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De ondergetekenden

te's-Gravenhage,
vertegenwoordigd door de minister van lnfrastructuur en Waterstaat, namens deze,
hoofd i n geni eu r-di recteu r Rij kswaterstaat G rote Projecten Onderhoud
de heer J.L.P.M.G. Beguin
DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd

ProRail B.V. (ProRail), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het
Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A. Rietstra, Chief

Operational Office;
Gemeentelijk Platform Kabels &. Leidingen (GPKL), gevestigd te Ede, kantoorhoudende te
Ede aan de Galvanistraat 1 (6716 AE), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
J.J.C. (Steven) Ad riaansen, voorzitter;
KPN 8.V., statutair gevestigd te Rotterdam aan de Wilhelminakade 123 (3072 AP), en
Reggefiber ttH B.V statutair gevestigd te Rijssen aan de Reggesingel l2 (7461 BA),
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. v.d. Peppel, Director lnfra Construction &.
Services;

Eurofiber Nederland 8.V., statutair gevestigd te Maarssen aan de Safariweg 25-31 (3605
MA), te dezen vertegenwoordigd door de heer E. Kuisch, Chief Operational Officer;

VodafoneZiggo 8.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Boven Vredenburgpassage 128
(3511 WR), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.E.A. Weijters-Gerritsen, Sr.
Manager Build;
De heer M.A. Andriessen, directeur van de vereniging Nlconnect, gevestigd te Den Haag,

rechtsgeldig gevolmachtigd door de partijen genoemd in de'Bijlage volmachten';
Stichting Fiber Carrier Association (FCA), gevestigd te Wapenveld aan de Euverweg 1 (8191
LG), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van der Haar, directeur;

Hierna genoemd "Partij" en tezamen genoemd "Partijen"
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Overwegingen
a

b

Partijen onderschrijven het belang van hoogwaardige openbare
elektronische
communicatienetwerken voor de economie en de concurrentiepositie
van
Nederland op het gebied (van de uitrol) van breedband. Een verzoek
tot
verwijdering van Ongebruikte kabels dient niet te leiden tot kapitaalvernietiging
van voorzieningen die geschikt en nodig zijn voor breedband
en in de toekomst
daarvoor nog gebruikt zullen worden.
Partijen onderschrijven het belang dat de grond die bestemd is voor
openbaar
gebruik efficiënt wordt gebruikt en zoveel mogelijk vrij is van objecten
die het
algemeen belang niet (meer) dienen. Partijen stellen zich ten doel
om wederzijds
kostenbesparend te werken. De Netbeheerder doet dit door het gebruik
urn i¡"
grond met ongebruikte kabels zoveel als mogelijk te beperken, tãrwijl
de
Gedoogplichtige toeziet op het efficiënt gebruik van de grond. partijen
wensen als
zodanig voorspelbaar te handelen tegenover elkaar. Die doelstelling
kan worden
vertaald in het volgende adagium: 'niet liggen zonder reden, niet vãrwijderen
zonder reden'.

c.

Het adagium 'niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden,
dient te
leiden tot een balans tussen (toekomstig) gebruik van de kabels
en belang van de
Gedoogplichtige bij verwijdering. onnodige graafoverlast dient te worden
voorkomen ten behoeve van burgers en het bedrijfsleven. Vanuit deze gedachte
worden in dit document concrete uitvoeringsafspraken gemaakt (hierna:
UVOT).

d

Voor de Netbeheerder houdt het adagium in dat hij actief beleid voert
om kabels
die niet meer in gebruik zijn, en kabels waarvan de verwachting is dat
ze nooit in
gebruik genomen zullen worden, te verwijderen.

e.

voor de Gedoogplichtige houdt het adagium in dat hij streeft naar
overeenstemming met de Netbeheerder over de redelijkheid van het
verzoek tot

verwijderen.

f

Partijen nemen in aanmerking dat de UVOT wordt ondersteund
door het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat.
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1. Definities
1.1

Gedoogplichtige: degene op wie de gedoogplicht rust conform artikel 5.2 van de
Telecommunicatiewet.

1.2.

Kabels: kabels als bedoeld in artikel 1 .1 van de Telecommunicatiewet.

1.3.

Netbeheerder: een aanbieder van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk als bedoeld in artikel 5.1 jo. artikel 1.1 van de
Telecommunicatiewet.

1.4.

Ongebruikte kabel(s): ongebruikte kabel(s) die langer dan een aaneengesloten
periode van 10 jaar geen deel van een openbaar elektronisch
com m u nicatienetwerk heeft c.q. hebben u itg emaa kt.

1.5.

Plangebied: gebied van de Gedoogplichtige dat de percelen omvat waarbinnen
activiteiten gaan worden uitgevoerd en waarvoor de Gedoogplichtige een Verzoek
tot informatie doet.

1.6.

Verwijderingsgebied: (deel van) het Plangebied waarvoor de Gedoogplichtige een
Verzoek tot Verwijderen doet.

