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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding tot en belang van het onderzoek 
 
In dit onderzoek staan de juridische aspecten van de aanleg en het medegebruik van openba-
re elektronische communicatienetwerken centraal. Het gaat bij de aanleg en het medegebruik 
van deze infrastructuur om toegang. De volgende toegangsvragen vormen het uitgangspunt: 

- toegang tot de fysieke omgeving die nodig is voor de aanleg en exploitatie van 
infrastructuur, en 
- toegang tot infrastructuur door concurrerende aanbieders, ook wel medegebruik 
genoemd. 

 
Bij de aanleg van communicatie-infrastructuur kan een aantal historische fasen worden 
onderscheiden. De wettelijke verplichting om de aanleg van kabels ten behoeve van commu-
nicatie te gedogen – de gedoogplicht – vindt haar oorsprong in de Telegraafwet van 1852. In 
deze wet strekte de gedoogplicht zich zonder onderscheid uit tot alle typen grond. De ge-
doogplicht was onderwerp van diepgaande juridische discussies waarin de nadruk zonder 
uitzondering lag op de bescherming van de eigendomsrechten van grondeigenaren.1 In de 
Telegraaf- en Telefoonwet (T&T-wet) van 1904 werd de formulering van het bereik van de 
gedoogplicht verfijnd, wat de basis heeft gevormd voor het tot op de dag van vandaag gehan-
teerde onderscheid tussen openbare en niet-openbare grond. Aangezien ten tijde van de 
T&T-wet alleen het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) als 
concessiehouder bevoegd was tot het aanleggen van infrastructuur bleef de mate van inbreuk 
op eigendom in kwantitatief opzicht beperkt. De aanleg van omroepnetwerken door gemeen-
ten in de jaren zeventig van de vorige eeuw was ingrijpender. Om horizonvervuiling door 
antennes op daken te voorkomen, werd overgegaan tot de grootschalige aanleg van onder-
grondse kabeltelevisienetten. Gemeenten legden deze netten vrijwel geheel in eigen grond 
aan, zodat zich geen inbreuk op eigendomsrechten voordeed. 
 Aangezien de aanleg van de telefoonnetwerken door het Staatsbedrijf zonder al te 
veel problemen was verlopen,2 werd de gedoogregeling uit de T&T-wet grotendeels ongewij-
zigd overgenomen in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) van 1988. Hoe-
wel de liberalisering een omslagpunt vormde, werd deze regeling vervolgens ook, enigszins 
aangepast, in de Telecommunicatiewet (Tw) van 1998 overgenomen. In het licht van de libe-
ralisering van de telecommunicatiemarkt verkregen nieuwe marktpartijen op grond van deze 
wetten graafrechten om infrastructuur te kunnen aanleggen en zodoende te kunnen concurre-
ren met de gevestigde aanbieder. Door middel van deze graafrechten zijn op nationale schaal 
backbone netwerken (transportnetwerken) aangelegd. Ook is door de liberalisering de aanleg 

                                                 
1 Arrondissements-Rechtbank Amsterdam 27 november 1883, Weekblad van het Recht 29 mei 1884, p. 2-3; 
Arrondissements-Rechtbank Amsterdam 8 december 1896, Weekblad van het Recht 22 januari 1897, p. 2-4. 
2 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 49. 
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van bovengrondse infrastructuur in de vorm van antennes, antennemasten en antenne-opstel-
punten ten behoeve van mobiele netten sterk toegenomen. 

De in 2007 gewijzigde regeling, waarvan in deze studie wordt uitgegaan, is eveneens 
gebaseerd op de voorgaande regeling. De publiekrechtelijke inbreuk op privaat eigendom in 
de vorm van een wettelijke gedoogplicht staat nog steeds centraal bij de aanleg van infrastruc-
tuur. De doelstelling die in het kader van de liberalisering sinds eind jaren tachtig aan de wet 
ten grondslag ligt, is echter een geheel andere dan de doelstelling van de T&T-wet. Gaat het 
in het eerste geval om een kwalitatief hoogwaardige telecommunicatie-infrastructuur, met de 
T&T-wet werd beoogd de aanleg, de exploitatie en het gebruik van telegrafie en telefonie 
nader bij wet te regelen. Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt is ook de situa-
tie op de markt een geheel andere dan begin vorige eeuw. Grondeigenaren zijn de afgelopen 
jaren geconfronteerd met de aanleg van infrastructuur in en op hun grond door vele 
aanbieders. De inbreuk op eigendom is als gevolg van de liberalisering dus in feite qua 
zwaarte toegenomen. 
 In de praktijk doen zich vele problemen voor. Deze komen met name voort uit de 
frictie tussen onderling sterk uiteenlopende publieke en private belangen. Het betreft 
bijvoorbeeld enerzijds het publieke belang van de aanleg van infrastructuur tegenover andere 
publieke belangen zoals ruimtelijke ordening en veiligheid, en anderzijds het publieke belang 
van de aanleg van infrastructuur tegenover het private belang van grondeigenaren. De ver-
plichtingen tot medegebruik van infrastructuur, die met het oog op de ruimtelijke ordening 
en het wegnemen van de historische voorsprong van de gevestigde aanbieder in de wet 
werden opgenomen, vormen een inbreuk op de eigendom van de aanbieder die het mede-
gebruik van zijn infrastructuur dient toe te staan. Een ander probleem vormt de rol van de 
overheid. Deze is tweeledig: gemeenten zijn als eigenaren van openbare grond gedoogplichtig 
maar dienen tegelijkertijd de werkzaamheden rond de aanleg van kabels te coördineren en 
bouwvergunningen te verlenen voor het plaatsen van bepaalde antennemasten en antenne-
opstelpunten. Gezien de voornemens van de overheid met betrekking tot de aanleg van 
glasvezelnetwerken wordt de rol van gemeenten in de toekomst mogelijk verder uitgebreid. 
 In de regelgeving met betrekking tot de aanleg en het medegebruik van infrastructuur 
is onvoldoende rekening gehouden met deze knelpunten. De onderhavige problematiek is 
bovendien niet van voorbijgaande aard. Ten eerste zijn voor de huidige aanleg van 
infrastructuur ten behoeve van het Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) 
ongeveer vijf- tot zesduizend opstelpunten nodig voor een landelijk dekkend netwerk. Ten 
tweede wordt op de middellange termijn de bestaande koperen infrastructuur tot en met de 
local loop – waarbij het gaat om vijftien miljoen kilometer kabel – vervangen door glas, 
enerzijds door toename van de vraag en de bandbreedte en anderzijds door veroudering van 
de infrastructuur. In dit verband kan worden gewezen op het voornemen van KPN om voor 
2010 haar netwerk om te zetten naar een All IP netwerk. Ten derde zal, gezien de voorne-
mens tot de aanleg van glasvezelinfrastructuur, opnieuw tot aan de huisdeur worden gegra-
ven. Het is dan ook van groot belang dat de wetgever een helder regelgevingskader verschaft. 
In dat regelgevingskader dient rekening te worden gehouden met alle betrokken publieke en 
private belangen, dienen de grenzen van de gedoogplicht en het medegebruik van infrastruc-
tuur duidelijk te zijn aangegeven, dient de rol van de overheid helder te zijn afgebakend en 
dient het toezicht adequaat te zijn geregeld. 
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1.2 Probleemstelling en doelstelling 
 
De probleemstelling luidt als volgt: 
 

Op welke wijze kan regelgeving aan het belang van hoogwaardige elektronische 
communicatie-infrastructuur in een geliberaliseerde markt bijdragen zonder dat 
andere publieke en private belangen te kort worden gedaan? 

 
De problematiek heeft zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke dimensie, als 
gevolg waarvan verschillende belangen een rol spelen, die zoals gezegd conflicteren. De 
doelstelling van het onderzoek is het analyseren en kritisch evalueren van het historische en het 
wordende positieve recht. In dat verband worden de onderling conflicterende belangen die 
zich voordoen bij de aanleg en het medegebruik van infrastructuur geanalyseerd en de overi-
ge knelpunten die uit de regelgeving voortvloeien in kaart gebracht, met af en toe een blik 
over de grenzen heen om te wijzen op alternatieven. Met name wordt ingegaan op de raak-
vlakken tussen het civiele recht en het bestuursrecht. Tevens komen de marktordenings-
vraagstukken aan bod die zich in de praktijk voordoen. Aan de hand hiervan wordt beoogd 
tot een meer samenhangende structuur te komen die rekening houdt met de gesignaleerde 
problematiek. Op grond van de analyse wordt beoordeeld op welke punten aanpassing van 
regelgeving in brede zin noodzakelijk wordt geacht en worden concrete voorstellen 
geformuleerd.  
 
1.3 Conceptuele vraagstukken 
 
De problematiek rond de aanleg en het medegebruik van elektronische communicatie-
netwerken kan worden onderverdeeld in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en marktorde-
ningsvraagstukken. Deze worden in het navolgende kort aangestipt en worden in afzonder-
lijke hoofdstukken nader uitgewerkt. 
 
1.3.1 Civielrechtelijke vraagstukken 
 
Publiekrechtelijke inbreuk op privaat eigendom 
De gedoogplichten ten aanzien van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels (art. 
5.2 Tw) en niet gevulde mantelbuizen (art. 5.15 Tw) die gelden voor de rechthebbenden op 
en beheerders van openbare grond en particuliere grondeigenaren vormen publiekrechtelijke 
inbreuken op private eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen tot het 
medegebruik van antenne-opstelpunten (art. 3.11 Tw) en voorzieningen waarop de gedoog-
plicht van toepassing is (art. 5.12 Tw) (hierna: kabelvoorzieningen). In deze gevallen wordt 
vanuit overwegingen van ruimtelijke ordening en ter bevordering van de mededinging 
inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de aanbieder die zijn infrastructuur onder 
bepaalde voorwaarden aan andere aanbieders ter beschikking dient te stellen.3 Ook de moge-

                                                 
3 In het kader van de interoperabiliteit van diensten kan OPTA op grond van art. 6a.6 lid 1 en lid 2 sub f jo. 6a.2 lid 1 
Tw een aanbieder met aanmerkelijke macht op een gegeven relevante markt onder bepaalde voorwaarden de 
verplichting opleggen om te voldoen aan redelijke verzoeken tot co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van 
faciliteiten, inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten. Ten aanzien van dit opgelegde medegebruik 
geldt hetzelfde: de verplichting vormt een inbreuk op het eigendomsrecht van de aanbieder met aanmerkelijke 
marktmacht. In tegenstelling tot de in de hoofdtekst genoemde vormen van medegebruik ligt de achtergrond van de 
verplichting tot co-locatie echter voornamelijk in de sfeer van het bevorderen van duurzame concurrentie op de 
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lijkheid voor aanbieders om bij het verrichten van spoedeisende werkzaamheden om storin-
gen te verhelpen, te volstaan met slechts een voorafgaande melding aan de gedoogplichtige 
(art. 5.6 Tw) vormt een inbreuk op particulier eigendom. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
snoeiplicht (art. 5.11 Tw). In al deze gevallen botst het publieke belang van infrastructuur met 
particuliere eigendomsrechten. Geen inbreuk maar wel een publiekrechtelijk ingrijpen in 
privaat eigendom vormen de regelingen voor het nemen van maatregelen ten aanzien van 
kabels op verzoek van de gedoogplichtige (art. 5.8 Tw) of om hinder of het in gevaar brengen 
van andere ondergrondse infrastructuur op te heffen (art. 5.9 Tw). Afhankelijk van de reden 
die noodzaakt tot het treffen van de maatregelen zijn de kosten voor de aanbieder of de 
gedoogplichtige. 
 
Schadevergoeding 
De Telecommunicatiewet regelt tevens de civielrechtelijke consequenties van de publiekrech-
telijke inbreuken op en beperkingen van eigendom. Tegenover de gedoogplicht staat een 
recht op schadevergoeding (art. 5.7 Tw). De kantonrechter is bevoegd ten aanzien van ge-
schillen over schadevergoeding met betrekking tot de gedoogplicht en geschillen over de 
hoogte van de kosten van maatregelen ten aanzien van kabels. Voor het medegebruik van in-
frastructuur is de aanbieder een redelijke vergoeding verschuldigd (art. 3.11 lid 3 en art. 5.12 
lid 3 Tw). De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) is bevoegd in 
geschillen over de redelijke vergoeding voor het medegebruik van antenne-opstelpunten (art. 
12.2 lid 1 Tw) en het medegebruik van kabelvoorzieningen (lid 4). 
 
Aansprakelijkheid 
De ongebreidelde aanleg van ondergrondse infrastructuur als gevolg van de wettelijke 
gedoogplicht heeft geleid tot ondergrondse chaos. In een groot aantal gevallen ontstaat daar-
bij graafschade aan kabels en leidingen, stroomstoringen en daaraan gerelateerde schade, 
zoals dataverlies, etc. De Telecommunicatiewet bevat geen regeling voor de aansprakelijkheid 
in deze gevallen, zodat moet worden teruggevallen op het algemene aansprakelijkheidsrecht 
en zelfregulering, op grond waarvan op de grondroerder een onderzoeksplicht rust en op de 
beheerder van de aanwezige infrastructuur een informatieplicht. 
 
Eigendom en goederenrechtelijke kwalificatie van kabels 
De eigendom van kabels – en in dat verband de natrekking – en de goederenrechtelijke 
kwalificatie van kabels vormen uiterst complexe civielrechtelijke kwesties die in het Burgerlijk 
Wetboek (BW) zijn geregeld. Enerzijds houden deze kwesties onderling verband, aangezien 
in de toepasselijke bepalingen dezelfde begrippen worden gehanteerd, maar anderzijds niet, 
aangezien het twee afzonderlijke vragen betreft. 
 
1.3.2 Publiekrechtelijke vraagstukken 
 
Rol van OPTA: toezicht en handhaving 
Volgens OPTA is haar missie het zorgdragen voor concurrentie en vertrouwen in de 
communicatiesector in het belang van de consument.4 Op grond van art. 1.3 Tw dienen 
besluiten van OPTA in ieder geval bij te dragen aan het bevorderen van concurrentie op de 

                                                                                                              
eindgebruikersmarkt. Co-locatie in het kader van ontbundelde toegang tot de aansluitlijn valt buiten het bereik van deze 
studie. 
4 OPTA website, <http://www.opta.nl/asp/overopta/missieenvisie.asp>. 
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markt, de ontwikkeling van de interne markt en het bevorderen van belangen van eindge-
bruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. Ter uitvoering van haar taak ziet OPTA op 
grond van de Telecommunicatiewet toe op het handhaven van de wet en het beslechten van 
geschillen, in het kader waarvan zij met uiteenlopende publieke en private belangen rekening 
dient te houden. 
 
