
de consument een e-mailbericht van de ondernemer dat
er weer vorstschade aan de motor is. De ondernemer
erkent zijn aansprakelijkheid en geeft aan een nieuw
motorblok te plaatsen. Later meldt hij echter dat er een
koper is die een vaartest wil en dat de motor niet wordt
vervangen maar gelast.
De consument geeft uitdrukkelijk aan hiermee niet
akkoord te gaan. Ze gaat, omdat de ondernemer daarna
niet te bereiken is, zonder aankondiging bij hem langs
en ziet de boot met de motor open en de sleutels in het
contact. De consument vordert daarop afgifte van de
boot en stelt de ondernemer schriftelijk aansprakelijk
voor de schade. De ondernemer reageert daarop met
een beroep op het retentierecht omdat de consument
hem een bedrag van € 2.970,- verschuldigd zou zijn.
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De consument stelt dat zij deze rekening nooit heeft
ontvangen en deponeert dat bedrag bij de commissie.
Het schip ligt nog bij de ondernemer, maar ze heeft geen
vertrouwen meer in hem, omdat de motor twee keer
kapot is gevroren. De consument wil de boot terug en
voor het vervangen van de motor een schadevergoeding
van € 6.000,-. Mogelijk is er meer schade maar omdat ze
geen toegang tot de boot krijgt kan ze dat niet constateren. Mocht er inderdaad nog meer schade zijn dan moet
de ondernemer ook dat vergoeden.
De ondernemer bestrijdt dat hij voor de schade aan de
motor verantwoordelijk is. Het eerste jaar heeft hij geen
opdracht gekregen de boot winterklaar te maken. Wel
heeft hij een factuur voor het lassen en schoonmaken
van het motorblok gestuurd. Deze nota is gecrediteerd
maar dat betekent niet dat hij op enig punt nalatig is
geweest. Op verzoek van de consument is een jaar later
de motor van antivries voorzien en de boot uit het water
gehaald.
Nadat de consument had besloten de boot uit de
verkoop te halen stuitte de ondernemer op problemen
met de motor. De stelling van de consument dat de
motor bevroren was en hij zou hebben gezegd daarvoor
verantwoordelijk te zijn noemt de ondernemer volslagen
onjuist. Correct is wel dat de consument onverwacht
langs is gekomen. Dat bezoek is zeer onprettig en
bedreigend verlopen. De ondernemer heeft de politie
daarover ingelicht. Dat iedereen bij de boot kon komen
zoals de consument stelt, bestrijdt de ondernemer. De
boot stond op zijn terrein, net als veel andere boten.
De consument is volgens de ondernemer een vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd. Op grond
van de algemene voorwaarden zou dat 50% van de
courtage zijn. Een bedrag van € 2.970,- is volgens de
ondernemer zonder meer redelijk.

De door de commissie ingeschakelde deskundige
concludeert dat de ondernemer de boot niet winterklaar
heeft gemaakt omdat het motorblok door vorst is
gebarsten. De ondernemer heeft ook verklaard dat hij bepaalde werkzaamheden voor het winterklaar maken niet
en niet goed heeft uitgevoerd. Het motorblok inclusief
het draaiend gedeelte moet worden vernieuwd. Dat kost
€ 5.071,-.
De commissie stelt vast dat uit e-mails blijkt dat de
consument in ieder geval ook het tweede jaar de
ondernemer opdracht heeft gegeven de motor winterklaar te maken. Daarna is de boot op de kant gezet en
niet meer in gebruik geweest. De consument mocht
er daarom vanuit gaan dat de boot tot het beëindigen
van de verkoopopdracht onafgebroken in winterklare
staat zou verkeren. Een eenmaal winterklaar gemaakte
motor hoeft immers niet nogmaals winterklaar gemaakt
te worden als de motor in de tussentijd niet in gebruik
is geweest. De consument had daarom niet hoeven te
verwachten dat de motor door bevriezing zou scheuren.

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.

Doordat de ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten
in het winterklaar maken van de motor is hij aansprakelijk
voor de schade die daardoor is ontstaan. Hij moet de
consument het door de deskundige berekende herstelbedrag van € 5.071,- betalen. Gezien de verstoorde
relatie en het feit dat de motor twee keer is gescheurd
toen de boot bij de ondernemer lag geeft de commissie
de voorkeur aan deze afhandeling. De consument moet
wel zelf en voor eigen kosten voor het vervoer van het
schip vanaf de werf zorgen.
Wat betreft het door de ondernemer gevorderde bedrag
van € 2.970,- merkt de commissie op dat in de bemiddelingsovereenkomst geen courtage en geen vraagprijs zijn
overeengekomen. De ondernemer heeft zijn gemaakte
kosten verder ook niet onderbouwd zodat de consument
dit bedrag niet hoeft te betalen.
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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 2014 waren 59 klachten in behandeling waarvan 46
ingediend in het verslagjaar. Er zijn 8 uitspraken verzonden. Een substantieel aantal klachten onderling geregeld.
Daarnaast is een deel van de klachten niet verder in
behandeling genomen omdat de consument niet aan
de formele inname voorwaarden voldeed of omdat de
ondernemer niet was aangesloten.

Mondelinge toelichting
In 75% van de gevallen woonde de consument de zitting
bij. De ondernemer woonde in 25% van de gevallen de
zitting bij.
Rechtshulp
In 13% van het aantal klachten had de consument
tijdens de procedure rechtshulp. In geen enkel geval had
de ondernemer tijdens de procedure rechtshulp.
Aard van de beslissingen
In 2014 heeft de commissie 8 keer uitspraak gedaan.
In 4 gevallen werd de klacht gegrond bevonden en in 4
gevallen werd de klacht ongegrond bevonden. In 1 geval
heeft de commissie een vergoeding toegekend. Het
bedrag van de vergoeding was € 769,-.

de voorwaarden dat er geen garantie is als er problemen
ontstaan door het zelf toevoegen of wijzigen van
hardware of software. In de voorwaarden wordt ook
gewaarschuwd tegen het zelf knutselen aan de tablet.
Andere software aanbrengen valt buiten het normaal
gebruik en valt daarom niet onder de garantie.
Volgens de commissie had de consument die bovengemiddeld geïnformeerd is, er bedacht op moeten zijn dat
het vervangen van de standaard besturingssoftware door
eigen software problemen zou kunnen opleveren. Hij

heeft daarover vooraf ook geen contact met de ondernemer of de fabrikant opgenomen. De consument mocht
er niet zonder meer van uitgaan dat dit met dit type
tablet ook mogelijk was. Hij had er zeker van moeten
zijn dat hij na het installeren van eigen software de tablet
weer in de fabrieksstand kon terugplaatsen. Bovendien
staat in de voorwaarden van de ondernemer duidelijk dat
bij het plaatsen van eigen software de garantie vervalt.
Er is dus geen sprake van een niet-conform product. Het
door de consument verlangde wordt afgewezen.

Soort klachten
Het onderwerp van de klachten waarover de commissie
een uitspraak heeft gedaan betrof onder andere computer/randapparatuur, audio-visuele apparatuur, huishoudelijke apparaten en persoonlijke verzorgingsapparaten.
Financieel belang
Het bedrag dat bij de klachten in het geding was,
bedroeg gemiddeld € 761,-.

Geen garantie na knutselen aan tablet
Zonder zich er vooraf van te vergewissen dat het kan, vervangt een consument de software
van zijn tablet door eigen software. Daardoor zit de tablet op slot. De consument heeft daarom
geen recht op reparatie onder garantie. Bovendien staat dit duidelijk in de voorwaarden van de
ondernemer.

De tablet die een consument voor € 677,- heeft gekocht
is traag, een bekend probleem bij dat merk. Daarom
vervangt hij de standaard besturingssoftware door
software die van een geheugenkaartje kan draaien. Dat
gaat eerst prima, maar nadat de consument een andere
versie heeft geïnstalleerd start de tablet niet meer op.
Het is ook niet mogelijk de originele software terug
te plaatsen wat bij een tablet van andere fabrikanten
wel kan. Het is volgens de consument gebruikelijk dat
andere software op zo’n tablet wordt geïnstalleerd. Hij
meent dat hij mocht verwachten dat dit op zijn tablet
ook mogelijk was. De ondernemer heeft er ook niet op
gewezen dat er risico’s zitten aan het installeren van
andere software. Daarom vindt de consument de tablet
een ondeugdelijk product.
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De fabrikant wil het moederbord niet onder garantie
vervangen omdat de tablet unlocked is. De consument
vindt dat het bij dit soort producten normaal is om zelf
software te installeren. Volgens de consument valt de
reparatie onder de garantie. Hij wil het aankoopbedrag
terug of anders een gratis reparatie.
De ondernemer beroept zich erop dat hij heeft geleverd
wat de consument heeft besteld. De consument heeft
zelf de software gewist en vervangen door eigen
software zonder eerst met de helpdesk contact op
te nemen. Als een klant eigen software installeert en
daarmee veranderingen aanbrengt kan niet worden
gegarandeerd dat de tablet nog goed werkt. De originele
software terugplaatsen is niet mogelijk. Voorts staat in
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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 bemiddelingsdeskundigen 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 in 2014 973 klachten in behandeling, waarvan
738 ingediend in het verslagjaar. De commissie verzond
in het verslagjaar 331 uitspraken. Ook werden 144 zaken
onder leiding van een bemiddelingsdeskundige geschikt.
In een groot deel van de klachten hebben partijen alsnog
onderling geschikt. Daarnaast kon de commissie een
aantal zaken niet verder behandelen onder meer omdat
de consument niet voldeed aan de formele inname voorwaarden of omdat de ondernemer niet was aangesloten.