1.7

Verwijderingsmaatregel: het verwijderen van de Ongebruikte kabel(s) en daarbij
behorende werken, i n het Verwijderi n gsg ebied.

1.8

Verzoek tot informatie (VTl): brief aan de Netbeheerder waarin de
Gedoogplichtige (i) informatie geeft over het project waar activiteiten worden
verricht en (ii) verzoekt om informatie over de status van de kabels binnen het
Plangebied.

1.9.

Verzoek tot Verwijderen (VTV): een verzoek tot het verwijderen van Ongebruikte
kabels.
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2. Reikwijdte
2.1

Voor de begrippen 'kabels' en 'redelijk verzoek' wordt uitgegaan van het wettelijk
kader van artikel 1.1 en artikel 5.2, negende rid, Telecommunicatiewet (Tw). De in
de toelichting op artikel 5.2, negende lid, Tw genoemde criteria zijn niet-limitatief;
er kunnen ook andere overwegingen of situaties zijn die aanleiding vormen voor
het opruimen van ongebruikte kabels, in onderling overleg.

2.2.

Partijen hebben uitdrukkelijk niet de intentie de wettelijke verplichtingen of de
mogelijkheden die de Tw biedt te verruimen en/of te beperken, maar om
gezamenlijk afspraken te maken waarmee het proces van art. 5.2, negende lid, Tw
wordt gestructureerd en efficiënt verloopt. De afspraken richten zich op de
concretisering van een proces dat ofwel gestart wordt door de Netbeheerder,
ofwel op verzoek van een Gedoogplichtige, met als doel Ongebruikte kabels te
verwijderen. De afspraken laten de verplichtingen van de artikelen 5.8 en 5.9 Tw
onverlet.

2.3.

Het staat de Gedoogplichtige vrij een derde te machtigen de afspraken
voortvloeiende uit de uvor namens hem uit te voeren. De Gedoogplichtige
verstrekt de Netbeheerder een afschrift van de machtiging, opdat inzicht in de
reikwijdte van de volmacht bestaat.

2.4.

De Gedoogplichtige verplicht zich om de opdrachtnemers van de Gedoogplichtige

te laten werken conform de UVOT.
2.5

De Gedoogplichtige en de Netbeheerder kunnen de

uvor van toepassing
verklaren op projecten die in samenwerking met andere (regionale) overheden
worden gerealiseerd, mits de (regionale) overheden hiermee eveneens volledig
mee hebben ingestemd.
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3. lnformatie-uitwisseling en beoordeling

3.1.

lndien de Gedoogplichtige en/of een derde voornemens is om een activiteit uit te
voeren in het Plangebied, kan de Gedoogplichtige een VTI zenden aan de
Netbeheerder. Het VTI omvat in ieder geval:
.
een omschrijving van het project met het Plangebied;
o
het beoogde Verwijderingsgebied;
¡
de aard van de werkzaamheden;
¡
de voorgenomen planning.

3.2

De Netbeheerder levert binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening
van het VTI de volgende informatie aan de Gedoogplichtige, tenzij Partijen

onderling een andere termijn overeenkomen:
¡
de Ongebruikte kabels die zich binnen het Plangebied bevinden;
¡
de technische geschiktheid van de Ongebruikte kabels voor breedbandige
toepassingen;
o
informatie dat een Ongebruikte kabel binnen afzienbare tijd (weer) deel uit
zal gaan maken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en,
.
eventueel de te verwachte kosten die een Verwijderingsmaatregel met zich
brengt voor de Netbeheerder.
3.3.

Op basis van de aangeleverde informatie kunnen de Gedoogplichtige en de
Netbeheerder in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over
het verwijderen of laten liggen van Ongebruikte kabels.

3.4

De Gedoogplichtige beoordeelt, aan de hand van de op grond van artikel 3.2van
dit UVOT door de Netbeheerder aangeleverde informatie, of de Ongebruikte
kabels blijven liggen of dat een VTV wordt ingediend. De Gedoogplichtige kan

nadere informatie opvragen bij de Netbeheerder.
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4. Verzoek tot verwijderen
4.1

De Gedoogplichtige die verwijdering van een ongebruikte kabel wenst, zendt de
Netbeheerder een VTV. Het VTV omvat in ieder geval:
een omschrijving van de Verwijderingsmaatregel;

a.
b'
c.
4.2'

4.3.

voor zover bekend de planning (inclusief datum gereed) van het uitvoeren
van de Verwijderingsmaatregel;
een onderbouwing van het redelijk verzoek op basis van de verkregen
informatie en de overige omstandigheden.

lndien de Gedoogplichtige voornemens is een VTV te versturen met als doel om
een of meer ongebruikte kabels te laten verwijderen, terwijl uit de
informatieverstrekking van de Netbeheerder volgt dat deze verwijdering
ongewenst vindt, zendt de Gedoogplichtige eerst een concept-VTV aan de
Netbeheerder.
ln het geval de Gedoogplichtige aan de Netbeheerder een concept-VTv zendt als
omschreven in artikel 4.2, kan de Netbeheerder hierop binnen vijf werkdagen na
verzending van de concept-vTV reageren. Hierna kan de Gedoogplichtige een
definitieve VTV stu ren.
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5. Verwijderingsmaatregel en planning
5.1