Rol van de overheid: coördinatie en bouwvergunning 
Gemeenten vervullen bij de aanleg van infrastructurele netwerken van oudsher een sleutel-
positie, zowel vanuit privaatrechtelijk als publiekrechtelijk oogpunt. De infrastructuur wordt 
immers grotendeels in en op openbare gemeentegrond aangelegd. De gemeente is zowel 
particuliere grondeigenaar – en in die hoedanigheid gedoogplichtig – als hoedster van de 
ruimtelijke ordening. Vanuit haar wettelijke coördinatietaak dient zij de graafwerkzaamheden 
voor de aanleg van kabels in goede banen te leiden en instemmingsbesluiten terzake te 
verlenen. Voor het plaatsen van antennes staat gemeenten het instrument van de bouwver-
gunning ter beschikking. Zowel bij de aanleg van kabels als bij de opbouw van antennes 
spelen gemeenten derhalve een zeer belangrijke rol. De dubbele rol die gemeenten innemen, 
brengt het risico met zich mee dat de behartiging van private belangen en publieke belangen 
door elkaar heen loopt. Daarnaast doorkruist gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid via het 
vereiste van een bouwvergunning voor het plaatsen van antennes – en met name de langduri-
ge procedures die in dat verband moeten worden doorlopen – het in de Telecommunicatie-
wet neergelegde beleid dat er op is gericht om de snelle aanleg van communicatie-infra-
structuur mogelijk te maken. 
 
Ruimtelijk beslag 
Voor de aanleg van infrastructuur is toegang tot de fysieke ruimte onontbeerlijk. 
Infrastructuur legt vanzelfsprekend een groot beslag op de ondergrondse en bovengrondse 
ruimtelijke omgeving. Het fundamentele probleem dat zich daarbij aandient, is de schaarste 
aan fysieke ruimte die moet worden gedeeld met andere infrastructuur. Een overkoepelende 
regeling voor alle aan de aanleg van communicatie-infrastructuur verbonden aspecten van 
ruimtelijke ordening ontbreekt. Dit steekt schril af tegen de regelgeving die geldt ten aanzien 
van de aanleg van andere nutsinfrastructuur, zoals water- en elektriciteitsleidingen. Hoewel de 
aanleg van communicatie-infrastructuur in de loop der tijd steeds meer ongewenste gevolgen 
voor de ruimtelijke omgeving met zich heeft meegebracht – wellicht zelfs meer dan overige 
nutsinfrastructuur – is dit kader niet voorhanden voor de communicatietechnologie. 
 
Veiligheid 
Zoals gezegd, zijn de graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van kabels de afgelopen 
jaren explosief toegenomen. Als bij de aanleg van kabels gasleidingen of elektriciteitskabels 
worden geraakt, kunnen zeer onveilige situaties ontstaan. Daarnaast zijn kabels vanuit het 
oogpunt van kostenbesparing in sommige gevallen bovenop andere nutsleidingen gelegd. 
Nutsbedrijven worden in ernstige mate gehinderd door deze kabels bij het uitvoeren van 
(onderhouds)werkzaamheden aan hun infrastructuur. Ook dit vergroot de kans op graafinci-
denten, met alle gevaren voor de veiligheid van dien.5 Het publieke belang van de aanleg van 
infrastructuur botst derhalve met het publieke belang van veiligheid. 
 

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld ‘Gevaar dreigt door chaos onder de grond’, NRC Handelsblad 19 april 2003. 
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1.3.3 Marktordeningsvraagstukken 
 
Mededinging 
Vanuit het oogpunt van mededinging dienen alle aanbieders op gelijke voorwaarden toegang 
tot grond en de fysieke ruimte te hebben. De aanleg van infrastructuur, en daarmee het pu-
blieke belang van mededinging, staat echter lijnrecht tegenover andere publieke belangen zo-
als milieu, ruimtelijke ordening, volksgezondheid en openbare veiligheid. 
 
Medegebruik van infrastructuur 
Mede met het oog op de historische voorsprong van KPN werd in de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen bij amendement een algemene verplichting tot het medege-
bruik van antenne-opstelpunten opgenomen. Deze verplichting vormde een asymmetrische 
maatregel ten behoeve van nieuwe aanbieders waarmee werd beoogd een level playing field te 
bevorderen. De verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten is in de Telecommu-
nicatiewet overgenomen en geldt sindsdien voor alle aanbieders. De Telecommunicatiewet 
bevat tevens een algemene verplichting tot het gedeeld gebruik van kabelvoorzieningen. 
Medegebruik van infrastructuur heeft vanuit het oogpunt van mededinging zowel econo-
mische voordelen (kostenverlaging) als economische nadelen (verminderde mate van mede-
dinging). Daarnaast vormt de verplichting tot medegebruik een inbreuk op privaatrechtelijke 
eigendom. Ook hier doet zich dus een conflict voor tussen publieke en private belangen. Het 
gaat in deze studie uitdrukkelijk niet om co-locatie, interconnectie, ontbundelde toegang tot 
het aansluitnet, etc. Het gaat in het kader van medegebruik puur om de ruimtelijke proble-
matiek van kabels en antennes. Deze problematiek is echter niet altijd even scherp af te 
bakenen, met name als het gaat om medegebruik van infrastructuur van een aanbieder die bij 
de aanleg van infrastructuur een voorsprong heeft op andere aanbieders. 
 
De overheid als marktpartij 
Niet alleen marktpartijen houden zich bezig met de aanleg van infrastructuur. Vanuit de wens 
om de koppositie die Nederland op de internationale breedbandmarkt inneemt te 
bestendigen, stimuleert de overheid de aanleg van glasvezelinfrastructuur.6 Dit komt vooral 
tot uiting op gemeentelijk niveau. Gemeenten ontplooien, onder andere in samenwerking met 
investeringsmaatschappijen en woningcorporaties, in toenemende mate initiatieven op het 
gebied van de aanleg van glasvezelnetwerken. De rol van de betreffende gemeenten wordt in 
de toekomst mogelijk drieledig: naast gedoogplichtige grondeigenaar en coördinator van 
werkzaamheden rond de aanleg van kabels is het denkbaar dat zij belangen nemen in 
ondernemingen die infrastructuur aanbieden. Dit zou vergaande consequenties voor de 
mededinging kunnen hebben. 
 
1.4 Begrippenkader 
 
Gedoogplicht 
Het begrip gedoogplicht is niet in de Telecommunicatiewet gedefinieerd. De wet omschrijft 
slechts hetgeen moet worden gedoogd. De volgende gedoogplichten worden onderscheiden: 

                                                 
6 Ministerie EZ e.a. 2005. 
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- de rechthebbende op of de beheerder van openbare gronden moet gedogen dat ten 
dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels in en op zijn 
gronden worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd (art. 5.2 lid 1 Tw); 
- een particuliere grondeigenaar moet gedogen dat andere dan lokale kabels op zijn 
grond, uitgezonderd tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen, 
worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd (art. 5.2 lid 2 Tw); 
- een particuliere grondeigenaar moet tevens gedogen dat lokale kabels in en op zijn 
grond, met inbegrip van tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel 
vormen, worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd voor zover dit nodig is 
voor het aansluiten van gebruikers (art. 5.2 lid 3 Tw); 
- de rechthebbende op een gebouw moet gedogen dat kabels en netwerkaansluit-
punten in en aan zijn gebouw worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd 
voor zover dit nodig is voor het aansluiten van gebruikers (art. 5.2 lid 4 Tw); 
- de rechthebbende op of de beheerder van grond moet gedogen dat bovengrondse 
kabels worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd voor zover gebruik wordt 
gemaakt van ondersteuningswerken die voor een andere toepassing dan elektronische 
communicatie zijn of worden aangelegd (art. 5.2 lid 5 Tw); en 
- voornoemde personen moeten met het oog op de instandhouding van kabels 
gedogen dat in geval van spoedeisende werkzaamheden vanwege een ernstige belem-
mering of storing van de communicatie werkzaamheden worden uitgevoerd (art. 5.6 
lid 1 Tw). 

 
Waar in het algemeen wordt gesproken van de gedoogplicht ziet dit op de aanleg, instand-
houding en opruiming van kabels. In deze studie gaat het echter voornamelijk om de aanleg 
van kabels. Waar specifiek de instandhouding of de opruiming van kabels wordt bedoeld, zal 
dat expliciet worden aangegeven. 
 
Rechthebbende op of beheerder van openbare gronden 
Onder rechthebbende wordt verstaan degene die een recht heeft in de zin van het burgerlijk 
recht op openbare grond, zoals de eigenaar, bezitter of degene die ten aanzien daarvan een 
recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik, huur of pacht heeft. De beheerder is 
degene die een wettelijke plicht heeft de grond te beheren, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat 
krachtens de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken of gemeenten en provincies krachtens de 
Wegenwet. 
 
Aanbieder 
Uit art. 5.2 e.v. Tw volgt dat een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatie-
netwerk zich op de gedoogplicht kan beroepen. Art. 1.1 Tw bevat echter geen definitie van 
het begrip aanbieder. Wel is in onderdeel i het ‘aanbieden van een elektronisch communi-
catienetwerk’ gedefinieerd. Dit omvat “het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar 
stellen van een elektronisch communicatienetwerk”. Een aanbieder is derhalve degene die 
een netwerk bouwt, exploiteert, beheert of beschikbaar stelt. Er wordt van uitgegaan dat 
registratie losstaat van het zijn van een aanbieder.7 Registratie is dus geen voorwaarde om een 
beroep te kunnen doen op de gedoogplicht. Op grond van art. 2.4 lid 1 jo. 2.1 Tw verstrekt 

                                                 
7 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.2 lid 5 Tw, antwoord op vraag 2, p. 20. 
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OPTA een ‘geregistreerde’ na diens registratie een schriftelijke verklaring, waarbij onder 
andere de geldende wettelijke bepalingen inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten, 
antennesystemen of antennes, en de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en oprui-
ming van kabels worden vermeld. In de praktijk laten aanbieders zich bij de uitvoering van de 
werkzaamheden veelal vertegenwoordigen door een aannemer. De aannemer kan zich tegen-
over de eigenaar slechts beroepen op het graafrecht van de aanbieder in wiens opdracht hij de 
werkzaamheden uitvoert, indien hij daartoe door de aanbieder is gemachtigd. Op grond van 
art. 5.1 Tw wordt in hoofdstuk 5 Tw onder aanbieder mede verstaan degene die in eigen 
naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communi-
catienetwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt. Dit ziet op gespecialiseerde bedrijven die 
kabels en beschermingswerken aanleggen, die vervolgens aan aanbieders worden verkocht of 
verhuurd. Het bedrijf dat aanlegt, zal moeten aantonen dat hetgeen wordt aangelegd onder-
deel van een netwerk wordt. Met de uitbreiding van het begrip wordt geen ruimere werking 
van de gedoogplicht beoogd.8 
 
Openbare elektronische communicatienetwerken 
De gedoogplicht ziet slechts op kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk. Het domein van regulering is derhalve afhankelijk van de vraag of 
sprake is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. In art. 1.1 sub h Tw wordt 
een openbaar elektronisch communicatienetwerk gedefinieerd als: 
 

“elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare 
elektronische communicatiediensten9 (voetnoot toegevoegd, NS) aan te bieden, waaronder me-
de wordt begrepen een netwerk, bestemd voor het verspreiden van programma’s voor zover dit 
aan het publiek geschiedt”. 

 
Op grond van art. 1.1 sub e Tw wordt onder een elektronisch communicatienetwerk 
verstaan: 
 

“transmissiesystemen, waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur en andere 
middelen, die het mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of 
andere elektromagnetische middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestri-
sche netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden 
gebruikt en netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de 
aard van de overgebrachte informatie”. 

 
Het lijkt er op dat de wetgever zich heeft vergist bij het gebruik van de komma’s. Gelet op de 
komma voor de eerste ‘waaronder’ en na ‘andere middelen’, slaat ‘die het mogelijk maken (...)’ 
terug op ‘transmissiesystemen’. Hetzelfde geldt voor ‘waaronder satellietnetwerken, (...)’, dat 
door de voorafgaande komma terugslaat op ‘andere elektromagnetische middelen’. ‘Die het 

                                                 
8 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 46. 
9 Een openbare elektronische communicatiedienst is een “elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het 
publiek” (art. 1.1 sub g Tw). Een elektronische communicatiedienst is een “gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden 
dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, 
waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, doch niet 
de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt 
geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten van de informatiemaatschappij zoals 
omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van 
signalen via elektronische communicatienetwerken” (art. 1.1 sub f Tw). 
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mogelijk maken (...)’ zou moeten terugslaan op ‘andere middelen’ en ‘waaronder 
satellietnetwerken, (...)’ op ‘transmissiesystemen’. Ook de onderdelen van een transmissie-
systeem (zoals de ‘schakel- of routeringsapparatuur’ en ‘andere middelen waarmee signalen 
worden overgebracht via kabels, (...)’) worden aangemerkt als elektronisch communicatie-
netwerk. Niet alleen het geheel, maar ook de samenstellende delen vormen dus een 
elektronisch communicatienetwerk. 
De definitie in de Telecommunicatiewet is gebaseerd op de volgende definitie in art. 2 sub a 
van de Europese Kaderrichtlijn,10 waarbij een gemeenschappelijk regelgevingskader met 
betrekking tot elektronische communicatie is vastgesteld: 
 

“de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere 
middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of 
andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketge-
schakelde, met inbegrip van internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, 
voorzover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt, netwerken voor radio- en tele-
visieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie”. 