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 parket en vloerbedekking. De overige
klachten hadden onder meer betrekking op badkamers
en slaapkamers.
Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 3.267,-.
Mondelinge toelichting
In 83% 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 331 klachten heeft de commissie uitspraak gedaan.
In 108 gevallen werd de klacht gegrond bevonden, in 29
klachten ten dele gegrond en in 182 klachten werd de
klacht ongegrond verklaard. Daarnaast heeft de commissie de consument in 9 gevallen niet-ontvankelijk geacht
in diens klacht en heeft de commissie zich in 2 gevallen
niet bevoegd geacht. In 1 geval werd ter zitting een
schikking bereikt. De commissie kende in 50 gevallen
een vergoeding toe. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding € 1.027,-.
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Wastafelmeubel laat maanden op zich wachten
Ondanks herhaalde pogingen krijgt een consument het wastafelmeubel dat hij heeft besteld en
betaald niet geleverd. Ook een laatste poging met de aankondiging de zaak aan de commissie
voor te leggen levert niet het gewenste resultaat op. De commissie geeft de consument gelijk.
De overeenkomst wordt ontbonden. Ook moet de ondernemer een vergoeding voor het geleden
ongemak betalen.

Behalve het wastafelmeubel wordt de rest van twee
badkamers en een toiletruimte waarvoor de consument
€ 11.750,- betaalt, afgeleverd. Een paar weken later
vraagt de consument aan de ondernemer of de wastafel
links of rechts op het console zit. Dan kan degene die de
consument voor de plaatsing heeft ingeschakeld daarmee rekening houden. Het antwoord van de ondernemer
is links, maar er komt een wastafelmeubel waarop de
wastafel rechts op de console zit. De chauffeur neemt
het meubel daarom weer mee. De ondernemer zegt
toe dat over twee weken het goede meubel wordt
geleverd maar dat gebeurt niet door problemen met de
leverancier. Enige maanden later biedt de ondernemer
zijn excuses aan. Als compensatie zal een monteur over
vier weken het wastafelmeubel kosteloos afmonteren.

sie aanhangig gemaakt, kondigt de consument aan. Hij
heeft de brief al klaar en stuurt die op voorhand naar de
ondernemer. Uiteindelijk gebeurt dat ook. De consument
vraagt de commissie de overeenkomst wat betreft
het wastafelmeubel te ontbinden en restitutie van het
restant van de koopsom, € 458,-, vermeerderd met de
wettelijke rente van 8,5%. Ook wil hij vergoeding van de
materiële schade.

Echter, het meubel wordt nog steeds niet geleverd.
Weer een maand later krijgt de consument een e-mail
dat het meubel met de wastafel rechts op de console
binnenkort wordt verwacht. Maar omdat dat links moet
zijn geeft de consument deze fout telefonisch door.
Een paar weken later e-mailt de consument dat hij het
wastafelmeubel uiterlijk over drie weken geplaatst wil
hebben, maar ook nu gebeurt er niets. Daarom stelt hij
de ondernemer in gebreke en geeft hij hem een laatste
termijn voor de levering en de montage.

De ondernemer heeft de commissie laten weten dat
hij het meubel had ontvangen en een afspraak met de
consument wilde maken om het gratis te plaatsen. Dat
heeft de consument geweigerd omdat hij inmiddels het
geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt.

Daarop laat de ondernemer weten dat de leverancier
vanwege de economische crisis vooruit betaald wil
worden voordat hij aan de ondernemer levert. Daardoor
kan de ondernemer niet inschatten wanneer hij het
wastafelmeubel kan verwachten. De consument wil
daarom dat de ondernemer hem de prijs van het meubel,
€ 683,-, terugbetaalt met de toezegging dat hij zodra het
wastafelmeubel is geplaatst dit bedrag zal voldoen. De
consument krijgt echter maar € 225,- op zijn rekening.
Hij neemt contact op met de fabriek in Italië en hoort
dat het meubel in voorraad is en binnen 48 uur geleverd
wordt als het volledige bedrag is betaald.
Daarop doet de consument in een e-mail de ondernemer
nog een laatste voorstel: restitutie van het restant van de
koopprijs, € 458,-, en de toezegging de volledige koopprijs te betalen als het wastafelmeubel, met de wastafel
links op het console, is geplaatst. Als de ondernemer dit
voorstel niet bevestigt wordt het geschil bij de commis-
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De consument spreekt tegen dat hij en de ondernemer
de klacht gezamenlijk hebben opgelost. Hij heeft voor
€ 875,- een soortgelijk meubel bij een andere leverancier
besteld en laten plaatsen. Tot zijn verbazing werd hij later
door een monteur van de ondernemer gebeld met de
vraag wanneer het meubel kon worden geplaatst.

De mededeling van de ondernemer dat de consument
het meubel niet direct bij hem heeft geannuleerd berust
volgens de commissie op een misvatting omdat de
consument hem al op voorhand een afschrift van de
brief aan de commissie heeft gestuurd. De ondernemer
had daaruit kunnen begrijpen dat de consument de
overeenkomst voor wat betreft het wastafelmeubel
wilde ontbinden als hij niet aan diens allerlaatste verzoek
zou voldoen. Voorts heeft de consument hem gedurende
een lange periode diverse malen in de gelegenheid
gesteld het wastafelmeubel te leveren, echter zonder
resultaat. Deze tekortkoming rechtvaardigt ontbinding
van dit deel van de overeenkomst. De klacht is gegrond.
De ondernemer moet de koopsom van € 683,- terugbetalen met aftrek van de € 225,- die de consument al
heeft gehad. Resteert € 458,-.

Oorzaak van vlekken op bankstel een raadsel
Niemand komt er achter wat de oorzaak is van de witte vlekken die na een paar weken op het
geleverde bankstel zitten. Daarmee voldoet het bankstel niet aan de koopovereenkomst. De
consument moet het bankstel teruggeven en bij de ondernemer een gelijksoortig bankstel kopen
waarbij het aankoopbedrag van het bankstel met de vlekken wordt verrekend.

Een paar weken na de levering komen er witte vlekken
op de 2,5- en 3,5-zitsbank die de consument voor
€ 3.690,- heeft gekocht. De fabrikant en de stofleverancier kunnen de oorzaak niet vaststellen. De bekleding
wordt kosteloos met dezelfde stof vervangen maar ook
dan ontstaan na enkele weken witte vlekken.
De fabrikant en de ondernemer willen een andere bekleding aanbrengen, maar daarvoor moet de consument
€ 1.000,- betalen. Die vindt echter dat ook dat zonder
kosten moet gebeuren.
De ondernemer erkent dat de consument de klacht correct heeft beschreven. Er zijn tweemaal witte vlekken op
de wollen bekleding gekomen. Dit probleem heeft zich
nog nooit voorgedaan. De fabrikant en de leverancier
noemen transpiratie of andere externe omstandigheden
als mogelijke oorzaak, maar de consument accepteert
dat niet.
Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige
komt er niet uit. De meubelstof is betrouwbaar en sterk.
De lichte vlekken zitten op willekeurige plaatsen en niet
op, wat zou kunnen worden verwacht, slechts de delen
van de bank die het meest worden gebruikt. Tussen en
op de vezels bij de vlekken is geen enkele vervuiling te
zien. In de fabriek is de stof met een vocht/vuilafstotend
middel behandeld. De consument heeft geen reinigingsmiddel gebruikt dat in combinatie daarmee voor
problemen zou kunnen zorgen.