Na ontvangst van het VTV verwijdert de Netbeheerder de Ongebruikte kabel
binnen twaalf weken als bedoeld in artikel 4.1,tenzij tussen de Partijen een andere
termijn en/of nadere voorwaarden wordt c.q. worden overeengekomen of tenzij

binnen de hiervoor genoemde twaalf weken anders voortvloeit uit een rechterlijke
uitspraak met inachtneming van artikel 6 van dit UVOT.
5.2.

De Netbeheerder verwijdert de Ongebruikte kabels, tenzij met de Gedoogplichtige
wordt overeengekomen dat deze tot verwijdering overgaat, voor rekening en risico
van de Netbeheerder. ln voorkomend geval wordt deze afspraak als bijlage aan de
VTV aangehecht.

5.3.

De Netbeheerder stelt de Gedoogplichtige door middel van een schriftelijke

melding, rekening houdend met plaatselijk geldende voorschriften, uiterlijk vijf
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte van het feit dat
met de uitvoering van de Verwijderingsmaatregel gestart zal worden. Dit laat
voorschriften krachtens andere wet- en regelgeving onverlet.
5.4

De Gedoogplichtige en de Netbeheerder zullen elkaar over en weer onvenruijld
schriftelijk informeren indien afwijkingen van de planning als bedoeld in het VTV

zijn te verwachten. De Gedoogplichtige en de Netbeheerder zullen in overleg
treden om de gevolgen hiervan voor de Gedoogplichtige en de Netbeheerder
zoveel mogelijk te beperken.
5.5.

De Netbeheerder stelt de Gedoogplichtige op de hoogte van het feit dat de
Verwijderi ngsmaatregel is uitgevoerd.
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6. Geschillen

6-1.

lndien tussen Partijen een geschil ontstaat over de interpretatie enlof de uitvoering
van de UVOT geldt de volgende procedure:
a. degene die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk
aan de andere partlj;
b. partijen treden dan per omgaande in overleg en spannen zich in om te
komen tot een minnelijke oprossing van het betreffende geschil;
c. indien een geschil niet binnen een redelijke termijn in der minne kan
worden opgelost kan de Netbeheerder of de Gedoogplichtige het geschil
voorleggen aan de civiele rechter.

6.2

Artikel 6.1 laat de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt tot het
uitoefenen van toezicht op de naleving van artikel 5.2, negende lid, Tw onverlet.
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7. Overige bepalingen
7.1

lndien één of meer van de artikelen in de UVOT nietig zijn of in strijd blijken te zijn
met de Tw of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen
met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende artikelen vervangen
wordt(en) door artikelen die daarmee niet in strijd zijn. De overige artikelen van de
UVOT blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

7.2

Partijen zullen informatie die zij van elkaar ontvangen in het kader van de
uitvoering van de UVOT en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of
redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd
het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot
openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of
een ander overheidsorgaan.

7.3.

De UVOT treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen en wordt
aangegaan voor een periode van twee jaar. Partijen hebben de intentie om de
UVOT nadien te verlengen.

7.4.

Partijen zullen de UVOT in hetvierde kwartaal van het laatste jaarvan de periode
van twee jaar evalueren of zoveel eerder als daartoe aanleiding is op grond van
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op grond van de Tw, of een wijziging van
de Tw.

7.5.

De evaluatie resulteert in een conclusie over de ervaringen met de gemaakte
werkafspraken, mogelijke knelpunten en verbeterpunten. De verbeterpunten of
gesignaleerde tegenstrijdigheden zullen na onderlinge overeenstemming tussen
Partijen, tot wijziging van de bepalingen in de UVOT leiden.

7.6.

lndien Partijen niet tot verlenging besluiten dan wel geen overeenstemming
bereiken over verlenging wordt uitvoering gegeven aan VTV's die reeds zijn
verzonden, conform de afspraken in de UVOT.

7.7

Een Netbeheerder of Gedoogplichtige is bevoegd de UVOT eenzijdig op te zeggen.

Voor eenzijdige opzegging dient de desbetreffende Netbeheerder of
Gedoog plichti ge de overige Netbeheerder(s) en Gedoog plichtigen hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen met inachtneming van een opzeggingstermijn
van drie maanden. Bij beëindiging behoudt de UVOT zijn werking voor VTV's die
reeds zijn verstuurd. lndien een Netbeheerder of Gedoogplichtige opzegt, blijft de
UVOT van toepassing ten aanzien van de overige Netbeheerder(s) en/of
Gedoogplichtigen.
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7.8.

Op de UVOT en de uitvoering van de werkzaamheden is Nederlands recht van
toepassing.
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