 
Door het ontbreken van komma’s slaat ‘die het mogelijk maken...’ zonder twijfel terug op 
‘andere middelen’. Het verschil met de definitie in de Telecommunicatiewet is dat ‘schakel- of 
routeringsapparatuur’ en ‘andere middelen die het mogelijk maken (...)’ niet als onderdelen 
van transmissiesystemen worden aangemerkt. 
 In onderstaande figuur is aangegeven hoe de definitie in de Telecommunicatiewet 
zou moeten zijn opgebouwd: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1.1 Elektronisch communicatienetwerk 
 
Infrastructuur 
Onder infrastructuur wordt in de literatuur verstaan het geheel van telecommunicatiemid-
delen die de verbindingsfuncties verzorgen.11 Telecommunicatiemiddelen omvatten trans-
missiemiddelen en schakelcentrales. Transmissiemiddelen verzorgen het transport van sig-
nalen door middel van elektromagnetische golven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

                                                 
10 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2002 L 108/33. 
11 De Jong e.a. 1997, p. 13; Dommering e.a. 1999, p. 53. 

schakel- of 
routeringsapparatuur

transmissiesystemen andere middelen 
die het mogelijk 
maken signalen
over te brengen via 
kabels, radiogolven, 
optische middelen 
of andere elektro-
magnetische 
middelen

- vaste en mobiele
terrestrische netwerken 
- netwerken voor radio-
en televisieomroep
- kabeltelevisienetwerken 
- satellietnetwerken
- elektriciteitsnetten

elektronisch 
communicatienetwerk



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 10 

geleide en ongeleide transmissiemiddelen: geleide transmissiemiddelen zijn koperkabels, coax-
kabels en glasvezelkabels; ongeleide transmissiemiddelen zijn radio-verbindingen, zoals straal-
verbindingen en satellietverbindingen,12 waarvan antennes onderdeel uitmaken. De fysieke 
onderdelen van het transmissienet waar het in deze studie om gaat zijn kabels en antennes. 
 Het begrip (netwerk)infrastructuur wordt in het richtlijnkader niet als zodanig 
gedefinieerd, maar wordt in de overwegingen wel gehanteerd waar het elektronische com-
municatienetwerken betreft. In art. 2 sub a van de Toegangsrichtlijn13 – die binnen het bij de 
Kaderrichtlijn vastgestelde kader de wijze waarop de Lidstaten de toegang tot en de 
interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten regule-
ren harmoniseert – wordt echter wel gesproken van niet-limitatief opgesomde ‘materiële 
infrastructuur’. Daaronder worden gebouwen, kabelgoten en masten begrepen. In de Engelse 
versie van de Toegangsrichtlijn wordt hiervoor de term ‘physical infrastructure’ gebruikt. 
 Het begrip ‘infrastructuur’ is derhalve iets ruimer dan het begrip ‘elektronisch com-
municatienetwerk’, aangezien het ook fysieke elementen zoals gebouwen, kabelgoten en 
masten omvat. Dit is in de volgende figuur weergegeven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1.2 Infrastructuur 
 
Kabels 
De gedoogplicht in art. 5.2 lid 1 Tw strekt zich uit over kabels ten dienste van een openbaar 
elektronisch communicatienetwerk. De definitie van kabels is neergelegd in art. 1.1 sub z 
Tw14 en luidt als volgt: 
 

 “fysieke geleidingsdraden bestemd voor de rechtstreekse overdracht van signalen tussen punten 
en de bij deze fysieke geleidingsdraden behorende ondergrondse ondersteuningswerken, be-
schermingswerken en signaalinrichtingen, alsmede inrichtingen, bestemd om daarin verbinding 
tot stand te brengen tussen fysieke geleidingsdraden in, op of boven openbare gronden ener-
zijds en fysieke geleidingsdraden in gebouwen en daarmee één geheel vormende gronden ander-
zijds dan wel tussen laatstgenoemde fysieke geleidingsdraden onderling”. 

 

                                                 
12 Zie voor een helder overzicht van de verschillende transmissiemedia Dommering e.a. 1999, p. 76-86. 
13 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn), PbEG 2002 L 
108/7. 
14 Zoals gewijzigd in het kader van de wijziging van hoofdstuk 5 Tw. 
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In tegenstelling tot de definitie in de Telecommunicatiewet, zoals deze luidde vóór de wijzi-
ging van hoofdstuk 5 Tw,15 betreft het slechts de ondergrondse ondersteuningswerken. Dit 
houdt verband met het feit dat de gedoogplicht voor bovengrondse aanleg van kabels in art. 
5.2 lid 5 Tw slechts geldt indien gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen. De 
minister acht het niet langer gewenst dat voor bovengrondse aanleg van kabels nieuwe 
voorzieningen zoals ondersteuningspalen worden opgericht.16 De grens van de definitie is 
dus aan de hand van praktische en redelijkheidsoverwegingen heroverwogen. Tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw is vanuit de 
Eerste Kamer gewezen op het belang van technologieneutrale formuleringen, zoals dat door 
de Kaderrichtlijn wordt voorgestaan.17 De vraag of het begrip kabel voldoende techniek-
onafhankelijk is, is door de minister bevestigend beantwoord.18 De in dit verband gebezigde 
begrippen zijn volgens de minister functioneel en in hoge mate techniekonafhankelijk. 
 Schakel- en routeringsapparatuur valt niet onder het begrip, aangezien deze niet 
nodig is voor de rechtstreekse overdracht van signalen tussen punten via fysieke geleidings-
draden. Onder ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken worden onder 
andere verstaan mantelbuizen (ijzeren of pvc beschermingsbuizen), kabelgoten (flexibele 
buissystemen waarin kabels worden gelegd of glasvezelkabels worden geblazen, ook wel ducts 
genoemd), handholes (openingen ten behoeve van reparaties), lasdozen (aansluitdozen) en 
duikers (doorlaten onder een weg voor het afvoeren of inlaten van water). Voorbeelden van 
signaalinrichtingen zijn optische en elektrische versterkers, voor zover nodig voor de gelei-
ding van signalen over de geleidingdraad, elektro-optische omzetters en opto-elektrische om-
zetters, waarmee elektrische signalen worden omgezet in licht en vice versa. Een voorbeeld 
van een verbindingsinrichting is een kabelverdeelkast. 
 Hoewel antennes in de praktijk niet onder de gedoogplicht vallen, dienen zij in 
theorie, als zijnde signaalinrichtingen, wel als onderdeel van een kabel te worden gedoogd. Bij 
de totstandkoming van de Telecommunicatiewet zijn immers slechts antenne-opstelpunten 
van de gedoogplicht uitgesloten, aangezien voor een zodanig zware inbreuk op de eigendom 
van de grondeigenaar geen rechtvaardiging werd gevonden.19 
 Uit art. 5.2 lid 2 Tw volgt dat de aanleg, instandhouding en opruiming van lokale 
kabels ook op niet-openbare gronden – met uitzondering van tuinen en erven die met 
bewoonde percelen één geheel vormen – moet worden gedoogd. Het begrip ‘lokale kabel’ is 
door OPTA toegelicht. Zij verstaat hieronder “alle kabels van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk tussen netwerkaansluitpunten (...) en een lokale centrale, concentrator, 
of een vergelijkbare faciliteit”.20 

                                                 
15 Vóór de wijziging van de definitie op grond van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw luidde de definitie 
als volgt: “kabels en de daarbij behorende ondersteuningswerken, beschermingswerken en signaalinrichtingen, alsmede 
inrichtingen, bestemd om daarin verbinding tot stand te brengen tussen kabels in, op of boven openbare gronden 
enerzijds en kabels in gebouwen en daarmee één geheel vormende gronden anderzijds dan wel tussen laatstgenoemde 
kabels onderling”. 
16 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 45. 
17 Kamerstukken I 2005/06, 29 834, B, p. 1. 
18 Kamerstukken I 2005/06, 29 834, C, p. 2. 
19 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 71. 
20 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.1 lid 2 Tw, antwoord op vraag 2. Indien een netwerk de kabels van een omroepnetwerk als basis heeft, of indien 
het een netwerk van een nieuwe aanbieder betreft, worden als lokale kabels aangemerkt de kabels vanaf de 
netwerkaansluitpunten tot aan de dichtstbijzijnde plaats in het netwerk waar routering van signalen plaatsvindt. Indien 
het gaat om een omroepnetwerk betreft het alle kabels tussen netwerkaansluitpunten van het netwerk en het 
dichtstbijzijnde wijkcentrum in het netwerk waar overdracht, conversie of manipulatie van de signalen die over het 
netwerk worden verzonden, kan plaatsvinden. De stervormige distributienetten worden dus als lokale kabels aangemerkt 
en de ringvormige trunkkabels als interlokale kabels. 
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Op grond van art. 5.15 Tw is het hoofdstuk van overeenkomstige toepassing op de aanleg, 
instandhouding en opruiming van ondergrondse ondersteuningswerken en bescher-
mingswerken waarin of waarop geen kabels zijn aangebracht. Hoewel deze werken niet onder 
de definitie van het begrip kabel zijn gebracht,21 moet dus ook de aanleg van niet gevulde 
mantelbuizen, die veelal worden aangelegd met het oog op de te verwachten groei van 
verkeer, worden gedoogd. Op grond van de Telecommunicatiewet 1998 vormden lege 
voorzieningen geen onderdeel van een netwerk en vielen deze zodoende niet onder de 
gedoogplicht. 
 
Componenten mobiel netwerk22 
De fysieke componenten van een mobiel netwerk betreffen de basisstations en verbindingen 
daartussen. De basisstations bestaan uit antenne-installaties, apparatuurkasten en bekabeling 
voor energievoorziening. Een antenne-installatie bestaat uit een antennemast (of een 
antennedrager, een constructie bedoeld voor de bevestiging van antennes) met een of 
meerdere antennes, zonder de apparatuurkast. Een antennemast is een draagconstructie op 
een daklocatie, niet hoger dan 5 meter, die uitsluitend is opgebouwd voor het plaatsen van 
antennes. Een antenne is een element of samenstel van elementen dat samen met communi-
catieapparatuur radiogolven ontvangt en uitzendt. Een basisstation kan daarnaast een schotel-
vormige antenne bevatten voor een vaste verbinding met een ander basisstation en een 
aansluiting (in de apparatuurkast) op een vast (kabel)netwerk en een bijbehorende 
kabelverbinding. 
 Het begrip antenne-opstelpunt (de locatie waar basisstations en/of antenne-
installaties kunnen worden geplaatst) is in de jurisprudentie ontwikkeld. De Rechtbank Rot-
terdam heeft het begrip als volgt gedefinieerd, hetgeen door het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven is bekrachtigd: “de (…) mast alsmede het gedeelte van het dak of de wand 
waarop of waaraan de technische faciliteit (…) is bevestigd.”23 Een opstelpunt is volgens de 
rechtbank beperkt tot zijn natuurlijke grenzen: de grenzen van het dak of de wand waarom 
het gaat. Het gaat dus om het gehele dakvlak en niet alleen het stuk van het dak waarop de 
antenne staat. De rechtbank zet echter niet de functionele stap naar een ruimere uitleg waarin 
ook de apparatuurkast op het dak onder het begrip valt.24 Dit is een cruciale fout, aangezien 
een opstelpunt zonder apparatuurkast niet kan communiceren. 
 
Openbare grond 
De kwalificatie van grond – openbaar of niet-openbaar – is om meerdere redenen van belang. 
Het praktische belang van openbare grond is voor de aanleg van netwerken vanzelfsprekend 
zeer groot, aangezien het grootste gedeelte van het netwerk in openbare grond wordt aange-
legd. Daarnaast is de reikwijdte van de gedoogplicht afhankelijk van de status van grond. De 
gedoogplicht strekt zich immers uit over alle openbare gronden. Voor niet-openbare gronden 
–tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen daarvan uitgezonderd – 
geldt slechts een gedoogplicht voor andere dan lokale kabels. In niet-openbare grond 

                                                 
21 In de concept-MvT bij het wetsvoorstel tot herziening van hoofdstuk 5 Tw werd voor het gemak geen onderscheid 
gemaakt tussen kabels en lege mantelbuizen: “Waar in deze paragraaf sprake is van ‘kabels’, worden overigens 
gemakshalve, hoewel het geen kabels zijn in de zin van de wet, ook niet bedrade ondergrondse ondersteuningswerken 
en beschermingswerken, zoals bijvoorbeeld lege mantelbuizen, bedoeld.”, Concept-MvT, p. 5. 
22 Zie NMa, OPTA en ministerie V&W, Gezamenlijke aanleg en gebruik van UMTS-netwerkonderdelen, 26 september 
2001. 
23 Rb. Rotterdam 13 september 2000, zaaknr. TELEC 99/2715-RIP, TELEC 99/2781-RIP, Computerrecht 2000-6, p. 
303-307, m.nt. E.J. Dommering. 
24 Zie de annotatie van E.J. Dommering, genoemd in voorgaande noot. 
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inclusief voornoemde tuinen en erven moeten lokale kabels echter wel worden gedoogd voor 
zover deze nodig zijn voor het aansluiten van gebruikers op het netwerk. De kwalificatie van 
grond is tevens van belang voor de omvang van de schadevergoeding. Openbare grond 
omvat volgens art. 1.1 sub aa Tw: 
 

“1. openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, 
sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken; 

2. wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, 
die voor eenieder toegankelijk zijn;” 

 
Voor de definitie kan aansluiting worden gezocht bij het begrip ‘openbare weg’ in art. 1 lid 2 
van de Wegenwet. Daaruit volgt dat onder ‘openbare wegen’ ook voetpaden, rijwielpaden, 
jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik, 
en bruggen moeten worden begrepen. De wetgever hanteert het criterium van de algemene 
toegankelijkheid. Uit art. 4 lid 1 Wegenwet volgt dat een weg openbaar is wanneer deze 
gedurende een bepaalde tijd25 voor een ieder toegankelijk is geweest of wanneer de rechtheb-
bende daaraan de bestemming van openbare weg heeft gegeven. De enige uitzondering op de 
regel dat een weg door gewoonte openbaar wordt, vormt de omstandigheid dat een grond-
eigenaar door het stellen van een opschrift zoals ‘eigen weg’ aangeeft dat de weg slechts op 
verzoek voor een ieder toegankelijk is. Op grond van art. 49 Wegenwet wordt een weg, die 
op de legger (een soort openbaar register) voorkomt, aangemerkt als openbare weg, tenzij 
wordt bewezen dat de weg niet openbaar is. 
 Overigens had men ook aan een alternatief kunnen denken. In Duitsland geldt voor 
de aanleg van kabels als uitgangspunt dat de Bond gebruiksrechten heeft op grond waarvan 
zij verkeerswegen (openbare wegen, pleinen, bruggen en openbare wateren) gratis mag ge-
bruiken voor de aanleg van telecommunicatielijnen die het openbaar belang dienen op voor-
waarde dat de bestemming van de wegen niet blijvend wordt beperkt (art. 68 Telekommunika-
tionsgesetz, hierna: TKG 2004). Voor de beantwoording van de vraag of straten, wegen en 
pleinen openbaar zijn, is beslissend of deze op grond van wegenrecht voor openbaar gebruik 
zijn bestemd.26 Gewoonterecht is in dit verband niet toereikend. De omstandigheid dat 
wegen de facto slechts openstaan voor openbaar gebruik is ook niet voldoende om openbaar-
heid in de zin van de TKG 2004 aan te nemen. Zelfs de eigendom van de publiekrechtelijke 
wegbeheerder is irrelevant. Beslissend is een formeel criterium. Voorwaarde voor een be-
stemming tot openbaarheid is een wegenrechtelijke bestemmingsbeschikking (een rechts-
geldige administratieve akte), op grond waarvan een stuk weg de hoedanigheid van openbare 
weg verkrijgt. Subsidiair komt een stilzwijgende bestemming tot openbaarheid in aanmerking. 
Dit doet zich voor indien de betrokkenen (de verkeersautoriteiten, de wegeigenaar en degene 
die de weg onderhoudt) in openbaar gebruik van de weg hebben toegestemd. In de praktijk 
komt dit neer op de gevallen, waarin een onroerend goed sinds langere tijd ongehinderd en 
zonder bezwarende titel in het algemeen voor verkeer wordt gebruikt. Daarmee is de grond 
voor gemeenschappelijk gebruik in het kader van de bestemming toegankelijk. In tegenstel-
ling tot straten, wegen en pleinen vindt bij wateren geen bestemming tot openbaarheid plaats. 