De deskundige concludeert dan ook dat de oorzaak
van de vlekken niet voor 100% is vast te stellen. De
consument en de ondernemer zijn bereid na te denken
over het opnieuw bekleden van het bankstel, maar dan
met een andere stof. De kosten hiervan, ongeveer
€ 1.000,-, zouden dan worden gedeeld.
De commissie volgt de bevindingen van de deskundige.
Hoewel de omvang en ernst van de klacht in dit stadium
nog is te verwaarlozen, is er sprake van een serieus te
nemen klacht. Omdat het niet duidelijk is wat de oorzaak
van de vlekken is en er geen aanleiding voor nog meer
onderzoek is, moet op grond van het Burgerlijk Wetboek
worden vermoed dat het bankstel bij aflevering niet aan
de overeenkomst heeft beantwoord aangezien de vlekken binnen zes maanden na de aflevering zijn ontstaan.
De commissie begrijpt dat de ondernemer gelet op zijn
verhouding tot de fabrikant en leverancier graag definitief
de exacte oorzaak van de klacht vastgesteld wil zien
maar de laatsten zijn geen partij in deze procedure.
Bovendien is onduidelijk of en tegen welke kosten dat
uiteindelijk vastgesteld zal kunnen worden. Ter beëindiging van het geschil oordeelt de commissie het redelijk
en billijk dat de consument bij de ondernemer een
gelijksoortig bankstel koopt en afgeleverd krijgt onder (in)
ruiling van het bankstel en verrekening van het daarvoor
betaalde aankoopbedrag.

Een mogelijke oorzaak zou een lichte vorm van ‘shading’
kunnen zijn. Dat komt vaker voor bij pool tapijten en
in mindere mate bij pool meubelstoffen. Bij shading
ontstaan door een onverklaarbare oorzaak schijnvlekken
in de stof of het tapijt. Een andere mogelijkheid is transpiratie. De leverancier van de stof heeft geen klachten
over andere delen van dezelfde rol stof gekregen. Ook
de stoffeermethode en het gebruik van materialen vallen
als oorzaak af.

Voorts heeft de consument voor het geleden ongemak
recht op een vergoeding van € 200,-. Hij heeft ruim een
jaar geen wastafelmeubel gehad en zich veel inspanning
moeten getroosten om een soortgelijk meubel via een
andere leverancier te krijgen. De commissie acht het niet
redelijk dat de ondernemer ook het prijsverschil moet
vergoeden.

Pagina 178

Consumentenzaken

Pagina 179

Afwijkende annuleringstermijn niet met consument
besproken
Op grond van de toezegging van de verkoper gaat een consument er vanuit dat zij ruim de tijd
heeft om indien nodig de koop van een keuken te annuleren. Pas later blijkt dat die termijn slechts
twaalf weken is. Volgens de commissie heeft de verkoper dat bij het ondertekenen van de koopovereenkomst niet tegen de consument gezegd. Zij heeft dus terecht na het verstrijken van die
termijn de koop ontbonden. Ook hoeft ze geen annuleringskosten te betalen.

Omdat de koop van een nieuwe woning niet doorgaat
wil de consument de aankoop en plaatsing van een keuken kosteloos annuleren. De ondernemer is niet bereid
tot overleg hoewel de verkoper bij het tekenen van de
overeenkomst heeft gezegd dat zij nergens aan vast zou
zitten. Pas later bleek dat zij binnen een beperkte tijd kon
annuleren. Als zij dat had geweten had ze niet getekend
omdat het langer zou duren voordat bekend zou zijn of
de koopwoning zou doorgaan.
Een week na de ondertekening van het contract belde
de verkoper met de vraag of alles rond was. De consument heeft toen herhaald dat het hele project nog in
een beginfase was en het nog geruime tijd kon duren
voordat er duidelijkheid was. Ook bij een tweede contact
waarbij de verkoper vroeg of de overeenkomst definitief
gemaakt kon worden gaf de consument aan dat er nog
altijd geen duidelijkheid bestond omdat financieel nog
veel gepast en gemeten moest worden. De verkoper
heeft ook toen niet gezegd dat de tijd aan het dringen
was. Hij wekte de indruk dat er nog alle tijd was.
Uiteindelijk ging de koop van de woning niet door en
dat heeft de consument in een brief aan de ondernemer
medegedeeld en in een e-mail bevestigd.
De consument verlangt dat zij de overeenkomst kosteloos kan annuleren. Bovendien heeft de ondernemer
geen exacte afmetingen van de keuken en is ook niet
duidelijk wat de consument heeft gekocht. Dat kan naar
haar mening ook niet omdat er nog geen ruimte was
waar de keuken kon worden geplaatst. Van de rekening
van € 30.000,- heeft zij daarom € 9.000,- niet betaald en
bij de commissie gedeponeerd.
De ondernemer wijst erop dat met de consument een
rechtsgeldige koopovereenkomst is gesloten met een
aan een termijn gebonden voorbehoud wat betreft
de koop van een woning. De consument heeft echter
enkele weken na het verstrijken van die termijn een
beroep op het voorbehoud gedaan.
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De commissie stelt dat tussen partijen koopovereenkomsten zijn gesloten, waarbij afspraken zijn gemaakt
betreffende een ontbindende voorwaarde voor het geval
de aankoop van de nieuwe woning niet door zou kunnen
gaan. De commissie is ervan overtuigd dat deze termijn
niet met de consument is besproken. Immers, als zij
had geweten dat het om een termijn van 12 weken
ging had zij de overeenkomst nooit getekend. Eigenlijk
was het op dat moment al duidelijk dat de consument
binnen een zeer beperkt aantal weken en ook nog eens
in de vakantietijd niet alles voor de nieuwe woning met
alle daaraan verbonden financiële aspecten zou kunnen
regelen. Ze kon dus ook geen bewijsstukken overleggen zoals nodig is om een beroep op de ontbindende
voorwaarde te doen.
Voor de commissie staat vast dat de letterlijke tekst van
de stempel op het koopcontract geen correcte weergave
is van wat over het voorbehoud is overeengekomen.
De verkoopmedewerker had dat tegen de consument
moeten zeggen. Als in een verkoopgesprek een
voorbehoud wordt besproken en de verkoper aangeeft
dat de consument door de ondertekening eigenlijk nog
niet gebonden is, had hij bij het ondertekenen moeten
melden dat was afgeweken van wat was besproken. De
ondernemer kan zich er niet achter verschuilen dat de
consument maar beter had moeten opletten. Het enkel
plaatsen van een handtekening in combinatie met de
moeilijk leesbare stempel die ook nog eens ondersteboven is geplaatst, is geen bewijs dat wat in de stempel
staat ook daadwerkelijk is overeengekomen.

Keukenkastjes zwellen door inwerking van vocht
Het blijft onduidelijk waarom de consument de keukenapparatuur niet heeft laten repareren maar
heeft vervangen. Daarom wijst de commissie haar klacht af. Ook de klacht over het zwellen van de
keukenkastjes vindt bij de commissie geen gehoor. Intrekkend vocht is de oorzaak, geen gebrek
dat de ondernemer kan worden verweten.

Binnen drie jaar moet een consument de magnetron, de
kookplaat en de oven van de nieuwe keuken vervangen
omdat ze stuk zijn gegaan. Al anderhalf jaar daarvoor
heeft ze een klacht over de apparatuur bij de ondernemer ingediend. De consument meent dat keukenapparatuur langer dan twee tot drie jaar moet werken. De
ondernemer verwijst haar echter naar de fabrikant.
Dat is niet het enige probleem. De keukenkastjes
splijten. De ondernemer neemt deze klacht niet in
behandeling omdat ze volgens hem door onzorgvuldig
gebruik zijn gaan splijten. De consument bestrijdt dat.
Ze zet bij het koken de afzuiger aan en het mechanische
afzuigsysteem in haar huis staat altijd aan. De consument neemt de kastjes met een licht vochtige doek af,
zoals beschreven in het onderhoudsboekje. Ze heeft de
keukenapparatuur inmiddels zelf vervangen maar wil dat
de ondernemer de keukenkastjes vervangt en haar klacht
serieus neemt.
Volgens de ondernemer vallen de klachten niet onder
de garantie omdat ze door een onjuist gebruik van de
keuken zijn ontstaan. De kasten zijn gaan splijten door
overtollig vocht/vet dat bij het koken vrijkomt en niet
meteen is verwijderd. Daardoor zet het hout uit. Als de
folie loslaat als gevolg van een fabricagefout zet het hout
niet uit.
Voor de deskundige die de commissie heeft ingeschakeld blijft het onduidelijk waarom de magnetron en de
keramische kookplaat niet zijn gerepareerd maar vervangen. De wandkasten boven de kookplaat zwellen aan de
zijkanten. Vochtinwerking is volgens de deskundige de
oorzaak. Dat geldt ook voor de bodem van de spoelkast.

