
Nutsbedrijven

Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven, 2 juni 1989
(mrs. J.A. Zevenbergen, C.H.M. Hoogkamer, en ir. C.B. van Ardenne)
bindend advies nr. ON89.70
(zie de noot achter deze uitspraak)

- uitleg contractsbepaling

De Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven, hierna te noemen de Commissie,
heeft kennis genomen van het geschil tussen:

mevrouw A te B (hierna te noemen de consument)
en NV Nutsbedrijf C te B (hierna te noemen het bedrijf).
Beide partijen hebben zich verbonden het advies van de Commissie in deze als bin-

dend te aanvaarden.
De consument heeft in verband met het terzake door het bedrijf gevorderde, een

bedrag van f 250 bij de Commissie gedeponeerd.
De Commissie heeft het geschil behandeld op haar zitting van 2 juni 1989 te Zwolle.
Zij heeft partijen opgeroepen op deze zitting te verschijnen teneinde mondeling te

worden gehoord.
Beide partijen zijn ter zitting verschenen en hebben aldaar haar standpunt nader toe-

gelicht.
Uit de door partijen ingediende stukken en hetgeen ter zitting is aangevoerd, is het

volgende gebleken.

De consument stelt samengevat en in hoofdzaak:
- dat zij woonachtig is aan de Witstraat 9 te B en aldaar vanaf 1980 van het bedrijf gas

betrekt;
— dat bij de verwisseling van de gasmeter door het bedrijf is geconstateerd, dat de

meter los in de aansluitleiding zat;
— dat het bedrijf haar daarvan een verwijt maakt en een boete heeft opgelegd van

f250;
— dat zij ontkent verwijtbare handelingen te hebben gepleegd met betrekking tot die

gasmeter;
— dat de aansluitleiding is gevat in een koppeling voorzien van rubberringen, waar-

door speling mogelijk is;
— dat, toen de meter is vervangen, wel de aansluitleiding is vervangen maar niet de

koppeling;
- dat voor de nieuwe aansluiting derhalve wederom geldt, dat daarin speling mogelijk

is, en dat de speling niet is ontstaan door verwijtbaar handelen van de consument
doch door de gebruikte koppelingen;

- dat het bedrijf heeft nagelaten aan te geven in welk opzicht zij verwijtbaar heeft
gehandeld en waarom de maximale boete is opgelegd.

Het bedrijf stelt samengevat en in hoofdzaak:
— dat in het verleden het bedrijf in de wijk waar de consument woonachtig is, geregeld

werd geconfronteerd met verrichte handelingen anders dan door of vanwege het
bedrijf, aan de door het bedrijf geplaatste meetinrichtingen waardoor de omvang
van de levering niet juist kon worden vastgesteld;

— dat naar aanleiding daarvan is besloten alle gasmeters in die wij k te vernieuwen ;
— dat op 28 oktober 1988 bij de consument de gasmeter is verwisseld;
— dat daarbij toen is geconstateerd, dat de meter los in de aansluiting zat;
— dat dit alleen kan worden veroorzaakt door handelingen van buitenaf;
— dat het daardoor mogelijk was de meter te kantelen om het verbruik te beïnvloeden ;
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— dat de meter volgens de voorschriften was geplaatst;
— dat om die reden de consument de boete is opgelegd waartoe het bedrijf onder die

omstandigheden volgens de Algemene Voorwaarden is gerechtigd;
— dat weliswaar is aangevoerd, dat dat loszitten van de gasmeter te maken heeft met

speling van de rubberringen in de aansluitleiding;
- dat dit evenwel niet terzake doet, daar dit de binnenleiding betreft.

De Commissie overweegt:
— dat volgens art. 22 van de Algemene Voorwaarden eerst dan een boete kan worden

opgelegd indien de aanvrager of de verbruiker verwijtbaar heeft gehandeld in strijd
met het bepaalde in art. 19 en 20 van die Algemene Voorwaarden;

— dat dit onverlet laat het recht van het bedrijf op schadevergoeding;
— dat in de officiële toelichting op die Algemene Voorwaarden onder art. 22 wordt

gezegd, dat het gezien het strafkarakter van de boete wordt aanbevolen om niet dan
in uiterste noodzaak tot het opleggen van een boete over te gaan;

— dat in het onderhavige geval naar het de Commissie voorkomt onvoldoende van
feiten en omstandigheden is gebleken, op grond waarvan het in vermeld art. 22 be-
doelde verwijtbaar handelen van de consument aannemelijk wordt;

— dat de Commissie daarom niet kon vaststellen of het bedrijf de consument terecht
een boete heeft opgelegd;