                                                 
25 Een weg is volgens art. 4 Wegenwet openbaar wanneer deze na het tijdstip van dertig jaar vóór het in werking treden 
van de Wegenwet (1930), gedurende dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest, of wanneer 
deze, na het tijdstip van tien jaar vóór het in werking treden van de Wegenwet, gedurende tien achtereenvolgende jaren 
voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een 
gemeente of een waterschap. 
26 Nienhaus 2000, p. 72. 
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Openbaarheid van wateren vloeit veelal voort uit wettelijke regelingen. Overeenkomstig art. 
23 van het Wasserhaushaltsgesetz staan natuurlijke bovengrondse wateren met uitzondering van 
stuwdammen ter beschikking voor gemeenschappelijk gebruik, voor zover dit niet strijdt met 
andere wettelijke voorschriften of rechten van anderen en voor zover de eigendom of ge-
bruiksrechten van anderen niet worden geschaad. Door een officieel besluit kunnen wateren 
aan gemeenschapsgebruik worden onttrokken. Zolang wateren echter voor gemeenschaps-
gebruik toegankelijk zijn, zijn het openbare wateren in de zin van de TKG 2004. Hetzelfde 
geldt voor de Bondswateren. Ook deze staan in het kader van het Wasserstraßengesetz ter 
beschikking aan gemeenschapsgebruik, zodat ook dit openbare wateren zijn. 
 Sinds de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet valt de grond van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS) niet langer onder de definitie van openbare grond. Krachtens 
de overgangsregeling in art. 20.5 Tw worden alleen kabels die in NS grond zijn aangelegd 
vóór 15 december 1998 geacht in openbare grond te liggen. Na deze datum in NS gronden 
aangelegde kabels vallen onder de gedoogregeling met betrekking tot niet-openbare gronden. 
Deze wijziging is te herleiden tot de plannen tot privatisering van de NS. De NS is dus wat de 
Telecommunicatiewet betreft een particuliere grondeigenaar.  
 
Toegang en medegebruik 
Toegang vormt een sleutelbegrip in het telecommunicatierecht. Toegang wordt in art. 1.1 sub 
l Tw – in overeenstemming met de definitie in art. 2 sub a Toegangsrichtlijn27 – gedefinieerd 
als: 
 

“het aan een andere onderneming beschikbaar stellen van netwerkonderdelen, bijbehorende 
faciliteiten of diensten onder uitdrukkelijke voorwaarden al dan niet op exclusieve basis ten be-
hoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten of het verspreiden van pro-
gramma’s aan het publiek door die onderneming”. 

 
Toegang omvat volgens de Toegangsrichtlijn onder andere toegang tot materiële infrastruc-
tuur, waaronder kabelgoten, masten en gebouwen. Toegang dient er onder meer toe om 
medegebruik van infrastructuur mogelijk te maken. In dit onderzoek worden twee vormen 
van medegebruik onderscheiden: medegebruik van kabelvoorzieningen en medegebruik van 
antenne-opstelpunten. 
 Het medegebruik van voorzieningen waarop de gedoogplicht van toepassing is, dat 
thans zijn regeling vindt in art. 5.12 Tw, is bij amendement in de Telecommunicatiewet 1998 
opgenomen. Het ging in art. 5.10 Tw 1998 – de voorloper van art. 5.12 Tw – om het 
medegebruik van voorzieningen terzake van aanleg en instandhouding van kabels. Met het 
amendement werd beoogd “het aanleggen en benutten van kabelgoten te stimuleren.”28 Dit 
medegebruik lijkt voornamelijk te zijn ingegeven vanuit de overweging een versnelde 
overgang naar een situatie van mededinging te bewerkstelligen. Gezien de ondergrondse 
schaarste en de overlast van de aanleg van kabelvoorzieningen hebben daarbij echter ook 
overwegingen van milieu en ruimtelijke ordening een belangrijke rol gespeeld. Naar de letter 
van het amendement gaat het om het benutten van kabelgoten, ook wel duct sharing 

                                                 
27 Toegang wordt in art. 2 sub a Toegangsrichtlijn gedefinieerd als “het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of 
diensten aan een andere onderneming, onder uitdrukkelijke voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op niet-exclusieve 
basis, met het oog op het aanbieden van elektronische communicatiediensten”. In tegenstelling tot de ONP 
kaderrichtlijn, waarin het ging om toegang voor aanbieders en eindgebruikers, is deze definitie alleen toepasselijk op 
aanbieders. 
28 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 29. 



1 INLEIDING 

 15 

genoemd. Dit is het door meerdere aanbieders gebruik maken van de kabelgoten (kunststof 
buizen) waar kabels doorheen worden getrokken – of in het geval van glasvezelkabels worden 
geblazen – die zich in een ondergrondse geul bevinden. Het medegebruik van voorzieningen 
waarop de gedoogplicht van toepassing is, waarvan in het artikel sprake is, is dan ook breder. 
In dit onderzoek zal dan ook niet worden uitgegaan van duct sharing, maar van het ruimere 
begrip gedeeld gebruik van kabelvoorzieningen (“de voorzieningen waarop de gedoogplicht 
van toepassing is”). 

Bij het in art. 3.11 lid 1 Tw geregelde medegebruik of het delen van antenne-
opstelpunten gaat het om het door meerdere aanbieders gelijktijdig gebruik maken van 
vrijstaande antennemasten. Daarmee wordt beoogd om vanuit overwegingen van ruimtelijke 
ordening en mededinging zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van antennemasten. Het 
gezamenlijk gebruik van antenne-opstelpunten wordt ook wel site sharing genoemd. Het in lid 
4 genoemde medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes van 
omroepzendernetwerken spreekt gezien de begripsbepaling voor zich. 
 
Publieke belangen 
Zoals reeds is aangegeven, staat bij de aanleg en het medegebruik van infrastructuur niet 
alleen het private belang van de grondeigenaar of aanbieder tegenover het publieke belang, 
maar staat ook een groot aantal publieke belangen tegenover elkaar. Onder publieke belangen 
wordt verstaan ‘maatschappelijke belangen die de overheid zich aantrekt in de overtuiging dat 
deze alleen dan goed tot hun recht zullen komen’.29 In dit onderzoek wordt ingegaan op de 
volgende publieke belangen: een hoogwaardige infrastructuur, mededinging, ruimtelijke orde-
ning, veiligheid en volksgezondheid. 
 
Telecommunicatiewet 
Waar in dit onderzoek wordt gesproken van de Telecommunicatiewet of de Tw wordt de 
Telecommunicatiewet bedoeld zoals deze luidt met ingang van 1 februari 2007.30 Indien 
wordt gerefereerd aan de Telecommunicatiewet zoals gold tot voornoemde datum wordt 
gesproken van ‘Tw (oud)’ of ‘Tw 1998’. 
 
1.5 Afbakening 
 
Dit onderzoek beperkt zich tot de aanleg en het medegebruik van openbare elektronische 
communicatienetwerken. Deze netwerken worden aangelegd met geleide en ongeleide 
transmissiemiddelen, die beslag leggen op de fysieke ruimte. Bij het toenemen van het aantal 
aanbieders op de markt en het uitbreiden van activiteiten is steeds meer ondergrondse ruimte 
en zijn steeds meer opstelpunten nodig. De vragen die hierbij rijzen, zijn voor een deel civiel-
rechtelijke vragen (de aanleg en het medegebruik maakt inbreuk op eigendom), voor een deel 
schaarstevragen (de ondergrondse ruimte is beperkt, het aantal locaties dat geschikt is voor 
het plaatsen van antennes is beperkt en de mogelijkheden tot het medegebruik van 
infrastructuur zijn tot op zekere hoogte beperkt), voor een deel vragen van ruimtelijke 
ordening (voor het plaatsen van bepaalde masten en antenne-opstelpunten zijn bouwvergun-
ningen nodig) en voor een deel vragen die verband houden met de communicatievrijheid (het 

                                                 
29 WRR 2000, p. 20. 
30 Stb. 2007, 16; Stb. 2007, 17. 
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niet kunnen plaatsen van een antenne verhindert informatie te verzenden of te ontvangen).31 
Op de communicatievrijheid wordt in dit onderzoek niet ingegaan. 
 Zoals gezegd, vormt co-locatie32 eveneens geen onderwerp van deze studie. Co-
locatie is een zeer complex begrip dat geen eenduidige betekenis kent. In de letterlijke zin des 
woords gaat het om het delen van een locatie.33 In de meest gangbare betekenis vormt het 
echter het beschikbaar stellen van ruimte in het kader van interconnectie en ontbundelde 
toegang tot het aansluitnet.34 Deze vorm van co-locatie, alsmede interconnectie en ontbun-
delde toegang tot het aansluitnet, vallen buiten het bereik van deze studie. 
 
1.6 Plan van aanpak 
 
In hoofdstuk 2 wordt vanuit historisch perspectief (de achtergrond van) de regelgeving met 
betrekking tot de aanleg en het medegebruik van communicatie-infrastructuur uiteengezet. 
Achtereenvolgens worden de Telegraafwet van 1852, de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904, 
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen van 1988, de Interimwetgeving, de Telecom-
municatiewet van 1998 en waar toepasselijk de Europese richtlijnen besproken.  
 In hoofdstuk 3 worden de civielrechtelijke aspecten behandeld die zich bij de aanleg 
en het medegebruik van infrastructuur voordoen. Het betreft met name de daarbij spelende 
eigendomsverhoudingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: de inbreuk op eigen-
dom, schadevergoeding, de natrekking van infrastructuur, de goederenrechtelijke kwalificatie 
van kabels en netwerken en de rechtsbescherming ten aanzien van deze civielrechtelijke 
aspecten. 
 In hoofdstuk 4 worden de bestuursrechtelijke aspecten besproken die zich bij de 
aanleg en het medegebruik van netwerken voordoen. De bestuursrechtelijke aspecten zijn 
verreweg het meest omvangrijk. Achtereenvolgens worden uiteengezet: de rol van OPTA, de 
rol van de overheid, het ruimtelijke ordeningsbeleid en de bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming. 
 In hoofdstuk 5 komen de marktordeningsvraagstukken die zich voordoen bij de 
toegang tot netwerken aan bod. Er wordt ingegaan op medegebruik van infrastructuur vanuit 
                                                 
31 Dommering e.a. 1999, p. 17-18. 
32 Anders dan in de Telecommunicatiewet wordt in de Kaderrichtlijn en de Toegangsrichtlijn gesproken van ‘collocatie’. 
33 In de Kaderrichtlijn wordt aangegeven dat gedeeld gebruik van faciliteiten voordelen kan opleveren voor de 
ruimtelijke ordening, de volksgezondheid of het milieu en dat dit door de nationale regelgevende instanties dient te 
worden aangemoedigd op basis van vrijwillige overeenkomsten. Wanneer ondernemingen geen toegang hebben tot 
haalbare alternatieven, kan verplicht gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom een oplossing zijn. Dit behelst onder 
meer “fysieke collocatie en gedeeld gebruik van leidingen, gebouwen, masten, antennes of antennesystemen” (art. 12 lid 
2 en overweging 23 Kaderrichtlijn, zie ook art. 12 lid 1 sub f Toegangsrichtlijn). Co-locatie is dus een vorm van gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom dat voordelen kan opleveren voor de ruimtelijke ordening, de volksgezondheid of 
het milieu, naast het gedeeld gebruik van leidingen, gebouwen, masten, antennes of antennesystemen. 
34 In een aanbeveling van de Europese Commissie over ontbundelde toegang tot het aansluitnet wordt co-locatie gezien 
als een bijbehorende faciliteit. Aanbeveling van de Commissie van 25 mei 2000 inzake ontbundelde toegang tot het 
aansluitnet: De voorwaarden scheppen voor de concurrerende levering van een volledig gamma elektronische 
communicatiediensten waaronder breedbandmultimediadiensten en snelle Internet-diensten, C(2000)1059, PbEG L 
156/44: “Regels voor de kostentoerekening en tarifering van aansluitlĳnen en bĳbehorende voorzieningen (zoals 
collocatie en gehuurde transmissiecapaciteit) moeten transparant, niet-discriminerend en objectief zĳn om een eerlĳke 
behandeling te waarborgen.” (overweging 13) en “Deze ‘non-discriminatie’-tariefregel zou ook moeten gelden voor de 
toegang van nieuwe aanbieders tot bĳbehorende voorzieningen, zoals collocatie en gehuurde transmissiecapaciteit in het 
kernnet, die door de aangemelde exploitant ook worden gebruikt voor de ondersteuning van zĳn eigen DSL-diensten of 
die van een dochteronderneming of geassocieerde onderneming.” (onder art. 1 sub 7). Bijbehorende faciliteiten zijn de 
“bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst behorende faciliteiten die het 
aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen, alsmede systemen voor 
voorwaardelijke toegang en elektronische programmagidsen” (art. 1.1 sub j Tw). Ook OPTA gaat, gezien de 
gehanteerde definitie, uit van een beperkt co-locatiebegrip: “het aanbieden van huisvesting in de wijkcentrale, waarmee 
andere partijen (dan KPN) toegang tot het aansluitnet naar de abonnees kunnen krijgen.”, 
<http://www.opta.nl/asp/sitemap.asp>, onder Woordenboek. 
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het oogpunt van mededinging, samenwerking bij de aanleg van mobiele communicatie-
infrastructuur, de mededingingsaspecten van de aanleg van glasvezelnetwerken door de 
overheid en de rechtsbescherming. 
 In hoofdstuk 6 worden op basis van de analyse en bevindingen in voorgaande 
hoofdstukken conclusies getrokken. Aan de hand daarvan zal worden beoordeeld op welke 
wijze in de wet- en regelgeving vorm dient te worden gegeven aan de toegang tot eigendom 
in het licht van de verschillende belangen die een rol spelen. In dat verband wordt nagegaan 
in hoeverre het huidige regelgevingskader aanpassing behoeft en zullen waar nodig concrete 
aanbevelingen worden geformuleerd. 
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2 Historische achtergrond 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Geheel in de geest van de klassiek-liberale rechtsstaat onthield de overheid zich begin 
negentiende eeuw van inmenging in de rechtsverhoudingen tussen burgers. Uitgangspunt was 
het recht op zelfbeschikking van de burger als individu. Voor de Staat was slechts de taak 
weggelegd een vrije ruimte te creëren, waarbinnen de maatschappelijke krachten zich 
onbeperkt konden ontplooien. In het licht van de industriële revolutie werd vanaf halverwege 
negentiende eeuw een aanvang gemaakt met de aanleg van infrastructurele netwerken, waar-
mee een algemeen belang was gediend. De overheid bracht deze infrastructuur, zoals kanalen 
en spoorwegen, tot stand ter stimulering van de economische ontwikkeling. Door de groei 
van de bevolking, de daarmee gepaard gaande schaarste aan grond en de technische ontwik-
keling kwam het algemene principe van staatsonthouding hoe langer hoe meer onder druk te 
staan. De overheid kreeg bij de aanleg van infrastructuur voor nutsvoorzieningen langzaam 
maar zeker meer grip op de bestemming, de beschikking over en het gebruik en beheer van 
onroerend goed. De spanning die dit met zich meebracht tussen enerzijds het algemeen 
belang van de aanleg van infrastructuur voor nutsvoorzieningen en anderzijds de particuliere 
eigendom is terug te zien in de toenmalige wetgeving, maar tevens in de huidige regelgeving 
met betrekking tot de aanleg van infrastructuur. 
 Voor een helder beeld van de problematiek wordt in dit hoofdstuk het historisch 
kader geschetst waarin de aanleg van communicatie-infrastructuur en andere infrastructurele 
netwerken heeft plaatsgevonden. Nagegaan wordt op welke wijze graafrechten en gedoog-
plichten in de verschillende telecommunicatiewetten zijn geregeld en welke ontwikkeling over 
de afgelopen honderdvijftig jaar in die regelgeving valt waar te nemen. De focus ligt op de 
T&T-wet, aangezien de daaropvolgende wetten inhoudelijk grotendeels op deze wet zijn 
gebaseerd en in de loop der tijd nauwelijks zijn aangepast aan de sterk veranderde maat-
schappelijke omgeving. Een meer uitgebreide uiteenzetting van deze wet is in dit licht dan 
ook gerechtvaardigd. Daarnaast wordt het juridisch kader voor de aanleg van infrastructuur 
voor andere nutsvoorzieningen – waar vergelijkbare problematiek speelt – in grote lijnen 
geschetst. Dit kader heeft zijn beslag gekregen in de belemmeringenwetgeving. Onderzocht 
wordt wat de overeenkomsten en verschillen in juridische aanpak zijn van enerzijds de aanleg 
van infrastructuur ten behoeve van communicatie en anderzijds andere nutsinfrastructuur, 
hoe deze zijn te verklaren en of de verschillen gerechtvaardigd zijn. 
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2.2 Telecommunicatie 
 