Omdat de termijn niet is besproken, maakt deze geen
onderdeel uit van de overeengekomen ontbindende
voorwaarde. Daarom kon de consument ook na het
verstrijken van de twaalf weken een beroep op de ontbindende voorwaarde doen. Dat heeft ze ook schriftelijk
gedaan, waarmee de overeenkomst is ontbonden. De
ondernemer kan daardoor ook geen annuleringskosten
vragen. Omdat de klacht gegrond is krijgt de consument
het bedrag dat ze in depot heeft gestort, € 9.000,-,
terug.
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Wat betreft de klachten over de apparatuur merkt de
commissie op dat het gebruikelijk is dat de consument
om praktische redenen naar de serviceafdeling van de
fabrikant wordt verwezen. Dat is de aangewezen partij
om klachten te beoordelen en storingen op te lossen. Als
dat niet leidt tot een acceptabele oplossing moet de consument zich weer tot de keukenondernemer wenden,
omdat deze zijn wederpartij is en in die zin aansprakelijk
is voor de levering van een goed product. Voorts moet
de consument de keukenondernemer in de gelegenheid
stellen de klachten naar behoren op te lossen.
De consument stelt dat zij haar klachten over de apparatuur bij de ondernemer heeft gemeld en de fabrikant
haar klachten heeft afgewezen. Vervolgens heeft zij
vele malen met de ondernemer gebeld en uiteindelijk
de apparaten vervangen. Vier jaar later legt zij de klacht
aan de commissie voor. De commissie kan deze klacht
niet meer beoordelen, al was het alleen maar omdat de
apparaten er niet meer zijn. Voorts kan de commissie
niet vaststellen dat de consument heeft voldaan aan
haar verplichting de ondernemer in de gelegenheid te
stellen de klachten naar behoren op te lossen. Zij stelt
steeds mondeling en telefonisch met de ondernemer te
hebben gecommuniceerd en heeft geen steekhoudend
bewijs geleverd hoe en wanneer zij de ondernemer op
de klachten heeft aangesproken.
De commissie wijst derhalve de klachten over de
apparatuur af.
De conclusie van de deskundige dat de keukenkasten
door vochtinwerking en niet door een toewijsbaar gebrek
zijn gaan zwellen neemt de commissie over. De schade
is in het gebruik ontstaan en betreft niet een aan de
ondernemer toewijsbaar gebrek aan de keukenmeubelen. Ook deze klacht is ongegrond.
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GESCHILLENCOMMISSIE
ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

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.

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.

Aantal klachten en uitspraken
Er waren 10 klachten in behandeling, waarvan 7
ingediend in het verslagjaar. Er zijn in totaal 4 uitspraken
verzonden. In een deel van de klachten hebben partijen
alsnog een schikking bereikt. Daarnaast kon er één
klacht niet verder in behandeling worden genomen
omdat de ondernemer niet was aangesloten.

Financieel belang
Het financiële belang dat bij de klachten in geding was,
bedroeg gemiddeld € 10.000,-.
Mondelinge toelichting
Zowel de consument als de ondernemer heeft in 75%
van de gevallen de zitting bijgewoond.
Rechtshulp
In 25% van de gevallen was de consument voorzien
van professionele rechtsbijstand. De ondernemer
was in geen enkel geval voorzien van professionele
rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
In het verslagjaar heeft de commissie 4 uitspraken
gedaan. Er is 1 klacht gegrond verklaard en 3 klachten
ongegrond. In de gegrond verklaarde klacht is een
vergoeding toegekend van € 750,-.

Soort klachten
De uitspraken van de commissie hadden betrekking op,
schouder-, borstkas- en wervelkolomletsel, buikwandcorrectie en borstvergroting/-verkleining.

Oorzaak lekkage borstimplantaten niet te achterhalen
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De commissie kan niet bepalen of het lekken van de borstimplantaten het gevolg is van een fout
van de chirurg of van een fabrieksfout. Er kan dus ook geen schadevergoeding worden toegekend.

Over het resultaat van borstvergroting waarvoor zij
€ 3.900,- heeft betaald is de consument tevreden.
Volgens de chirurg is ze er voor de rest van haar leven
mee klaar. Over de kans van 10% dat de protheses gaan
lekken is niet gesproken. Drie jaar later voelt de consument onder haar linker oksel een bobbeltje. Uiteindelijk
wordt ze in een ziekenhuis onderzocht en blijkt dat het
linkerimplantaat lek is en vloeistof in het lymfestelsel
terecht is gekomen. Ze wordt ook in de kliniek onderzocht waar de arts haar zegt dat hij nog nooit heeft
meegemaakt dat een implantaat lekt. Het zou volgens
hem ook een ontstoken lymfeklier, een siliconoom of
kanker kunnen zijn. Mocht het implantaat inderdaad lek
zijn dan zou dat op kosten van de kliniek moeten worden
vervangen. Ook de andere implantaat zou dan vervangen
worden omdat anders geen symmetrisch resultaat wordt
verkregen.

Consumentenzaken

Bij een second opinion in het ziekenhuis wordt de consument gezegd dat dergelijke implantaten niet zo maar
kapot gaan. Als ze al na drie jaar gaan lekken is er sprake
van een fabrieksfout of van een fout bij het implanteren.
De kliniek heeft de herstelingreep niet in rekening
gebracht, maar de consument heeft wel schade geleden
doordat zij haar bedrijf vier weken heeft moeten sluiten.
Haar inkomstenderving bedraagt € 1.430,-. Dat bedrag
wil zij vergoed hebben. Los daarvan is de herstelingreep
niet goed uitgevoerd want de druppelvormige implantaten zijn gaan draaien. De consument moet dus voor
de derde keer worden geopereerd, maar dat wil ze op
kosten van de kliniek ergens anders laten doen.
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Volgens de kliniek wordt altijd met siliconenimplantaten
gewerkt. Dat bij de consument het implantaat al na drie
jaar is gaan lekken is zonder meer snel. Bovendien had
de consument de pech dat ook nog een siliconoom is
opgetreden, wat erg zeldzaam is. Tegenwoordig worden
dergelijke implantaten levenslang gegarandeerd. Toen
een herstelingreep aan de orde kwam is over de vorm
van de nieuwe implantaten gesproken. De consument
wilde nog iets grotere borsten en op zich was dat ook
verstandig omdat door de oude implantaten een ruimte
was ontstaan en het beter is als de nieuwe implantaten
wat strak komen te zitten.
De commissie vindt in principe dat de lekkage van het
implantaat moet worden toegeschreven aan een fout
van de chirurg of aan een fabrieksfout. Dat de chirurg
heeft erkend dat een lekkage na drie jaar erg snel is
wil niet zonder meer zeggen dat het implantaat van de
aanvang af aan heeft gelekt. Daar zijn geen concrete
aanwijzingen voor, evenmin voor een fout van de
chirurg. Voor een fabrieksfout of een zwakke plek in het
implantaat heeft de kliniek bij de overeenkomst haar
aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

Dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden wat de
oorzaak is van de lekkage is zowel voor de consument
als voor de chirurg een zeer onbevredigende uitkomst,
maar niet te vermijden. Om de vordering toe te wijzen
moet er een redelijke mate van zekerheid zijn dat de kliniek een fout heeft gemaakt en die zekerheid is er niet.
Daarom is de kliniek niet voor de schade aansprakelijk.
Hoewel de klacht wordt afgewezen moet de kliniek
wel het klachtgeld aan de consument vergoeden. De
aanvankelijke reactie van de kliniek in haar richting was
verregaand onvoldoende. Bovendien heeft de kliniek
geen schriftelijk verweer gevoerd maar pas tijdens de zitting van de commissie bij de behandeling van de klacht
haar standpunt in volle omvang kenbaar gemaakt.

GESCHILLENCOMMISSIE
ZONWERING
Deze commissie behandelt
klachten van consumenten
tegen bedrijven die zonwering,
rolluiken of markiezen
verkopen en ophangen.
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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 7 klachten in behandeling, waarvan 3 ingediend
in het verslagjaar. De commissie deed 5 uitspraken. In 1
geval hebben partijen alsnog een schikking bereikt. Eén
klacht kon niet verder in behandeling worden genomen
omdat deze niet op het werkterrein van de commissie lag.
Soort klachten
De klachten gingen over afwerking, maatvoering,
montage en technische defecten.

Mondelinge toelichting
In alle gevallen was de consument bij de zitting aanwezig
om een mondelinge toelichting te geven. De ondernemer was in 50% van de gevallen aanwezig om het
standpunt toe te lichten.
Rechtshulp
De consument maakte in 25% van de gevallen gebruik
van rechtshulp. De ondernemer maakte geen gebruik
van rechtshulp.
Aard van de beslissingen
Van de 5 uitspraken achtte de commissie er 2 gegrond
en 2 ongegrond. In 1 geval achtte de commissie de
consument niet ontvankelijk in zijn klacht. In 1 van de
(ten dele) gegronde klacht kende de commissie een
vergoeding toe. De hoogte van de vergoeding bedroeg
€ 400,-.