— dat om die reden de klacht van de consument gegrond moet worden verklaard;
- dat derhalve het door de consument in depot gestorte bedrag van f 250 aan haar kan

worden gerestitueerd en het bedrijf aan haar het door haar betaalde klachtengeld
van f 45 moet vergoeden;

— dat de commissie termen aanwezig acht ten overvloede erop te wijzen dat volgens
art. 21.7 van de Algemene Voorwaarden de aanvrager of de verbruiker altijd aan-
sprakelijk is voor de schade aan enige door het bedrijf ten behoeve van de levering
in, aan, op, onder of boven het perceel aangebracht voorziening, tenzij hij (de aan-
vrager of de verbruiker) aannemelijk maakt dat die schade niet aan zijn schuld of die
van iemand voor wie hij aansprakelijk is, is te wijten, terwijl voor het opleggen van
een boete verwijtbaarheid van handelen is vereist.

De Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven, beslissende bij wege van bin-
dend advies, acht de klacht gegrond.

De Commissie bepaalt dat het bedrijf de consument een bedrag van f 45 moet beta-
len als vergoeding van het door de consument betaalde klachtengeld.

De Commissie bepaalt verder dat het door de consument gedeponeerde bedrag van
f 250 aan haar zal worden gerestitueerd.

NOOT
1. De twee uitspraken van de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven, die

hierboven zijn afgedrukt, bevatten een uiteenlopende uitleg van een en dezelfde con-
tractsbepaling. Dat is te opvallender omdat het hier om een contractsbepaling in de
algemene voorwaarden van één nutsbedrijf gaat. De ene afneemster wordt door de
commissie volledig in het gelijk gesteld en krijgt haar klachtengeld terug; de andere ziet
de opgelegde boete verminderd van f 250 tot f 100, maar blijft wel zijn klachtengeld
kwijt. Beide afnemers wonen in dezelfde gemeente en hun klachten zijn allebei in juni
door de Geschillencommissie te Zwolle behandeld. Alleen diende de eerste zaak op 2
juni en de tweede, de Geschillencommissie had toen een geheel andere samenstelling,
op 26 juni. Uit de uitspraken blijkt niet van enig verschil in casuspositie en daarom
houd ik het, met de geachte inzender — G.M.H, van Stokkum te Enschede — , er op dat
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het verschil in uitspraak aan de verschillende samenstelling van de Geschillencommis-
sie moet worden toegeschreven.

2. Het uiteenlopen van uitspraken is een natuurlijk gegeven. Zonder dit gegeven zou
ons recht statisch zijn. Er bestaat voorts zoiets als de vrijheid voor rechter, arbiter en
bindend adviseur om vast te houden aan een eigen visie. Maar deze vrijheid tot afwij-
ken heeft wel grenzen. Zodra een rechterlijke instantie of een geschillencommissie een
bepaalde beslissing heeft genomen, zal hier een zekere precedentwerking van uitgaan.
Bovendien zijn er tal van gevallen waarin de te beslissen zaak een zuiver technische
aangelegenheid is, waarover een principiële diskussie nauwelijks interessant is. Ten
slotte is het voor de burger strijdig met de gelijkheidsgedachte dat wie toevallig com-
missie A treft wel volledig in het gelijk wordt gesteld en wie commissie B treft niet.

3. Er zijn verschillende methoden om eenheid in rechtspraak te bevorderen. In de
eerste plaats is dat de mogelijkheid van hoger beroep. In de tweede plaats kan ook aan
informele methoden worden gedacht. Arbitraal hoger beroep tegen een arbitraal von-
nis is ingevolge art. 1050 Rv. uitdrukkelijk mogelijk gemaakt, mits partijen dit zijn
overeengekomen. Slechts weinige geschillencommissies kennen echter de mogelijk-
heid van hoger beroep — een voorbeeld is de Beroepscommissie Chemisch Reinigen,
waarover Consumentenrecht, Alphen aan den Rijn (losbladig) D1000-32. In 1981 be-
pleitte een werkgroep standaardregelingen in de bouw de invoering van hoger beroep
in deze sector - zie Harmonisatie van Standaardvoorwaarden in de bouw, Deventer/
Alphen aan den Rijn 1981, blz. 213-219, met een bespreking van verschillende moge-
lijkheden. Argumenten vóór zijn de bevordering van de eenheid in interpretatie en de
kwaliteitshandhaving. Tegen pleiten tijdverlies en hogere kosten. Voorts kan men stel-
len dat bij bindend advies procedures de bij het aanvragen van een exequatur onvermij-
delijke toetsing door de rechter in feite als hoger beroep kan worden aangemerkt. Of
dit laatste ook voor de hier aan de orde zijnde kwestie een oplossing biedt, betwijfel ik
echter. Niet uitgesloten mag worden geacht dat de gewone rechter beide boven afge-
drukte uitspraken — als niet kennelijk onjuist of op onredelijke wijze totstandgekomen
— in stand zou laten.