2.2.1 Telegraafwet 
 
Algemeen 
De eerste telegraaflijn in Nederland kwam in 1845 door particulier initiatief tot stand in de 
vorm van een op palen rustende ijzerdraad die de seintoestellen op de stations van de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij in Amsterdam en Haarlem verbond. In de 
daaropvolgende jaren kwamen daar drie landelijke telegraafverbindingen bij. In tegenstelling 
tot andere Europese landen sloeg de telegraaf hier niet onmiddellijk aan en was ook de 
regering niet direct overtuigd van het belang van telegrafie. De belangrijkste reden van de 
beperkte uitbreiding van het telegraafstelsel tot dan toe werd echter gevormd door het 
geringe aantal spoorwegen.35 Telegraaflijnen werden voornamelijk aangelegd langs reeds 
bestaande spoorwegen of openbare wegen of dijken. Het voordeel om bij de aanleg van 
telegrafen de (spoor)wegen te volgen, spreekt voor zich. Deze vormden de belangrijkste 
verbindingen tussen steden, hetgeen de aanleg van telegrafen vereenvoudigde. 
 Toen in 1851 een groot aantal Europese landen36 via telegrafen met elkaar werd 
verbonden, werd duidelijk dat Nederland wat telegrafie betreft internationaal gezien niet 
meetelde. Inmiddels zag de regering ook het belang van telegrafie voor de handel en 
staatsveiligheid in. Daarnaast nam de behoefte aan (verdere uitbreiding van) snelle correspon-
dentie over het hele land sterk toe. Een en ander leidde er toe dat de noodzaak groeide de 
grote steden in Nederland door telegrafen met elkaar te verbinden en ook de aansluiting van 
telegrafen met naburige staten te bewerkstelligen. Met het oog op de uitbreiding van de 
bestaande telegraafverbindingen werd in 1851 een wetsontwerp tot regeling der gemeenschap 
door electro-magnetische telegrafen ingediend.37 Dit wetsontwerp regelde de aanleg en 
exploitatie van telegrafen summier (in dertien artikelen) en in zeer algemene bewoordingen, 
aangezien “(d)e vorderingen, welke wetenschap en kunst dagelijks met reuzenschreden 
maken, [niet] veroorloven, dat men zich omtrent het te kiezen telegrafenstelsel thans reeds 
bepale.”38 
 Hoewel telegraafverbindingen bij voorkeur langs bestaande spoorwegen of andere 
openbare wegen of dijken werden aangelegd, was dit niet altijd mogelijk of wenselijk. Voor 
deze gevallen riep het ontwerp een gedoogplicht (destijds ‘gedogingsplicht’ genoemd) in het 
leven. Volgens de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke bestond aan 
onteigening geen behoefte, aangezien de eigendom slechts een dienstbaarheid werd opge-
legd.39 Daarnaast zou het toepasselijk verklaren van de Onteigeningswet op de aanleg van 
telegraaflijnen te veel tijdsverlies met zich meebrengen. Bovendien was er volgens de minister 
geen sprake van daadwerkelijke onteigening, aangezien de eigenaar bezitter van de grond 
bleef. Op grond van het ontwerp dienden gebruikers graafwerkzaamheden, opmetingen of 
het aanbrengen van tekens die nodig waren voor het ontwerpen van een verbinding te 
gedogen, op voorwaarde dat zij hiervan twee dagen van tevoren schriftelijk door het hoofd 
van het gemeentebestuur op de hoogte waren gesteld.40 De rol van gemeenten was dus uiterst 

                                                 
35 Regeling der gemeenschap van Electro-magnetische Telegrafen (hierna: Telegraafwet), MvT, Bijblad van de 
Nederlandsche Staatscourant 1851/52, Bijlagen II, 97ste vel, p. 384. 
36 Frankrijk, België, Pruissen, Oostenrijk, Beijeren, Saxen en Italië. 
37 Telegraafwet, Wetsontwerp, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant 1851/52, Bijlagen II, 97ste vel, p. 383. 
38 Telegraafwet, MvT, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant 1851/52, Bijlagen II, 97ste vel, p. 384. 
39 Telegraafwet, MvT, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant 1851/52, Bijlagen II, 97ste vel, p. 385. 
40 Art. 3 Ontwerp. 
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beperkt. Eigenaars van gronden, waarover of waardoor een telegraaf werd gebracht – zonder 
dat daartoe onteigening werd vereist – dienden het plaatsen van palen, het leiden van draden, 
zowel boven- als ondergronds, alsmede hetgeen voor de instandhouding van de telegraaf ver-
eist was, te dulden.41 De gedoogplicht strekte zich dus uit tot alle gronden, hetgeen een forse 
inbreuk inhield op het eigendomsrecht van grondeigenaren. Er bestond geen plicht voor het 
bestuur om vooraf met grondeigenaren overleg te voeren. Voor de op de eigendom rustende 
dienstbaarheid en de uit de aanleg voortvloeiende schade kwam de grondgebruiker en de 
grondeigenaar een vergoeding toe, die door de kantonrechter werd begroot en door de Staat 
werd vergoed.42 De Staat verhaalde de kosten vervolgens op degene namens wie het werk 
werd ontworpen of uitgevoerd. 
 
Gedoogplicht versus eigendomsrecht 
Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp leverde de wettelijke gedoogplicht 
veel stof tot discussie op. Een aantal kamerleden meende dat het eigendomsrecht niet 
genoegzaam was ontzien en gewaarborgd. Volgens hen was het niet voldoende de schade te 
begroten en te vergoeden op de wijze zoals in het ontwerp was voorzien, en zou de schade-
vergoeding moeten worden geregeld zoals bij de onteigening. Ook pleitten zij voor het 
opnemen van een bepaling voor de verplaatsing van telegraafpalen of -draden op kosten van 
het Rijk of de ondernemer, in het geval de eigenaar een gebouw op de plaats van een tele-
graaf wilde oprichten. Ook diende volgens hen uitdrukkelijk te worden bepaald dat de draden 
hoog genoeg zouden worden aangebracht om het gebruik van de grond op geen enkele wijze 
te belemmeren. 
 De meerderheid van de leden, ook de Commissie van Rapporteurs voor het 
wetsontwerp, was echter van mening dat de bepalingen van het wetsontwerp in stand moes-
ten worden gelaten om de uiterst wenselijke aanleg van telegrafen niet te bemoeilijken of 
belemmeren. Zij verwachtten dat de schade over het algemeen zeer gering zou zijn. Volgens 
de Kamer stemde ook de regering in de memorie van antwoord hiermee in. Het regelen van 
de schadevergoeding zoals bij de onteigening zou tot oneindige vertraging van de voortgang 
van het werk leiden. De schade of de last voor grondeigenaren bij de aanleg van telegrafen 
zou volgens de regering uiterst gering zijn en zo min mogelijk het vrij gebruik van de panden 
belemmeren, zodat grondeigenaren zich die nauwelijks als van aard veranderd zouden 
kunnen voorstellen. Ook ging zij ervan uit dat de verplaatsing van de palen of de draad van 
een geplaatste telegraaf in de meeste gevalleen geen problemen zou opleveren. Het opnemen 
van een bepaling terzake zou in haar visie dan ook tot grote, willekeurige belemmering 
kunnen leiden. Daarnaast achtte de regering het overbodig te bepalen dat de bovengrondse 
draden hoog genoeg moesten worden gespannen en de ondergrondse draden diep genoeg 
moesten worden gelegd om het gebruik van de eigendom niet te beletten. Dit was reeds een 
vereiste voor het veilig gebruik van de telegraaf, die anders aan storingen onderhevig zou zijn. 
Hieruit volgde volgens de regering dat de draden in het belang van de onderneming zo min 
mogelijk over of door particuliere gronden zouden worden gelegd, of slechts daar waar 
botsing niet was te voorzien. Het voordeel dat bij de aanleg van telegrafen de wegen werden 
gevolgd, was te groot en te duidelijk om er anders dan bij noodzakelijkheid van af te wijken. 
De betreffende bepalingen van het wetsontwerp werden dan ook ongewijzigd in de 
uiteindelijke Telegraafwet43 opgenomen. Aangezien telegraaflijnen voornamelijk langs open-

                                                 
41 Art. 4 Ontwerp. 
42 Art. 5 Ontwerp. 
43 Wet van 7 maart 1852, tot regeling der gemeenschap door electro-magnetische Telegrafen, Stb. 1852, 48. 
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bare wegen verrezen en over het algemeen een klein aantal draden droegen, heeft de 
gedoogplicht in het kader van de aanleg van het telegraafnet, zoals verwacht, niet tot grote 
problemen geleid.44 
 
Opkomst telefonie 
De invoering van de telefoon enkele decennia later bracht de noodzaak tot wettelijke regeling 
daarvan aan het licht. Net zoals in de meeste Europese landen werd ook in Nederland beslo-
ten de telefonie onder de telegrafiewetgeving te brengen.45 De Raad van State had hiertegen 
echter bezwaar. Volgens de Raad van State was een telefoon geen telegraaf en had de 
wetgever in 1852 niet kunnen beogen met de Telegraafwet ook telefonie te regelen. Het 
grootste struikelblok vormde echter de gedoogplicht, die volgens de Raad van State niet 
zomaar tot de aanleg van telefoonlijnen kon worden uitgebreid. De Raad van State adviseerde 
de Koning een aparte wet voor telefonie in het leven te roepen.46 In weerwil van dit advies 
breidde de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in 1881 de werking van het 
Rijkstelegraafreglement47, dat algemene regels bevatte voor de dienst van de Rijkstelegraaf, uit 
tot het overbrengen van telegrammen met behulp van de telefoon.48 
 In datzelfde jaar werd de eerste telefoon in het openbare telegraafnet opgenomen en 
werden de eerste telefoonlijnen aangelegd. Net zoals de telegraafnetten bestonden de eerste 
lokale telefoonnetten uit bovengrondse lijnen. Zoals gezegd, werd ook in juridisch opzicht de 
telegraaf gevolgd. Al snel bleek echter dat een onverkorte toepassing van de Telegraafwet op 
telefonie tot problemen leidde, met name wat betreft de gedoogplicht. Grondeigenaren en 
bewoners hadden grote bezwaren tegen de aanleg van lokale telefoonnetten die uit hoge, 
zware, ontsierende palen met grote bundels kwetsbare draden bestonden. In de eerste 
rechtszaak over telefoondraden stond dan ook het eigendomsrecht van de grondeigenaar 
centraal. De Arrondissements-Rechtbank Amsterdam oordeelde in die zaak dat de Neder-
landsche Bell Telephoon Maatschappij (NBTM) niet bevoegd was zonder toestemming van 
de grondeigenaar boven diens perceel draden te spannen voor telefoonverbindingen.49 De 
grondeigenaar ontleende aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek immers het vrije 
genot van de ruimte boven zijn grond en het recht om daarover te beschikken. Ook de 
wetgever deelde volgens de rechtbank deze opvatting. De rechtbank oordeelde 
 

“dat ook de wetgever in 1852 de boven ontwikkelde beschouwing omtrent het recht van den 
grondeigenaar blijkt te hebben gedeeld, daar het anders geheel overbodig zou zijn geweest in de 
[Telegraafwet], de bepaling op te nemen, dat de eigenaar van gronden waarover een electro-
magnetische telegraaf wordt gebracht, het leiden der draden boven hun grond moeten dulden, 
behoudens hun recht op schadevergoeding; (…) 
 
dat derhalve het spannen van telephoon-draden boven het perceel des eischers (…), een in-
breuk is op het recht dat de eischer aan de wet ontleent om te beschikken over de ruimte boven 
zijn erf, (…) tenzij de ged. aantoone, dat het bedoelde recht des eischers, in het bijzonder waar 
het geldt het aanleggen van telephoon-geleidingen, op wettige wijze is beperkt of opgeheven;” 

                                                 
44 Hogesteeger 1984, p. 116-117. 
45 Hogesteeger 1984, p. 115. 
46 Advies RvS, 16 november 1880 (Rijksarchief, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, afd. Posterijen 1878-
1893, inv.nr. 148). 
47 KB 16 maart 1880, Stb. 1880, 32. 
48 KB 27 januari 1881, Stb. 1881, 22. 
49 Arrondissements-Rechtbank Amsterdam 27 november 1883, Weekblad van het Recht 29 mei 1884, p. 2-3. 
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De rechtbank hechtte derhalve groot belang aan het eigendomsrecht van de grondeigenaar en 
oordeelde dat NBTM moest aantonen dat het recht van de grondeigenaar om over de ruimte 
boven zijn erf te beschikken op wettige wijze was beperkt. De raadsman van NBTM deed 
zowel een beroep op de aan NBTM verleende concessie tot de aanleg en het gebruik voor 
publiek verkeer van telefoongeleidingen, als een beroep op de Telegraafwet. Daarnaast stelde 
hij dat de telefoon in wezen een telegraaf was; de discussie of een telefoon een telegraaf was, 
bleef de gemoederen bezighouden. De rechtbank bepaalde echter 
 

“dat zulk een concessie geen bepaling van burgerlijk recht kan scheppen, te niet doen of 
wijzigen, dan voor zoover een wet dit uitdrukkelijk bepaalt (…); dat het beroep op de gemelde 
wet (…) gedaagde niet kan baten, daar er geene wettelijke bepalingen bestaan die de reeds in 
1852 tot stand gekomen [Telegraafwet] van toepassing verklaart op den aanleg en het gebruik 
van telephoon-leidingen (…); dat uit dit een en ander volgt, dat de regeering, (…) daarbij stellig 
niet heeft gedacht aan de telephoon;” 

 
Op de stelling dat een telefoon een telegraaf was, ging de rechtbank niet in. De Telegraafwet 
zag volgens de rechtbank slechts op de aanleg van telegraaflijnen en niet op de aanleg van 
telefoonverbindingen. De uitspraak van de rechtbank bracht de telefoon expliciet buiten de 
werking van de Telegraafwet. 
 