Financieel belang
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding
was, bedroeg gemiddeld € 700,-.

slecht was onderhouden. Bij het opendraaien viel een
grote hoeveelheid water uit het scherm. Een vertegenwoordiger van de leverancier was daar bij en volgens
hem was vervanging onder garantie niet aan de orde
omdat slecht onderhoud de oorzaak was. Uit coulance is
de consument aangeboden alles tegen een laag tarief te
herstellen.
De door de commissie ingeschakelde deskundige noemt
als voordeel van een gesloten cassette dat het doek en
de armen tegen weer en wind beschermd zijn, mits de
cassette helemaal dicht is. Omdat het een breed scherm
is bestaat de bovenkap uit twee delen die strak tegen elkaar moeten zitten, het liefst voorzien van een rubber om
het inlopen van vocht te voorkomen. Anders loopt bij een
flinke regenbui veel water in de cassette dat zich tegen
de voorlijst boven op het doek ophoopt. Wat dit betreft is
er volgens de deskundige sprake van een montagefout.
Hij heeft geen andere technische mankementen gezien
waardoor de staalkabels zo verroest en kapot kunnen
zijn. Onjuist gebruik is ook niet gebleken. De vier armen
moeten worden vervangen omdat de consument het
scherm in deze staat niet kan gebruiken. De kosten
daarvan begroot de deskundige op € 1.350,-.

Voor de commissie staat het vast dat de knikarmen en
met name de staalkabels daarin ernstig zijn aangetast
door corrosie en roestvorming. Niet is komen vast te
staan dat de oorzaak voor rekening en risico van de
consument moet komen. Duidelijk is dat zich in het
scherm teveel water ophoopt. Binnen de garantietermijn
van 5 jaar is de eerste keer slechts één knikarm vervangen, maar volgens de commissie had de ondernemer
toen al maatregelen moeten treffen om de vochtopeenhoping in het scherm tegen te gaan. Dat is echter niet
gebeurd zodat de ondernemer niet kan volhouden dat
de consument geen recht op garantie heeft. Hij moet
de vier knikarmen vervangen. De consument hoeft zijn
aanbiedingen niet te accepteren.

Water blijft in scherm staan door montagefout
Bij de eerste klacht over de doorgeroeste kabel in een knikarm had de ondernemer al maatregelen
moeten nemen. Nu het probleem zich ook bij de andere knikarmen voordoet moet hij onder
garantie alle vier knikarmen vervangen.

Zo’n 2,5 jaar nadat het knikarm scherm waarvoor de
consument € 3.550,- heeft betaald is geplaatst is een
van de knikarmen kapot doordat de staalkabels verroest
en daardoor gebroken zijn. De knikarm wordt onder
garantie vervangen, maar een jaar later zijn bij de andere
drie knikarmen de staalkabels ook verroest en staan ze
op knappen. De ondernemer stelt dat er geen garantie
meer is, ook omdat er geen onderhoud is gepleegd en
de schermen bij wind en weer worden gebruikt. Volgens
de ondernemer is het scherm in erbarmelijke staat. Hij
biedt vlak voor dat namens de commissie een deskundige komt kijken aan de vier knikarmen te vervangen
tegen een vergoeding van € 859,-. Normaal kost dat
volgens de ondernemer € 1.450,-.
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Volgens de consument is er echter sprake van een
productiefout. Het scherm is steeds netjes gebruikt.
Bovendien geldt een garantie van 5 jaar en is ruim binnen die termijn de klacht aan de ondernemer voorgelegd.
Vlak voor de zitting van de commissie doet de ondernemer een nieuw aanbod. Hij wil de drie oude knikarmen
voor € 200,- vervangen door nieuwe, maar ook dat wijst
de consument af. Hij wil dat de vier knikarmen onder
garantie kosteloos worden vervangen.
Volgens de ondernemer is het scherm nooit onderhouden en schoongemaakt. Bij normaal gebruik roesten de
staalkabels niet door. De eerste klacht is onder garantie
hersteld, maar een jaar later klaagde de consument
over de drie andere knikarmen. Ook toen bleek dat alles
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GESCHILLENCOMMISSIE
ZORGINSTELLINGEN

De Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt
klachten over ziekenhuiszorg, maar ook over gehandicaptenzorg met een financieel belang van maximaal
€ 5.000,-.
Aantal klachten en uitspraken
Er waren 51 klachten in behandeling, waarvan 44
ingediend in het verslagjaar. Er werden 15 uitspraken
verzonden. Een deel van de klachten kon niet verder
in behandeling worden genomen onder meer omdat
partijen alsnog een schikking hadden bereikt, de
ondernemer niet was aangesloten of de consument niet
aan de formele inname voorwaarden voldeed.

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

Soort klachten
Bijna alle zaken die inhoudelijk werden behandeld gingen
over personenschade. De klachten betroffen onder meer
arm- en handletsel en oog- en oorletsel. De aansprakelijkstellingen vloeiden onder andere voort uit tekortschieten
in de informatieplicht en voorafgaand onderzoek.

Financieel belang
Er was sprake van een gemiddeld financieel belang van
€ 1.709,-.
Mondelinge toelichting
In 83% van de gevallen heeft zowel de consument als
de ondernemer de mondelinge behandeling bijgewoond.
Rechtshulp
Geen van partijen maakte gebruik van rechtsbijstand.
Aard van de beslissingen
Van de 15 uitspraken die in het verslagjaar werden
verzonden, werden 3 klachten gegrond verklaard, 1 ten
dele gegrond en 8 ongegrond. In 3 gevallen heeft de
commissie de consument niet-ontvankelijk verklaard in
zijn klacht. In 4 gevallen waarin de klacht geheel of ten
dele gegrond is verklaard, werd aan de consument een
vergoeding toegekend van gemiddeld € 1.520,-.

Onvoldoende informatie over vergoeding behandeling
De informatie van het ziekenhuis over de vergoeding van de ingreep door de zorgverzekeraar
is onvoldoende geweest waardoor de consument geen weloverwogen beslissing kon nemen.
Bovendien had het ziekenhuis moeten begrijpen dat zij de geannuleerde ingreep wel wilde laten
uitvoeren zodra zij was overgestapt naar een zorgverzekeraar die deze ingreep wel zou vergoeden.
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Tijdens een intakegesprek met de gynaecoloog over
een sterilisatie krijgt een consument het advies haar
zorgverzekeraar te vragen of deze de behandeling wel
vergoedt. Het zou om een bedrag van € 1.700,- gaan.
Als de behandeling niet wordt vergoed moet ze contact
met het ziekenhuis opnemen. De behandeling wordt wel
alvast ingepland.
Omdat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt
annuleert de consument direct de afspraak en stapt
ze over naar een andere zorgverzekeraar die in een
gezinsmodule de kosten van de behandeling wel dekt.
Van de annulering wordt overigens geen melding in
haar patiëntendossier gemaakt. Met de annulering van
de behandeling had het ziekenhuis gelijk de voor de
behandeling geopende Diagnose Behandel Code (DBC)
moeten sluiten, wijzigen of verwijderen. Door de DBC
door te laten lopen verleende de nieuwe verzekeraar
geen dekking voor de kosten van de behandeling nu er
sprake was van een reeds bestaande behandeling. De
consument stelt het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk.