4. Naast appel bestaat ook de mogelijkheid dat de verschillende kamers van een kol-
lege of de presidenten daarvan zich als 'chambres mixtes', 'assemblée plénière' of in
een 'grosser Senat' terugtrekken om zich te zamen over mogelijk uiteenlopende rechts-
opvattingen te beraden. Deze methode kennen we vooral van de hele grote cassatie- of
revisiegerechten in het buitenland- zie D.J. Veegens, Cassatie in burgerlijke zaken,
derde druk door E. Korthals Altes en H.A. Groen, Zwolle 1989, blz. 12-14. Ook los
van een formele voorziening kan langs informele weg worden gepoogd inconsistenties
in de jurisprudentie uit de weg te ruimen. Hieraan wordt bijgedragen door de kamers
van een geschillenkommissie regelmatig te wisselen, zodat de kans op twee duidelijk
verschillende lijnen al in de kiem kan worden gesmoord.

5. In het voorgaande ben ik er van uitgegaan dat de kamers die uiteenlopende uit-
spraken doen van eikaars visie op de hoogte zijn. Helaas ontbreekt het bij rechter en
geschillenkommissie wel eens aan deze bekendheid. Om hierin te voorzien, kennen we
verschillende technieken. Bij de Geschillenkommissie bankbedrijf ziet de voorzitter
alle concepten, ook als hij geen deel heeft uitgemaakt van de kamer die een zaak ge-
hoord heeft. Bij andere geschillenkommissies heeft de secretaris vaak een dergelijke
rol.

6. Behalve in persoon kan men ter behoud van de eenheid in interpretatie zijn toe-
vlucht ook in een documentatiesysteem zoeken. Zo houdt de Nederlandse Vereniging
van Makelaars in onroerend goed een tweemaandelijks 'Overzicht interne recht-
spraak', dat thans ook aan de leden van de Raden van Toezicht en van de Adviescom-
missie Voorwaarden en Tarieven wordt toegezonden. Langs deze weg kunnen de ver-
schillende interne rechtsprekers van eikaars visie kennisnemen. Nog mooier is natuur-
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lijk publikatie in periodieken als dit tijdschrift, die ook kennisneming door anderen -
zoals de rechtspraktijk — en — kritische — annotatie zoals de onderhavige mogelijk
maken.

E.H. Hondius

ALGEMENE VOORWAARDEN OPENBARE NUTSBEDRIJVEN

Zie rubriek 'Zelfregulering' op blz. 85 van dit nummer.

Reclame

College van Beroep 10 oktober 1989
inzake het appel van UNIGRO N.V. tegen een beslissing van de Reclame Code Com-
missie van 22 juni 1989, dossiernr. 6203 A, geïntïmeerde Mr. Siebel
(mrs. J.B. Fleers, C.A.A.M. Barge-Coebergh, W.R. van Alphen de Veer, E.F.M.
Goossens en G.J. Ribbink)
dossier 573/6203A

- televisiereclameboodschap
— scharreleieren
— reisleiding

Het beeld dat de commercial geeft is te rooskleurig.

l. Voor de behandeling van de klacht en de uitspraak van de Reclame Code Commis-
sie wordt verwezen naar de beslissing van die Commissie.

DE GRIEVEN

2. UNIGRO heeft tegen de beslissing van de Reclame Code Commissie tijdig schrif-
telijk de navolgende grieven geformuleerd.

I. De Commissie overweegt ten onrechte dat de reclame-boodschap de TV-kij-
ker de illusie geeft dat de in de Super-winkels verkochte eieren afkomstig zijn van
kippen die vrij op een erf kunnen rondlopen.
Van een Illusie is hier echter geen sprake, de boodschap is een weergave van de
realiteit. In de Super-winkels worden nl. wel degelijk scharreleieren verkocht on-
der de merknaam Super.

II. UNIGRO verkoopt in de Super-winkels zowel de in de TV-commercial ge-
toonde scharreleieren als eieren afkomstig uit de bio-industrie c.q. legbatterijen.
De scharreleieren zijn van een herkomst als getoond in de reclame-boodschap, nl.
van een boerderij waar de kippen vrij op het erf rondlopen. De scharreleieren van
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