Diverse aanzetten tot een telefoonwet 
Ook de Raad van State bleef van mening dat de Telegraafwet niet van toepassing kon worden 
verklaard op telefonie.50 Onder verwijzing naar de zojuist beschreven rechtszaak 
waarschuwde de Raad in een advies aan de Koning dat telefonie aanleiding zou geven tot ge-
schillen over de gedoogplicht. De Raad pleitte opnieuw voor een afzonderlijke wet voor 
telefonie. In 1884 werd daartoe een eerste poging ondernomen.51 In een wetsvoorstel dat de 
Telegraafwet wijzigde en aanvulde ter regeling van de telefonie werd onder andere de 
gedoogplicht nader geregeld. De minister merkte in de memorie van toelichting op dat als de 
wetgever van 1852 zich de grote uitbreiding had kunnen voorstellen die het dradennet boven 
de gebouwde eigendommen zou verlangen, hij de bepaling over schadevergoeding zeker niet 
voldoende zou hebben geacht ter bescherming van de rechten van grondeigenaren.52 De 
minister miste in dit verband een bepaling die het recht handhaafde om te bouwen en te 
planten op gronden waarover of waardoor een lijn was gebracht. Zolang grondeigenaren 
alleen te maken hadden met de aanleg en het beheer van rijkswege bestond er volgens hem 
geen behoefte aan een ruimere bescherming. Aangezien echter ook particuliere onder-
nemingen op ruime schaal de aanleg en het beheer van telegraaflijnen op zich namen, werd 
een uitdrukkelijke bepaling verlangd om via de kantonrechter de belemmering door 
aangebrachte draden te doen ophouden. 
 In het voorlopig verslag benadrukte de Commissie van Rapporteurs dat de aanleg 
van telefoonlijnen niet met de aanleg van telegraaflijnen kon worden vergeleken.53 De 
telegrafen werden door het Rijk aangelegd langs wegen of kanalen en binnen de gemeenten 
werden de draden daarvan veelal ondergronds aangelegd, terwijl voor de aanleg van 

                                                 
50 Advies RvS, 4 maart 1884 (Rijksarchief, Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, afd. Posterijen 1878-1893, 
inv.nr. 151). 
51 Wijziging en aanvulling der wet tot regeling der gemeenschap door electro-magnetische telegrafen (hierna: Wijziging 
Telegraafwet), Ontwerp van wet, Bijlagen Handelingen II, 1883/84, 217, nr. 2. 
52 Wijziging Telegraafwet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1883/84, 217, nr. 3. 
53 Wijziging Telegraafwet, Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen II, 1883/84, 217, nr. 5, 26 juni 1884. 
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telefoonlijnen in de steden in alle richtingen een groot aantal draden werd gespannen boven 
de huizen en de geleidingstoestellen op de daken werden bevestigd. De talloze telefoonlijnen 
veroorzaakten veel overlast en maakten huizen onbewoonbaar. Daarnaast leverde het gewicht 
van de draden bij onvoldoende bevestiging gevaar op. Het moeten gedogen daarvan vormde 
een aanzienlijke inbreuk op het eigendomsrecht. Onder de schijn van bescherming werd 
volgens de kamerleden een bezwarend servituut op de eigendom gelegd. Bovendien letten de 
particuliere ondernemingen minder dan het Rijk op de belangen van grondeigenaren, en wa-
ren zij vooral uit op het minimaliseren van de aan de aanleg verbonden kosten. De minister 
benadrukte vervolgens in de memorie van antwoord nogmaals het hoofddoel van het 
wetsontwerp. Het ging er juist om de eigenaars de ongestoorde uitoefening van hun rechten 
te verzekeren, maar tevens te voorkomen dat zonder enig ernstig belang de telegraafdienst 
werd bemoeilijkt. In tegenstelling tot de Telegraafwet gaf het wetsvoorstel volgens de minis-
ter wel de nodige waarborg ter verzekering van de rechten van eigenaars. De Kamer verwierp 
het wetsvoorstel, voornamelijk aangezien zij de bescherming van de rechten van grond- en 
huiseigenaren onvoldoende achtte. 
 In 1886 werd opnieuw een wetsontwerp ingediend tot regeling van de telefonie. 
Ditmaal betrof het geen wijziging van of aanvulling op de Telegraafwet, maar een 
wetsontwerp tot ‘regeling der gemeenschap door electrische telephonen’.54 De telefoon 
overschreed immers de grenzen van de gemeente, de provincie en het Rijk en was daarmee 
van rijks- en internationaal belang geworden, hetgeen regeling door het rijksgezag bij wet 
eiste.55 In de memorie van toelichting stond de vraag centraal wie gerechtigd was tot de 
aanleg en exploitatie van telefoonverbindingen. Het ontwerp bepaalde dat voor de aanleg en 
exploitatie van een telefoonnet een concessie van de Staat was vereist. Een van de eisen die 
aan een concessie werd gesteld, betrof de universele dienstverplichting op grond waarvan een 
ieder recht op aansluiting heeft op algemene voorwaarden en tegen billijke en matige prijzen. 
De aanleg en exploitatie van telefoonverbindingen door particulieren bleef echter toegestaan. 
Hoewel de minister aangaf geen reden te zien het stelsel van geconcessioneerde particuliere 
telefoonnetten te verlaten, werd in het wetsontwerp een bepaling opgenomen die voorzag in 
de mogelijkheid om in de toekomst de telefoonnetten over te nemen (ook wel ‘naasten’), 
mocht het algemeen belang daartoe aanleiding geven. Hieruit bleek dat de particuliere 
exploitatie een overgangsfase vormde naar staatsexploitatie.56 
 De verhouding tussen de concessionaris en de grondeigenaar bij de aanleg van 
telefoonnetten werd aan het burgerlijk recht overgelaten. Het ontwerp voorzag slechts in het-
geen nodig was om de aanleg mogelijk maken. Ten aanzien van de (rijks)verbindingen tussen 
verschillende plaatsen, waarvoor berichten telefonisch door beambten werden overgebracht 
en die een meer algemeen belang vertegenwoordigden, bleven de bepalingen van de Tele-
graafwet van toepassing en gold dus de vergaande gedoogplicht. Voor de overige toekom-
stige (rijks)telefoonverbindingen zou slechts een beperkte gedoogplicht gelden: eigenaren, 
beheerders en gebruikers hoefden voor deze verbindingen alleen de draden boven hun grond 
en gebouwen te dulden, zonder bevestiging of aanraking, met recht op schadevergoeding. 
Voor het uitvoeren van werken was slechts de toestemming van de eigenaar of de beheerder 
vereist. 

                                                 
54 Regeling der gemeenschap door electrische telephonen, Bijlagen Handelingen II, 1885/86, 141, nrs. 1-2. 
55 Regeling der gemeenschap door electrische telephonen, Bijlagen Handelingen II, 1885/86, 141, nr. 3. 
56 De Wit 1998, p. 75. 
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Het wetsontwerp werd – overigens ook in gewijzigde vorm57 – kritisch ontvangen. De Raad 
van State had bezwaar tegen het buiten spel zetten van gemeenten. De kritiek van de Kamer 
was met name gericht op het ontbreken van een leidende gedachte ten aanzien van de 
exploitatie van de telefonie: onduidelijk was of het beheer zou worden overgelaten aan de 
Staat, gemeenten of particulieren. De Commissie van Rapporteurs was voorstander van een 
concessie van staatswege voor interlokaal verkeer en het aan gemeenten overlaten van lokaal 
telefoonverkeer, met een mogelijkheid van naasting als het algemeen belang dat vorderde. De 
minister gaf aan dat interlokaal telefoonverkeer in beginsel een rijkszaak was, maar dat de wet 
particuliere exploitatie niet mocht uitsluiten. Ten aanzien van de gedoogplicht, meende de 
Kamer opnieuw dat de eigendomsrechten van grondeigenaren niet voldoende werden ge-
waarborgd.58 Ook dit wetsontwerp sneuvelde. 
 Het zou nog bijna twintig jaar duren voordat een telefoonwet van kracht werd. In 
1897 werd de Staatscommissie-Havelaar ingesteld,59 die tot taak had te onderzoeken welke 
maatregelen van overheidswege moesten worden genomen ten aanzien van de aanleg, het 
gebruik en de exploitatie van de telegraaf- en telefoonleidingen. Een van de belangrijkste 
kwesties die de commissie diende te onderzoeken, was welke exploitatievorm de voorkeur 
verdiende. De commissie concludeerde dat staatsexploitatie noodzakelijk was, maar sloot de 
mogelijkheid van een concessie voor (inter)lokaal verkeer niet uit.60 De commissie was 
verdeeld over de vraag of de lokale telefonie aan het Rijk of aan de gemeenten moest worden 
overgelaten. Een aantal leden van de commissie kwam met een minderheidsnota, waarin 
werd gepleit voor gemeentelijke exploitatie van het lokale telefoonverkeer. Een lokaal tele-
foonnet voorzag immers in een lokale behoefte, zodat het volgens hen bij uitstek een 
gemeentebelang betrof. Ook de minister toonde zich een voorstander van het minder-
heidsstandpunt. De lokale telefonie had zich volgens hem onder het bestaande concessie-
stelsel voorspoedig ontwikkeld, zodat er geen reden was over te gaan tot naasting. Hij 
meende dat uitbreiding van de interlokale telefonie nuttiger was dan de naasting van de lokale 
telefonie. 
 De noodzaak tot het instellen van een staatscommissie bleek tevens, toen het bestuur 
van de Haarlemmermeerpolder de Telegraafwet niet op de telefoon van toepassing achtte en 
bepaalde voorwaarden stelde bij het overnemen van de interlokale telefoonlijn van NBTM 
door het Rijk.61 Als reactie op de afwijzing daarvan door de minister liet het bestuur de 
draden van een gedeelte van de route Amsterdam-Rotterdam doorsnijden. De Arrondis-
sements-Rechtbank Haarlem stelde het bestuur in het daaropvolgend proces in het gelijk.62 
Het Rijk weigerde toestemming te vragen voor het plaatsen van de lijnen, waarop het bestuur 
de lijnen opruimde en de palen afzaagde. De Hoge Raad, die uiteindelijk over de zaak moest 
beslissen, oordeelde dat de telefoon niet onder de Telegraafwet viel, onder andere aangezien 
de telefoon nog niet bestond ten tijde van de totstandkoming van de Telegraafwet, zodat de 
wetgever nooit kon hebben bedoeld de telefoon daar onder te doen vallen, en de telefoon en 
de telegraaf wat gebruik betreft sterk van elkaar verschilden.63 Het schetst dan ook geen 
verbazing dat juist de Gemeente Haarlemmermeer een eeuw later zeer kritisch zou staan 

                                                 
57 Regeling der gemeenschap door electrische telephonen, Gewijzigd ontwerp van wet, Bijlagen Handelingen II, 1886/87, 
7, nr. 5, p. 16-17. 
58 Bijlagen Handelingen II 1886/87, 7, nr. 6, p. 19 (Verslag van de uitkomsten van het mondeling overleg met den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 8 juni 1887). 
59 KB 17 september 1897, nr. 22. 
60 Hogesteeger 1984, p. 167-169. 
61 Hogesteeger 1984, p. 167. 
62 Arrondissements-Rechtbank Haarlem 5 april 1900, Weekblad van het Recht 1900, nr. 7420. 
63 HR 1 mei 1903, Weekblad van het Recht 1903, nr. 7919. 



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 26 

tegenover de plaatsing van masten ten behoeve van het Global System for Mobile Com-
munications (GSM) en als eerste gemeente eigen GSM beleid zou ontwikkelen om het plaat-
sen van antennes op woongebouwen zo veel mogelijk te weren. 
 Ten aanzien van de gedoogplicht formuleerde de Staatscommissie de volgende 
grondslagen. De commissie oordeelde allereerst dat voor telefonische geleidingen dezelfde 
eigendomsbeperkingen dienden te gelden als voor telegrafische geleidingen.64 Daarnaast 
diende de administratie met de nodige bevoegdheden te worden bekleed om zonder grote 
moeilijkheden de totstandkoming van de telefoon als verkeersmiddel ten algemene nutte te 
bereiken. In dat licht pleitte de commissie voor betere waarborgen tegen mogelijke willekeur 
of overdreven eisen van de administratie. De commissie pleitte er voor, indien er geen 
overeenstemming werd bereikt, de beslissing in handen van de administratieve rechter te 
leggen. Geschilbeslechting mocht zich niet beperken tot het vaststellen van het bedrag van 
schadevergoeding.65 De administratie diende de beschikking te verkrijgen over de openbare 
wegen, gronden en wateren zonder dat aan de oorspronkelijke bestemming van de publiek-
rechtelijke eigendommen te kort mocht worden gedaan. De besturen of beheerders van 
openbare gronden dienden de samenwerking van de afzonderlijke belangen ten dienste van 
het algemeen belang te bevorderen. Voor alle eigenaren zou hier een algemene verplichting 
aan worden toegevoegd om de draden van de geleidingen boven de eigendom te gedogen, 
zonder aanhechting of aanraking. Op basis van deze grondslagen zou volgens de commissie 
een rationele aanleg tot stand kunnen worden gebracht. De commissie hield de mogelijkheid 
van overeenkomsten open, indien er ter aanvulling van de aanleg, steunpunten of aanhech-
tingen op of aan particulier eigendom moesten worden aangebracht.66 De door de commissie 
geformuleerde uitgangspunten vormden de basis van de Telegraaf- en Telefoonwet. 
 