Consumentenzaken

Uiteindelijk wordt de sterilisatie enige maanden later
uitgevoerd, waarna de consument een factuur van
€ 2.299,- krijgt. Achteraf bleek dat zij al vóór het
intakegesprek met de gynaecoloog bij haar zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten had moeten
informeren. Het gaat de verzekeraar namelijk niet om de
feitelijke behandeldatum maar om het eerste contactmoment waarbij een DBC-code wordt aangemaakt en
vanaf dat moment is er geen weg meer terug. Na het
intakegesprek naar een andere verzekeraar overstappen
heeft geen enkel effect, maar daar is de consument niet
op gewezen. Ook niet toen zij de feitelijke behandeling
annuleerde en aangaf dat ze naar een andere zorgverzekeraar was overgestapt.
Volgens de consument moeten medewerkers van de poli
bij het eerste telefonisch contact, dus voor het maken
van een afspraak voor de intake, patiënten erop attenderen bij hun zorgverzekeraar naar de vergoeding van
de behandeling te vragen. Voor deze nalatigheid vindt de
consument een vergoeding op zijn plaats, want nu heeft
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ze alsnog een forse rekening gepresenteerd gekregen.
Ze verlangt hiervoor een vergoeding van € 2.300,-.
Volgens het ziekenhuis wordt als een patiënt zich voor
een afspraak bij een specialist meldt een DBC-code
geopend die tussentijds niet mag worden gesloten of
verwijderd. Dus ook niet op het moment dat de consument haar behandeling annuleerde. De DBC-systematiek
is erg ingewikkeld en moeilijk in een folder uit te leggen.
Op de website staat hierover informatie en wordt
ook geadviseerd voorafgaand aan een bezoek aan het
ziekenhuis bij de zorgverzekeraar navraag te doen omdat
de ingreep niet onder de basisverzekering maar onder
het B-segment valt. Onder dit segment vallen behandelingen waarover ziekenhuizen en zorgverzekeraars zelf
prijsafspraken mogen maken. Ook de gynaecoloog heeft
de consument het advies gegeven haar zorgverzekeraar
te consulteren.
Voor iedere behandeling, ook behandelingen die onder
het basispakket vallen, is het van belang dat een patiënt
vooraf bij de zorgverzekeraar vraagt of de betreffende
behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Bij het
B-segment is dat nog belangrijker omdat behandelingen
vanuit dit segment maar bij een beperkt aantal verzekeraars en een beperkt aantal aanvullende pakketten
worden vergoed. Van het ziekenhuis of de behandelend
arts kan niet worden verwacht dat ze op de hoogte zijn
van de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars.
Het is ook niet de taak van het ziekenhuis een patiënt in
het veranderen van een zorgverzekeraar te adviseren.
Bij een dergelijke ingreep kunnen de vergoeding en
het eigen risico per verzekeraar verschillen. Alleen de
zorgverzekeraar van de patiënt kan precies vertellen hoe
hoog de vergoeding is en welk deel de patiënt zelf moet
betalen. Bovendien kan de prijs van een zorgproduct uit
het B-segment zoals sterilisatie per ziekenhuis verschillen en wordt over de prijzen vaak nog gedurende het
verzekeringsjaar met de verzekeraars onderhandeld.
Volgens het ziekenhuis kon de gynaecoloog daarom
slechts een richtprijs noemen die achteraf bezien
te laag was. Het was dan ook beter geweest dat hij
geen bedrag had genoemd en de consument naar de
debiteurenafdeling van het ziekenhuis had verwezen
zodat zij voor een definitief bedrag nadere informatie had
ingewonnen. Daarom is de consument een vergoeding
aangeboden van het verschil tussen de prijsopgaaf
(€ 1.700,-) en de uiteindelijke prijs (€ 2.299,-).
Het ziekenhuis meent dat de informatievoorziening
voldoende is geweest, conform de richtsnoer van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De klacht hierover
moet dan ook worden afgewezen. Aangezien er geen
grondslag is voor aansprakelijkheid van het ziekenhuis is
er ook geen reden de volledige nota te vergoeden.
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Volgens de commissie is het ziekenhuis in de verhouding
met de consument de meest deskundige partij; dat geldt
ook voor de declaratiesystematiek. Dit staat los van het
gegeven dat de zorginstelling veelal niet de concrete
inhoud van de zorgverzekering van de consument kent.
Daarom moet het ziekenhuis de consument wijzen op
eventuele complicaties bij de declaratie als er aanwijzingen zijn dat die zich kunnen voordoen. De eerste
reactie van de gynaecoloog is wel adequaat geweest.
Hij heeft de consument erop gewezen haar verzekering
te raadplegen.
Anders oordeelt de commissie voor wat betreft het
moment dat de consument de ingreep annuleerde
omdat die niet vergoed werd en aangaf dat ze daarom
was overgestapt naar een andere verzekeraar die wel
de kosten zou vergoeden. Ze maakte daarom ook een
nieuwe afspraak voor de ingreep. Het ziekenhuis had
toen moeten begrijpen dat de consument er van uitging
dat de ingreep na het ingaan van de nieuwe verzekering
werd uitgevoerd en dus zou worden vergoed. Op dat
moment had het ziekenhuis de consument moeten laten
weten dat dit gezien het codesysteem niet het geval
kon zijn, ook al heeft de commissie er oog voor dat een
baliemedewerker niet alle finesses van deze regeling
kent. In dat geval moeten dergelijke atypische gevallen
worden doorgegeven aan iemand die op dat gebied wel
deskundig is. Overigens was de overstap van de consument naar een andere zorgverzekeraar bekend, want dat
stond in het administratiesysteem van het ziekenhuis.
Volgens de commissie heeft het ziekenhuis de consument voor het nemen van een weloverwogen beslissing
onvoldoende voorgelicht. Zij had van de ingreep kunnen
afzien of deze kunnen uitstellen zodat door tijdsverloop
de DBC-code zou zijn gesloten en later een nieuwe
DBC-code kon worden geopend. In de folder over de behandeling die de consument van de gynaecoloog kreeg
wordt met name aandacht besteed aan de behandeling,
maar de folder vermeldt niets over de noodzaak eerst
bij de zorgverzekeraar te vragen of de behandeling wel
wordt vergoed. Inmiddels heeft het ziekenhuis deze
folder op dit punt aangepast.

Met letsel terecht naar spoedeisende hulp
Hoewel de verwonding achteraf meeviel is de consument terecht naar de spoedeisende hulp van
het ziekenhuis gegaan en niet naar de huisartsenpost daar tegenover. De klacht van de consument
over de rekening die hij kreeg is daarom niet gegrond.

Met een kleine verwonding aan een vinger gaat een consument niet naar de tegenover gelegen huisartsenpost
maar naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
Voor de relatief kleine behandeling, een druppel lijm en
een pleister, brengt zijn zorgverzekeraar € 431,- aan
eigen risico in rekening. Daarom meent de consument
dat de baliemedewerker van de spoedeisende hulp hem
naar de huisartsenpost had moeten doorverwijzen want
dan waren alle kosten vergoed. Hij vraagt zich daarbij af
of de juiste Diagnose Behandel Code (DBC) op de goede
manier aan de behandeling is gekoppeld. De consument
stelt het ziekenhuis voor zijn schade aansprakelijk en wil
hiervoor een vergoeding.
Het ziekenhuis stelt dat in het Centrum Acute Zorg de
bewegwijzering naar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp duidelijk is aangegeven. Wanneer iemand
zich bij de balie van de spoedeisende hulp meldt wordt
ervan uitgegaan dat hij hiervoor zelf heeft gekozen. In
(twijfel)gevallen wordt iemand, na voorafgaand telefonisch overleg van de arts van de spoedeisende hulp met
de huisartsenpost, door de huisartsenpost behandeld.
Bovendien is de huisartsenpost geen onderdeel van het
ziekenhuis. Van een onjuiste doorverwijzing is dus geen
sprake. Het bedrag voor deze geïndiceerde behandeling
is door het ziekenhuis in overleg met de zorgverzekeraars vastgesteld.
Het ziekenhuis wijst erop dat de spoedeisende hulp
verplicht is iedere patiënt die zich meldt te behandelen.
Volgens de algemene voorwaarden, behorend bij de
zorgverzekeringsovereenkomst, is het de verantwoor-

delijkheid van de consument na te gaan waar hij al dan
niet voor verzekerd is. Er is er geen grondslag voor
aansprakelijkheid aan de zijde van het ziekenhuis. De
vordering van de consument moet worden afgewezen.
Naar het oordeel van de commissie is het algemeen
bekend dat een consument met een zorgvraag overdag
bij de eigen huisarts terecht kan en buiten kantooruren,
na telefonische consultatie, bij de huisartsenpost. De
consument heeft niet met de huisartsenpost gebeld. Hij
ging direct naar de spoedeisende hulp met een snijwond
waarvan de ernst door onderzoek moest worden
vastgesteld. Gezien de mogelijkheid van peesletsel is de
consument naar het oordeel van de commissie terecht
naar de spoedeisende hulp gegaan. Als was gebleken
dat daar geen gevaar voor bestond en spoedeisende
hulp niet nodig was, had hij naar de huisartsenpost
doorverwezen kunnen worden.
Volgens de commissie heeft het ziekenhuis voldoende aannemelijk gemaakt dat het letsel waarmee de
consument bij de balie kwam op de spoedeisende hulp
thuis hoort, ook al bleek later uit onderzoek dat de wond
minder ernstig was dan gedacht. Er is geen inschattingsfout gemaakt en de triageregels zijn niet onjuist gehanteerd. De consument is op de goede afdeling geweest
en daar naar behoren behandeld. Zijn klacht is daarmee
ongegrond. Ook is er geen aanwijzing dat een onjuiste
DBC-code is toegepast. Los daarvan had de consument
als hij de huisartsenpost had willen bezoeken daarmee
eerst telefonisch contact moeten opnemen.

De commissie oordeelt dat het ziekenhuis de consument
niet deugdelijk heeft voorgelicht wat betreft de vergoeding door de verzekeraar en dat het daarom aansprakelijk
is voor de schade van de consument. Als zij juist was
geïnformeerd had zij van de behandeling afgezien en
die pas laten uitvoeren op het moment dat haar nieuwe
zorgverzekeraar die zou vergoeden. In dat geval was de
rekening van € 2.299,- niet naar de consument maar
naar haar zorgverzekeraar gestuurd. Het ziekenhuis moet
haar dat bedrag vergoeden.
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SAMENVATTING
Ontwikkeling
In 2014 waren er voor De Geschillencommissie drie
belangrijke ontwikkelingen:
1. De implementatie van Alternative Dispute Resolution
(ADR) en Online Dispute Resolution (ODR) op basis
van Europese regelgeving. Het Ministerie van V en J
zet de Richtlijn ADR om naar Nederlandse wetgeving.
Medio 2015 moet deze wet ingaan, een half jaar later de
Verordening ODR.
2. Op grond van de nieuwe Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn aanbieders verplicht zich aan
te sluiten bij het centraal klachtenloket Kinderopvang dat
in 2015 van start gaat. Dit is voor De Geschillencommissie
een nieuwe vorm van dienstverlening.
3. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bepaalt dat
elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris moet hebben
en dat er per zorgsector een geschilleninstantie moet zijn
die wordt gesteund door zowel de koepelorganisaties als
de cliënten/patiëntenorganisaties. De Geschillencommissie wil deze commissies inrichten en faciliteren.
Op 31 december 2014 waren er 54 geschillencommissies.
Nieuw is de Geschillencommissie Natuursteen. Een aantal
bestaande geschillencommissie zijn aangepast, zoals bij de
Geschillencommissie Taxivervoer, doordat de brancheorganisatie KNV Taxi participeert zijn de leden automatisch bij deze
geschillencommissie geregistreerd. De naam van de Geschillencommissie Textiel en Schoenen is veranderd in Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk. Het werkterrein
van de Geschillencommissie Garantiewoningen is uitgebreid
met geschillen uit koop- en aannemingsovereenkomsten
waarop de SWK Garantie- en waarborgregeling Renovatie
van toepassing is. De Geschillencommissie Notariaat heeft
voor de te behandelen geschillen de schadevergoeding
verhoogd van € 5.000,- naar maximaal € 10.000,-. Daarnaast
hebben in 2014 de zelfstandige trombosediensten van
de Federatie Nederlandse Trombosediensten zich bij de
Geschillencommissie Zorginstellingen aangesloten.

Cijfers
Op 1 januari 2014 waren 1310 klachten in behandeling en
in 2014 zijn 4.759 nieuwe klachten ingediend. Totaal te behandelen klachten is in het verslagjaar 6.069. De geschillencommissies deden in het verslagjaar 2.268 uitspraken. In
1.386 gevallen bereikten partijen onderling een oplossing.
Voorts waren er 149 schikkingen door deskundigen.
Het behandelen van een geschil duurde in 2014 gemiddeld
iets minder dan drie maanden. De tijd tussen de zitting en
het verzenden van de uitspraak was gemiddeld minder dan
één maand.
In het verslagjaar is de website van De Geschillencommissie
267.000 keer bezocht. De telefonische informatiedienst
handelde 35.000 gesprekken af.
Speerpunten
Uit dit alles blijkt dat De Geschillencommissie ook in 2014
volop in beweging was en zich sterk ontwikkelt. In de afgelopen jaren zijn veel trajecten opgezet. Klantgericht werken
speelt daarbij een belangrijke rol. Met ISO en INK staat de
kwaliteit van De Geschillencommissie op een hoog niveau.
De lijn doortrekkend naar 2015 zijn er drie speerpunten:
• uitbreiding van het aantal geschillencommissies,
• het introduceren van nieuwe dienstverlening ondersteund
door digitalisering,
• behoud en verbetering van kwaliteit.

Verder zijn voorbereidingen getroffen voor een aantal nieuwe
geschillencommissies. Zo is met Aedes, de koepel van
woningcorporaties, overlegd over een geschillencommissie
voor de Warmtewet die in 2014 van kracht is geworden.
Met het Ministerie van Defensie wordt gesproken over
een geschillencommissie die geschillen behandelt tussen
Defensie en medewerkers die gebruik maken van het
zorgsysteem van Defensie.
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BEZETTING 2014 BIJLAGE A
Geschillencommissie Advocatuur
voorzitters
mr. J. van der Groen
mr. L.F.A. Husson
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

J. Schenkel
P.H.M. Scholten
G. van Walen

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

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. 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. 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
ing. D.G. Kooman
drs. W. Nienhuis
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos
leden voorgedragen door BOVAG
P.G. Nieuwenhuyse
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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. 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. B.W. Weilers
leden voorgedragen door HIBIN
M.E.J. Kusters
M.J.J. Vaes
Geschillencommissie
Bruidsmode en Maatwerk
voorzitters
mr. C.F.J. de Jongh
mr. J.H. Reumer-Maassen

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

leden voorgedragen door
Vereniging Directe Verkoop
C.B. Fontein
H. van Bremen**

lid voorgedragen door InRetail
P. Speksnijder

Geschillencommissie
Doe-Het-Zelfbedrijven (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
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
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. 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. F.H.C.M. van Schaijk**
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake

leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
mr. C.E.M.A. Jol
lid voorgedragen door VEBIDAK
E. Wiepking
Geschillencommissie
Directe Verkoop (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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
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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 representanten van het bedrijfsleven
ing. W.H.J. Bolder
B. van der Rhee
A.E.R. de Veer
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. 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 Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
F.X. Borsje
A.M. van der Maas

leden voorgedragen door GGZ
Nederland
A. van der Heide
T. de Vos
Geschillencommissie
Gezelschapsdieren (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. D.J. Buijs
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake

Geschillencommissie
Garantiewoningen
voorzitters
mr. P.L. Alers
mr. R.P.P. Hoekstra
mr. J.S. de Jong
mr. M.L.J. Koopmans
mr. J.M. Rowel-van der Linde**
mr. M.L. Trippenzee-Braaksma
leden voorgedragen door de
Consumentenbond/Vereniging
Eigen Huis
mr. W. van den Berg
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. Laenen
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
Geestelijke Gezondheidszorg
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. A.R.O. Mooy
mr. W. van Nierop
mr. R.J. Paris**
leden voorgedragen door de
Consumentenbond en LPGGz
mr. N. van Bergeijk
J. Zomerplaag

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 DIBEVO
drs. M.H. Gerlofsma
dr. drs. I.D. de Wolf
Geschillencommissie
Glas, Porselein en Aardewerk (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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
lid voorgedragen door GEBRA
S.A. Muller
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
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. W. van den Berg
mr. M.J. Boon
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mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij
mr. C.E.M.A. Jol
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. B.W. Weilers
leden voorgedragen door
Uneto-VNI
P.A. Frank
R.A. Timmer
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
drs. J.W. Rutjens MPA
Geschillencommissie
Klussenbedrijven (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
Natuursteen (2)
voorzitters
mr. P.L. Alers**
mr. R.J.M. Cremers**
mr. T.J. van Gessel**
mr. J. van der Groen**
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. B.W. Weilers**

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. B.W. Weilers
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. M. den Besten**
mr. J.P. van Heerden*
mr. D.E. Valle Robles-Roomer
mr. drs. M.J. Ziepzeerder

lid voorgedragen door ABN
Natuursteen
mr. A.B. van Kruistum**
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. Laenen

leden voorgedragen door NVM
J.B. Boerman
C.J. Borsboom
T.A.W. Heijmeijer
J.P.J. de Kleermaeker
leden voorgedragen door
VastgoedPRO
E.J.M. Habets
M. Kok

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

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
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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. J.P. van Heerden*
mr. M.A. Keulen
leden voorgedragen door
ondernemers
ir. G.M.F.J. Hammer
mr. D. van Setten
Geschillencommissie Optiek (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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. J.M. Huysman-Hartkamp
drs. W. Nienhuis
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss
leden voorgedragen door NUVO
M. Gort**
J. van Pelt
R.F. Sikking
Geschillencommissie Parket
voorzitter
mr. D.J. Buijs
mr. M.G.W.M. Stienissen
lid voorgedragen door de
Consumentenbond
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
lid voorgedragen door VPL
W. Luiten
Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. D.J. Buijs
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
mr. M.G.W.M. Stienissen

mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake

mr. J.H. Reumer-Maassen
mr. O.P.G. Vos
mr. I.E. de Vries

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
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

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*

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.L. Sierkstra
leden voorgedragen door
de Consumentenbond/ANWB
mr. J.M. Huysman-Hartkamp
mr. H. Postma
leden voorgedragen door
RECRON
P.W.M. Meijkamp
drs. 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

leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. A.C. van den Boogaard
drs. P.J. Groenhuijzen
mr. P.C. de Klerk
drs. W. Nienhuis
A. Pols-Verweij
mr. B.W. Weilers
mr. J.H. Willems