2.2.2 Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
 
Algemeen 
De Telegraaf- en Telefoonwet67 trad in 1904 in werking. De wet regelde de aanleg, de exploi-
tatie en het gebruik van telegrafen en telefonen die voor openbaar verkeer waren bestemd. Er 
werd gekozen voor ‘telegrafen en telefonen’ als de meest ruime uitdrukking om elke twijfel 
uit te sluiten of ook telegrafen onder de werking van de wet vielen: 
 

“(De uitdrukking telegrafen en telefonen) omvat zonder in eenige specificatie te treden, zoowel 
de lijnen en toestellen, als de inrichtingen, gebouwen of andere werken, kortom alles, wat tot 
den samenstel behoort.”68 

 
Onder ‘lijnen’ werd verstaan “het samenstel van steunpunten, draden en kabels”. Onder 
‘draden’ of ‘geleidingen’ werd verstaan “de metaaldraden, welke tot het voortplanten van den 
electrischen stroom dienen”. Het vraagstuk wat wel en niet onder de gedoogplicht valt, zou 

                                                 
64 Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 17 september 1897, No. 22, tot het instellen van een 
onderzoek, welke maartregelen van Rijkswege behoren te worden genomen ten aanzien van den aanleg, het gebruik en 
de exploitatie van telegraphische en telephonische geleidingen (verder: Verslag Staatscommissie), p. 50. 
65 Verslag Staatscommissie, p. 52. 
66 Verslag Staatscommissie, p. 53. 
67 Wet van 11 januari 1904 betreffende de aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen en telefonen (hierna: T&T-wet), 
Stb. 1904, 7. 
68 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 5 (art. 1). 



2 HISTORISCHE ACHTERGROND 

 27 

zich een eeuw later opnieuw voordoen in geschillen die voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet. 
 
Reikwijdte gedoogplicht 
Het gedoogregime van de Telegraafwet werd met de T&T-wet uitgebreid voor de aanleg en 
instandhouding – en sinds 193869 ook de opruiming – van telefoonlijnen. In tegenstelling tot 
het stelsel van de Telegraafwet, dat zich uitstrekte tot alle gronden, werd de aanleg van 
telegraaf- en telefoonlijnen verbonden aan de gronden en wateren, die reeds ‘voor den pu-
blieke dienst waren bestemd’. Zo kon de aanleg zonder onteigening en zonder moeilijke 
onderhandelingen met eigenaren van gebouwen en gronden geschieden.70 Art. 4 T&T-wet 
bepaalde dat een ieder, onverminderd recht op schadevergoeding, verplicht was de aanleg en 
de instandhouding van telegraaf- en telefoonlijnen in en op openbare gronden te gedogen. 
De gedoogplicht hing dus af van de openbaarheid van de gronden. De plicht volgde de 
openbaarheid, ook als een stuk grond of een weg volgens wettelijk voorschrift aan de 
openbare dienst zou zijn onttrokken. De uitdrukking ‘openbare gronden’ werd gekozen om 
niet steeds in herhaling van de opsomming van de verschillende tot ‘de gemeenen dienst van 
allen’ bestemde gronden en wateren te vervallen.71 Zij omvatte ook de openbare wegen, 
“waarvan de openbaarheid als een last op de eigendom is gelegd”. Spoorwegen werden op 
grond van praktische overwegingen met openbare wegen gelijkgesteld.72 
 De gedoogplicht strekte zich wat betreft de aanleg van lijnen die de Rijkstelegraaf- of 
Rijkstelefoonkantoren onderling verbonden, ook wel aangeduid als hoofd- of stamlijnen 
(lees: interlokale telegraaf- en telefoonlijnen), tevens uit tot alle andere gronden, uitgezonderd 
afgesloten tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormden.73 De plicht de 
aanleg van deze lijnen te gedogen, werd verbreed naar particuliere gronden, aangezien de 
overheid vreesde dat interlokale verbindingen anders niet tot stand zouden komen. Voor de 
aanleg van lokale lijnen achtte de wetgever de volledige eigendomsbeperking van alle gronden 
zoals in de Telegraafwet te ingrijpend. Voor de hoofd- of stamlijnen voor interlokale diensten 
gold dit niet; de aanleg van deze lijnen mocht niet door eigendom worden beperkt of onmo-
gelijk worden gemaakt. Juist voor de interlokale lijnen was het noodzakelijk om ook over 
andere dan openbare gronden te beschikken; bij de aanleg daarvan waren de algemene 
belangen van de dienst immers het meest betrokken. Voor de aanleg van hoofd- of 
stamlijnen gold dus een ruimere bevoegdheid, die dan ook met meer waarborgen voor de 
eigendom was omkleed. De afgesloten tuinen en erven die met bewoonde percelen één 
geheel vormden, bleven voortaan van de last van het plaatsen van steunpunten en het leggen 
van kabels bevrijd. Tijdens de parlementaire behandeling bestond er onduidelijkheid over de 
zinsnede ‘afgesloten tuinen die met bewoonde percelen één geheel vormen’. De minister gaf 
aan dat reeds geplaatste palen of aangelegde draden niet hoefden te worden verwijderd 
wanneer een open terrein werd bebouwd of een bestaande tuin werd afgesloten. De 

                                                 
69 Wet van 8 december 1938, Stb. 1938, 302. 
70 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 4. 
71 De omschrijving is hoofdzakelijk ontleend aan het toenmalige art. 179h Gemeentewet. T&T-wet 1904, MvT, Bijlagen 
Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 5. 
72 De gelijkstelling van de spoorwegen met andere openbare gronden was in overeenstemming met de bestaande 
rechtstoestand. Op grond van art. 48 van de Wet van 9 april 1875, Stb. 1875, 67 dienden de spoorondernemingen de 
grond die nodig was voor het plaatsen van toestellen van de Rijkstelegraaf, kosteloos te verstrekken. 
73 De uitdrukking “uitgezonderd afgesloten tuinen en erven, die met bewoonde perceelen één geheel vormen” was 
ontleend aan art. 10 van de Wet houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur (Wet van 10 november 
1900, Stb. 1900, 176). T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 6. 
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verplichting gold voor deze gronden, ongeacht de latere bestemming daarvan.74 Dat volgde 
ook expliciet uit de bepaling dat de aanleg van de lijnen geen verandering in de bestemming 
en zo min mogelijk belemmering in het gebruik van de gronden mocht brengen. Deze 
algemene bepaling was in de wet opgenomen om te benadrukken dat het gedogen niet 
onbeperkt was opgelegd. Volgens een arrest van de Hoge Raad gold dit ook voor het bestaan 
van de werken.75 
 
Vereiste van overeenstemming 
De strijd van belangen tussen enerzijds de Staat of de concessionaris als aanlegger van 
telegrafen en telefonen en anderzijds de eigenaars en beheerders of gebruikers van gronden, 
die de aanleg van kabels moesten gedogen, lag voor de hand. Art. 5 T&T-wet schreef in dit 
verband voor dat over het leggen van kabels of het plaatsen van steunpunten overeen-
stemming moest worden bereikt met de eigenaars of de beheerders van openbare en niet-
openbare grond, het ontbreken waarvan schorsende werking had. Als het overleg tussen de 
gemeente en de concessiehouder over de werkzaamheden niet tot overeenstemming leidde, 
bestond een geschil dat moest worden beslecht volgens de in de bepaling opgenomen 
procedureregeling. Deze was deels ontleend aan de bepalingen van de Onteigeningswet. 
Indien geen overeenstemming werd bereikt, zond de Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid (sinds 1938 de Minister van Binnenlandse Zaken, bij wetswijziging van 194876 
vervangen door ‘de Minister’) aan het hoofd van het gemeentebestuur een plan met 
beschrijving van de werken, dat op het gemeentehuis ter inzage diende te worden gelegd. 
Voor het hoofd van het gemeentebestuur was dus slechts een rol weggelegd indien geen 
overeenstemming werd bereikt. Het hoofd diende de terinzagelegging in het openbaar 
bekend te maken, met aankondiging van de zitting tot het opnemen van bezwaren (waarbij 
een van de leden van het college van burgemeester en wethouders (B&W) aanwezig diende te 
zijn), en hiervan schriftelijk kennis te geven aan de betreffende betrokken grondeigenaren. In 
theorie zou dit een merkwaardige situatie opleveren, aangezien dit in de meeste gevallen de 
gemeente zelf zou betreffen. De eventuele kosten voor de gemeenten werden door de Staat 
vergoed, die deze op de concessiehouder verhaalde. 
 Ondanks het in sommige gevallen ontbreken van overeenstemming tussen PTT en 
gemeenten is er nooit gebruik gemaakt van de procedureregeling.77 Naar kan worden 
aangenomen werden dergelijke problemen veelal op minnelijke wijze opgelost op grond van 
de interne ambtelijke instructiemogelijkheid. Kennelijk bestond er echter in de jaren dertig 
toch onenigheid over een aspect tussen PTT en gemeenten, die zich niet oploste in de sfeer 
van het minnelijk overleg. Het betrof het herbestratingswerk na afloop van graafwerk-
zaamheden. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat sommige gemeenten het herbestra-
tingswerk – dat uitdrukkelijk als onderdeel van de aanleg moet worden gedoogd – lieten 
uitvoeren door een onder hun beheer staande dienst. Op voorwaarde dat de hiervoor in 
rekening gebrachte prijzen redelijk waren, had PTT hiertegen geen bezwaar. In sommige 
gevallen waren de door de gemeente in rekening gebrachte kosten echter onaanvaardbaar 
hoog. Verschil van mening over de vraag wie het herbestratingswerk in deze gevallen zou 
moeten verrichten, leidde tot stagnatie en belemmerde de uitvoering van de werkzaamheden. 
In feite belemmerden de gemeentebesturen in deze gevallen de Staat bij het voltooien van de 

                                                 
74 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 19 (art. 4). 
75 HR 7 december 1928, NJ 1929, p. 788. 
76 Wet van 5 november 1948, Stb. 1948, 490. 
77 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 49. 
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aanleg van netwerken. Om met de belangen van grondeigenaren rekening te houden, werd in 
dit verband de vraag door wie de herbestrating zou moeten worden uitgevoerd, in de regeling 
van het ontbreken van overeenstemming betrokken. Hiertoe werd bij de wetswijziging van 
1938 in art. 5 T&T-wet bepaald dat er naast overeenstemming over de plaats waar kabels 
werden gelegd, tevens overeenstemming moest bestaan over de uitvoering van voorzieningen 
die noodzakelijk zijn.78 
 De overeenstemming was niet nodig voor de aanleg en instandhouding van telegraaf- 
en telefoondraden, die zonder aanhechting of aanraking boven openbare en niet-openbare 
gronden, wateren en gebouwen werden aangebracht. Art. 7 T&T-wet bepaalde dat een ieder, 
behoudens recht op schadevergoeding, deze vorm van aanleg en instandhouding van 
telegraaf- en telefoondraden moest gedogen. Aangezien bij de aanleg niet buiten de aanraking 
met particulieren kon worden gebleven, moest dit gedogen worden opgelegd. De ratio was 
dat dit de minst bezwarende wijze van aanleg – en dus ook de minst bezwarende inbreuk op 
particuliere eigendom – vormde. Hiermee werd echter de particulier de mogelijkheid ont-
nomen om dit zelf te bepalen en werd de bewijslast bij de aanlegger gelegd. 
 
Huisaansluitingen 
Bij een wetswijziging, die eind jaren zestig plaatsvond, werd aan art. 7 T&T-wet de verplich-
ting toegevoegd te gedogen dat in en aan gebouwen, die daarmee één geheel vormden, 
telegraaf- en telefoonlijnen werden aangelegd en in stand gehouden ten behoeve van 
aansluitingen in die gebouwen en in naburige gebouwen. Dit zag op de aanleg van huis-
aansluitkabels. Dit hield verband met de omstandigheid dat begin jaren zestig bij de bouw 
van woningcomplexen een systeem van vooraanleg werd toegepast. Dit hield in dat woningen 
reeds in het stadium van de bouw werden voorzien van leidingen – door middel waarvan de 
toekomstige bewoners konden worden aangesloten op het telefoonnet en het kabeltele-
visienet – en van een aansluitpunt.79 Dit vergde medewerking van betrokkenen bij de aanleg 
van leidingen voor hun buren. Ook werd in lid 2 een aan art. 4 T&T-wet gelijkluidende 
bepaling opgenomen, op grond waarvan door de aanleg, instandhouding en opruiming geen 
verandering in de bestemming werd teweeggebracht van hetgeen waarin, waaraan, waarop of 
waarboven de lijnen en draden waren aangelegd alsmede zo min mogelijk verandering in de 
uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik daarvan. PTT diende alles 
te vermijden wat ten opzichte van de betrokken percelen belemmerend, hinderlijk of 
ontsierend zou kunnen zijn. 
 
Eigendom 
Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad over de eigendomsvraag van met de grond 
verenigde zaken80 werd in 1938 art. 7bis aan de wet toegevoegd. In dit artikel werd bepaald 
dat de aanleg van lijnen in gronden van anderen geen wijziging bracht in de eigendom van de 
aangelegde lijnen. De natrekking van lijnen door de grond werd dus uitgesloten. Voor het 
eerst werd van het Burgerlijk Wetboek afgeweken81 om expliciet de eigendom van de conces-
siehouder te beschermen. Aanleiding voor het arrest was de vraag of van het bewuste art. 625 
BW – dat bepaalde dat de eigendom van de grond de eigendom omvatte van hetgeen zich op 

                                                 
78 T&T-wet 1937/38, MvT, Bijlagen 574.3. 
79 T&T-wet 1965/66, MvT, Bijlagen 8408. 
80 HR 10 december 1937, NJ 1938, 335. 
81 Aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1937/38, nr. 3, p. 5-6 
(art. 7bis). 
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en in de grond bevond – kon worden afgeweken. Onduidelijk was tevens of een dergelijke 
overeenkomst, als daarbij niet uitdrukkelijk en formeel het recht van opstal werd gevestigd, 
aan derden kon worden tegengeworpen. Met het ingevoegde art. 7bis werd deze 
onduidelijkheid weggenomen. 
 