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
ing. D.G. Kooman
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
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mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander

mr. G. Keizer*
mr. E.A. Maan

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. B.W. Weilers

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

leden voorgedragen door de STAF
J. Hania
J.Th.P. van Rest*

leden voorgedragen door KNV
Taxi
C. Cramer
G. van Dijk

Geschillencommissie
Sieraden en Uurwerken (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
mr. M.G.W.M. Stienissen
mr. J. Visser
mr. J.M. van den Wall Bake

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

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

lid voorgedragen door de
Nederlandse Juweliers- en
Uurwerkbranche
F.W. Brom

leden voorgedragen door FIST
ing. W.H.J. Bolder
drs. H.W. Vrolijk

Geschillencommissie
Sport en Beweging (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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

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/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
ing. D.G. Kooman
drs. W. Nienhuis
mr. R.A. van Sluyters van Nimwegen
mr. P.B. Vos
leden voorgedragen door BOVAG
P.G. Nieuwenhuijse
J. Schenkel
P.H.M. Scholten
G. van Walen

Geschillencommissie
Thuiswinkel (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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

Geschillencommissie
Uiterlijke Verzorging (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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 Anbos
T.F. Hiele
E.S. Keijzer
leden voorgedragen door ANKO
J.W.F. Oortwijn
S. van der Schoor-Hoogesteger
lid voorgedragen door Provoet
E.J. Wesselink-Roenhorst

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

Geschillencommissie
Verbouwingen en Nieuwbouw
voorzitters
mr. dr. R.P.P. Hoekstra**
mr. J.S. de Jong
mr. M.L. Trippenzee-Braaksma
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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
secretaris
mr. C.C.J. de Jong
plv. secretaris
mr. C.E. Segeren-Weber
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
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. 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 Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. A.R.O. Mooy
mr. W. van Nierop
mr. R.J. Paris**

leden voorgedragen door
de Consumentenbond
S.R. de Moor-Bullinga
mr. S. Sierksma

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
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
plv. secretaris
mr. J.M. Bouter-Bijsterveld

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

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
Waterrecreatie
voorzitters
mr. J.N. de Blécourt
mr. R. Pfeiffer
leden voorgedragen door
de Consumentenbond/ANWB
drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk
P.L.J. van Kuppenveld

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 HISWA
Vereniging
mr. J.J. van der Meulen
R.N. Zegers
secretaris
mr. S. van Arkel

leden voorgedragen door
de Consumentenbond/ANWB
mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate
ing. D.G. Kooman
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 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. F.C. Schirmeister

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 Webshop (4)
voorzitters
mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
mr. F.H.C.M. van Schaijk**
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
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mr. F.A. Chorus
mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss

mr. W. Nannings
mr. A.G.M. Zander

leden voorgedragen door
Stichting Webshop Keurmerk
mr. F.C. van der Jagt
mr. A. Verhoeven

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

Geschillencommissie Wonen
voorzitters
mr. D.J. Buijs
mr. C.F.J. de Jongh
mr. M.W. Kempe
mr. H.W. Koksma
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
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 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. A.R.O. Mooy**
mr. W. van Nierop**
mr. R.J. Paris
leden voorgedragen door
de Consumentenbond
mr. P.C. de Klerk
mr. J.W. Regouw-Vellinga
lid voorgedragen door de ZKN
N.M. de Zwaan
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

Clustercommissies

leden voorgedragen door Romazo
W.J.M. van den Berg
O. van den Breul
Geschillencommissie
Zorginstellingen
voorzitters
mr. J.M. Brandenburg
mr. H.A. van Gameren
mr. A.R.O. Mooy**
mr. W. van Nierop**
mr. R.J. Paris
leden voorgedragen door de
Consumentenbond
mr. P.C. de Klerk
mr. J.W. Regouw-Vellinga
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
lid voorgedragen door FNT
F.J.M. van der Meer**
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

(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, Klussenbedrijven, Natuursteen, 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 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.
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(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 2014 hun werkzaamheden
ten behoeve van de
Geschillencommissie hebben
beëindigd.
** voorzitters, leden en
secretarissen die in de loop
van 2014 zijn benoemd.

DESKUNDIGENBESTAND 2014
BIJLAGE B

Geschillencommissie
Airconditioning
J.J. Bouwes
ing. B.G.J. Ernens*
H.W.M. Maessen**
Geschillencommissie
Bestratingsbedrijf
E. Brouwer
H.H.H.M. de Vaan
Geschillencommissie
Bruidsmode en Maatwerk
J.H.P.M. Smits**
Geschillencommissie
Dakbedekking
A.F. van den Hout**
C.G. Verdoorn
J.J. Wiersma**
Geschillencommissie Elektro
W.T.C. van der Greft
H.K. Karsen
W.F.C. Peusen
J.K. Westerhof

Geschillencommissie Energielabel
C.A.M. Arkesteijn
ir. E.G.C. Coppens
Geschillencommissie
Garantiewoningen
bemiddelingsdeskundigen:
H.J. Doosje
M.M. Hesselberth
E.G. Spruitenburg
Geschillencommissie
Gezelschapsdieren
R. Bergsma
Geschillencommissie Groen
H.M.M. Kicken
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
Klussenbedrijven
Ir. J.C.A. van den Bergh
B. van Dort
C.J.P.C. van Hest
J. Horio
C.G. Verdoorn

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

Geschillencommissie Optiek
J.A.M. van der List
J. Schrijver
E.A. Smit**
Geschillencommissie Parket
C.H. Wonnink

Geschillencommissie Verhuizen
T. Mol

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

Geschillencommissie Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg
drs. C. de Graaf

Geschillencommissie Schilders-,
Behangers- en Glaszetbedrijf
M. van den Bovenkamp
D.J. Overvoorde**

Geschillencommissie Voertuigen
G. den Dekker*
J.A. Dijkstra
L.H.C. Kroes
M. Zijlstra
M.P.M. Zuidgeest**

Geschillencommissie Sieraden en
Uurwerken
A.H.P.M. Gaemers**

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

Geschillencommissie Tweewielers
L.H.C. Kroes
M. Zijlstra
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 Afbouw
A.A.M. Hagen
H.J. de Hek
W. Hustin*
E.C. van der Plas*
H. Roseboom*
O.R. de Vries
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*

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

** deskundigen die in de loop van
2014 zijn benoemd.

COLOFON
Redactie:
Rien Schilte
Vormgeving:
DOOR communicatie en vorm,
Kerkrade - Sittard
Druk:
Leen Offsetdruk,
Hasselt (België)
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Advocatuur Afbouw Airconditioning Autoverhuur Bestratingsbedrijf Bouw- en Afbouwmaterialen
Bruidsmode en Maatwerk Centrale Antenne Inrichtingen Dakbedekking Directe Verkoop
Doe-Het-Zelfbedrijven Elektro Elektronische Communicatiediensten Energie Energielabel
Garantiewoningen Gezelschapsdieren Geestelijke Gezondheidszorg Glas, Porselein en
Aardewerk Groen Informatiedienstaanbieders Installerende Bedrijven Kinderopvang
Klussenbedrijven Makelaardij Natuursteen Notariaat Openbaar Vervoer Optiek Parket
Particuliere Onderwijsinstellingen Post Recreatie Reizen Rijopleidingen Schilders-, Behangersen Glaszetbedrijf Sieraden en Uurwerken Sport en Beweging Taxivervoer Telecommunicatie
Thuiswinkel Tweewielers Uiterlijke Verzorging Verbouwingen en Nieuwbouw Verhuizen
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Voertuigen Water Waterrecreatie Webshop Wonen
Zelfstandige Klinieken Zonwering Zorginstellingen Advocatuur Afbouw Airconditioning
Autoverhuur Bestratingsbedrijf Bouw- en Afbouwmaterialen Bruidsmode en Maatwerk Centrale
Antenne Inrichtingen Dakbedekking Directe Verkoop Doe-Het-Zelfbedrijven Elektro Elektronische
Communicatiediensten Energie Energielabel Garantiewoningen Gezelschapsdieren Geestelijke
Gezondheidszorg Glas, Porselein en Aardewerk Groen Informatiedienstaanbieders Installerende
Bedrijven Kinderopvang Klussenbedrijven Makelaardij Natuursteen Notariaat Openbaar
Vervoer Optiek Parket Particuliere Onderwijsinstellingen Post Recreatie Reizen Rijopleidingen
Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf Sieraden en Uurwerken Sport en Beweging Taxivervoer
Telecommunicatie Thuiswinkel Tweewielers Uiterlijke Verzorging Verbouwingen en Nieuwbouw
Verhuizen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Voertuigen Water Waterrecreatie Webshop
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