Schadevergoeding 
Zoals aangegeven, stond tegenover de gedoogplicht een recht op schadevergoeding. Het ging 
om schade die werd geleden ten gevolge van de aanleg en de instandhouding van telegraaf- 
en telefoonlijnen. Art. 6 T&T-wet bepaalde deze vergoeding voor eigenaren en beheerders 
van openbare gronden tot vergoeding van de kosten van de voorzieningen en van de 
meerdere kosten van onderhoud. Bij het bepalen van de omvang van het recht op 
schadevergoeding moest volgens de minister in het oog worden gehouden dat deze gronden 
voor het overgrote deel onder de publiekrechtelijke lichamen vielen en ‘tot gemeenen dienst 
van allen bestemd’ waren.82 Voor zover zij eigendom waren van particuliere personen werd 
hun gelijksoortige bestemming bepaald door de last die ‘ten publieken dienste’ wettelijk 
daarop was gelegd. Alle eigenaren dienden hun medewerking te verlenen ten behoeve van het 
bereiken van het gemeenschappelijke doel van de aanleg van omvangrijke telegraaf- en 
telefoonnetwerken. De nieuwe bestemming van hun eigendom diende dus in overeen-
stemming te worden gebracht met de bestaande doeleinden. De kosten van de voorzieningen 
die daarvoor moesten worden genomen – en die konden bestaan in noodzakelijke wijzigingen 
van bestaande werken en inrichtingen en in herstel van de vorige toestand wanneer voor de 
aanleg tijdelijk veranderingen daarin werden gemaakt – mochten niet ten laste komen van de 
publiekrechtelijke eigenaren. Hetzelfde gold voor de meerdere kosten van onderhoud, hetzij 
van bestaande, hetzij van de nieuwe werken en inrichtingen die een gevolg van de aanleg 
waren. De schadeloosstelling moest dit omvatten, maar moest zich volgens de minister 
tevens daartoe bepalen. In de wet werd niet bepaald op welke wijze de schadevergoeding 
voor eigenaren van particuliere gronden moest worden bepaald, maar uit de memorie van 
antwoord kon worden afgeleid dat zij aanspraak konden maken op volledige 
schadevergoeding.83 
 Aangezien de vraag wat schade was, volgens de minister aanleiding kon geven tot 
zeer uiteenlopende opvattingen, onthield de wet zich van een omschrijving daarvan. Het 
stelsel van de wet was zodanig dat het recht op schadevergoeding zo ruim mogelijk werd 
toegekend; elke omschrijving zou volgens de minister een beperking meebrengen die in strijd 
zou zijn met hetgeen werd beoogd.84 Schadevergoeding kon worden gevorderd als schade 
werd aangetoond bij de aanleg of daarna. Ten aanzien van de schadevergoeding scheen de 
rechtspraak van de kantonrechter in eerste instantie, met hoger beroep op de arrondisse-
mentsrechtbank in de visie van de minister – in navolging van het oordeel van de Staats-
commissie – het doelmatigst.85 Een geschil over schadevergoeding had geen schorsende 
werking. Art. 10 T&T-wet bepaalde dat ook voordat over schadevergoeding overeenstem-
ming was verkregen of uitspraak was gedaan tot de uitvoering van werkzaamheden kon 
worden overgegaan. 

                                                 
82 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 6 (art. 6). 
83 Ook de Hoge Raad ging in een arrest dat is gewezen in het kader van de Belemmeringenwet privaatrecht – waarin de 
regeling van schadevergoeding grotendeels is ontleend aan de T&T-wet – uit van een volledige schadevergoeding. HR 
22 mei 1970, NJ 1970, 368. 
84 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 20 (art. 7). 
85 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 7 (art. 7). 
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Op grond van een arrest van de Hoge Raad dienden de bepalingen in gemeentelijke 
verordeningen omtrent precariovergoeding (belasting die is verschuldigd voor de inbreuk op 
het eigendomsrecht van de gemeente ten gevolge van het hebben liggen van leidingen of 
kabels ten behoeve van gas, water, licht of telecommunicatie) te wijken voor de bepalingen in 
de T&T-wet waarin de schadevergoeding was geregeld.86 
 
Verplaatsen van kabels 
Naast het recht op schadevergoeding bleek ook uit de regeling van de verplaatsing van 
telegraaf- en telefoonlijnen – neergelegd in art. 8 T&T-wet – het gewicht van het particulier 
belang. Het eigendomsrecht van de grondeigenaar werd gewaarborgd in geval de oprichting 
van gebouwen of de uitvoering van werken noodzaakte tot verplaatsing van de op zijn grond 
aangelegde telegraaf- of telefoonlijnen. De eigenaar behield het recht om op zijn grond te 
bouwen of om daarop reeds opgerichte gebouwen te vergroten of te verhogen.87 Bovendien 
mochten de publiekrechtelijke lichamen – die relatief het meeste last hadden van de aanleg 
van lijnen – niet meer dan voor dat doel noodzakelijk was, in de uitoefening en behartiging 
van hun andere taken worden belemmerd. Hiertoe werden waarborgen in de wet opgenomen 
tegen ongegronde verzoeken. Om te voorkomen dat telkens ‘uit plagerij’ verplaatsing werd 
gevorderd voor elk tuinhuisje of kippenhok dat grondeigenaren op de plek van een paal 
wilden plaatsen, moest volgens een aantal kamerleden worden verzekerd dat de concessie-
houder de kabels slechts hoefde te verplaatsen indien het particulier belang van zodanige aard 
was dat daarmee rekening moest worden gehouden.88 De minister zag geen reden om het 
recht om op eigen grond te bouwen in te perken, aangezien bij de aanleg grotendeels gebruik 
werd gemaakt van de openbare wegen. Het recht op schadevergoeding bleef bestaan, ook al 
had de eigenaar reeds terzake van de aanleg schadevergoeding ontvangen. Het recht om te 
bouwen was dus niet afhankelijk van het recht op schadevergoeding. In geval van onenigheid 
bepaalde de minister of door de aanleg het gebruik van de grond meer dan noodzakelijk werd 
beperkt en beval hij of de kabels wel of niet moesten worden verplaatst. Elke belangheb-
bende kon een dergelijk verzoek tot de minister richten. Beroep op de burgerlijke rechter was 
op grond van een arrest van de Hoge Raad uitgesloten.89 In alle andere gevallen kon de 
minister de verplaatsing van lijnen bevelen onder door hem te bepalen voorwaarden. 
Waarschijnlijk werd met ‘alle andere gevallen’ gedoeld op gevallen waarin verplaatsing niet 
nodig was voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken, zodat het 
verplaatsen op eigen kosten moest plaatsvinden. Dit hield verband met een arrest van de 
Hoge Raad – dat een stap verder ging dan het hiervoor genoemde arrest – waarin werd 
bepaald dat het wettelijk gedoogregime de bevoegdheid tot het heffen van precariobelasting 
deed vervallen.90 Het adagium ‘liggen om niet, verleggen om niet’ vindt hierin zijn oorsprong. 
 
Bomen en beplantingen 
De wet bevatte in art. 9 nog een eigendomsbeperking. Op grond van dit artikel waren 
rechthebbenden op bomen en beplantingen, behoudens recht op schadevergoeding, verplicht 
deze op te snoeien en de takken daarvan in te korten als en voor zover deze hinderlijk 
werden voor de aanleg en exploitatie van telegraaf- en telefoonnetwerken. Als rechtheb-

                                                 
86 HR 22 december 1926, nr. 2831. 
87 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 7 (art. 8). 
88 T&T-wet, Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 4, p. 13 (art. 8). 
89 HR 7 december 1928, NJ 1929, p. 788. 
90 HR 20 oktober 1937, NJ 1937, 1147. 
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benden niet zelf aan deze plicht gehoor gaven, kon hiertoe op last van de minister worden 
overgegaan. Indien bomen en beplantingen het verkeer stoorden of belemmerden, kon het 
opsnoeien en inkorten van takken onmiddellijk plaatsvinden, gevolgd door een schriftelijke 
kennisgeving aan de rechthebbende. 
 
Toegang tot percelen 
Ook op andere wijze werd de vrijheid van eigendom beperkt. De met de aanleg van lijnen 
belaste personen hadden ten behoeve van de werkzaamheden op grond van art. 11 T&T-wet 
te allen tijde toegang tot de betreffende percelen. Ook deze beperking van eigendom achtte 
de minister noodzakelijk. Voor het binnentreden van woningen tussen acht uur ’s ochtends 
en zonsondergang tegen de wil van de bewoner was een schriftelijke last van de burgemeester 
of de kantonrechter vereist.91 De verplichting om ook ’s nachts toegang te moeten verlenen, 
achtte de minister een te zware last.92 
 In art. 12 T&T-wet was bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB)93 
voorschriften werden gegeven om belemmeringen die elektrische geleidingen en inrichtingen 
aan de exploitatie van telegrafen en telefonen teweeg brachten, te voorkomen en op te hef-
fen. Hierbij werd gedacht aan interferentie of het gevaar dat kon ontstaan bij het breken van 
draden. De minister stemde in met de opvatting dat de aanleg van elektrische geleidingen 
regeling behoefde, niet alleen met het oog op eventueel gevaar, maar ook om aan dit soort 
inrichtingen rechtszekerheid te bezorgen, die zij niet langer konden ontberen.94 Hoewel het 
voornemen bestond een wettelijke regeling betreffende de aanleg van sterkstroomgeleidingen 
in het leven te roepen, scheen het doelmatig om dit in afwachting daarvan bij AMvB te 
regelen zodat de vereiste voorzieningen zo snel mogelijk tot stand konden komen. In het 
kader van het voorkomen van storingen tussen telefoonlijnen en andere elektrische leidingen 
werd dus reeds toen de behoefte aan een regeling voor de aanleg van elektrische geleidingen 
gesignaleerd. 
 
Exploitatie van telefoonnetten 
Eind negentiende eeuw werden de lokale telefoonnetten geëxploiteerd door gemeenten en 
particulieren. In geval van particuliere exploitatie oefenden gemeenten zeggenschap uit via 
het verlenen van vergunningen en het verbinden van voorwaarden daaraan. De overheid 
eigende zich in 1897 de aanleg en exploitatie van de interlokale telefoonlijnen toe. De aanleg 
en exploitatie van telegrafen en telefonen door anderen dan de Staat werd in de T&T-wet van 
1904 onderworpen aan een concessie. De uitvoering was aanvankelijk voorbehouden aan het 
hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie (onderdeel van het ministerie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid), maar werd in 1913 overgedragen aan het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie. Aangezien de in art. 2 T&T-wet vermelde concessies nooit zijn 
uitgegeven, was het staatsmonopolie een feit. Het heeft echter nog tot 1940 geduurd, voordat 
de exploitatie van de lokale netten volledig in overheidshanden was overgegaan. 
 

                                                 
91 Deze bepaling was ontleend aan art. 22, laatste lid van de Veiligheidswet. 
92 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 20 (art. 11). 
93 Vastgesteld bij Besluit van 6 maart 1905, Stb. 1905, 90. 
94 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 15 (algemeen deel). 
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2.2.3 Aanleg kabeltelevisienetten door gemeenten 
 
Op grond van art. 3sexies T&T-wet was de aanleg en exploitatie van inrichtingen voor 
omroepdistributie tot aan de wijziging van de wet in 1969 voorbehouden aan de PTT. In 
strijd met de wet werden vanaf 1952 door woningbouwverenigingen en particuliere woning-
eigenaren bij de bouw van nieuwe flatgebouwen gemeenschappelijke antenne inrichtingen 
(GAIen) aangelegd. PTT gedoogde deze aanleg op grond van de overwegingen dat de GAIen 
het publieke belang dienden – door een betere ontvangst van radio en televisie en het 
voorkomen van ontsierende antennewouden – en dat zij zelf geen alternatief kon bieden. Om 
te voorkomen dat te grote netten zouden ontstaan, bepaalde PTT dat de GAIen niet meer 
dan honderd aansluitingen mochten hebben en dat de openbare weg niet mocht worden 
gekruist. In 1965 presenteerde PTT een plan dat voorzag in de opname van de GAIen in een 
landelijk Centraal Antenne Systeem (CAS), dat door de in dit verband door Nozema opge-
richte Casema (dat voor 50% van Nozema – deels PTT – was en voor 50% van PTT) zou 
worden geëxploiteerd. Exploitatie door Casema in plaats van PTT lag voor de hand omdat 
PTT haar handen nog vol had aan het voltooien van het telefoonnet, Casema eigen 
financieringsmiddelen op de kapitaalmarkt kon aantrekken en PTT in tegenstelling tot 
Casema wellicht een aansluitplicht zou hebben.95 Het CAS plan werd door gemeenten niet 
enthousiast ontvangen. Zij gaven er de voorkeur aan zelf een kabelnet aan te leggen en te 
exploiteren, hetgeen hen in staat zou stellen om zelf de tarieven en het programmapakket 
vast te stellen. Daarnaast zou dit gemeentelijke kabelnet kunnen worden gebruikt voor lokale 
omroep. 
 In 1965 werd een wetsvoorstel tot wijziging van de T&T-wet ingediend dat beoogde 
de aanleg en exploitatie van draadomroepinrichtingen door anderen dan PTT op basis van 
machtigingen door of vanwege de minister mogelijk te maken – en aldus tevens de ontstane 
GAIen te legaliseren – en het CAS van een wettelijke basis te voorzien. Het laatste werd door 
de Tweede Kamer afgewezen. Reeds tijdens de parlementaire behandeling pleitte de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gemeentelijke kabelnetten. Met succes, 
aangezien na wijziging van de wet in 196996 ook de aanleg en de exploitatie van centrale 
antenne inrichtingen (CAIen) – die maximaal van lokale omvang mochten zijn – via een 
Aanwijzingsbeschikking onder het machtigingsstelsel werden gebracht.97 De bevoegdheid tot 
het verlenen van de machtigingen berustte bij de directeur-generaal van de PTT, die 
voorwaarden terzake vaststelde. Tijdens de parlementaire behandeling hadden kamerleden de 
vrees geuit dat de directeur-generaal machtigingen zou kunnen weigeren in gebieden waar 
Casema een net wilde aanleggen. De minister gaf in dit verband aan dat de directeur-generaal 
niet mocht treden in de wenselijkheid van een antenne inrichting. Via het stellen van 
voorwaarden aan de machtiging kon hij echter wel veel invloed uitoefenen.98 Op grond van 
de beschikking mocht de directeur-generaal bijvoorbeeld geen machtiging verlenen voor een 
CAI nadat B&W op de hoogte van de plannen was gebracht. Dit hield verband met de 
praktijk dat in openbare wegen moest worden gegraven. De directeur-generaal legde de 
bepaling echter ruimer uit.99 Hij sprak met de VNG af dat gemeenten altijd de gelegenheid 
zouden krijgen om in geval van een voornemen tot machtigingverlening zelf een concurre-

                                                 
95 Bordewijk 2004, p. 86. 
96 Wet van 8 oktober 1969, Stb. 468. 
97 Beschikking van 27 juli 1970, Stcrt. 1970, nr. 144. 
98 Stcrt. 1970, nr. 185. 
99 Hins 1991, p. 34. 
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rende aanvraag in te dienen, die op voorwaarde dat deze aan alle eisen voldeed, zou worden 
gehonoreerd. Hiermee werd een voorkeursrecht voor gemeenten gecreëerd. Dit voorkeurs-
recht zou pas in 1986 door de Raad van State onverbindend worden verklaard.100 Naar 
aanleiding daarvan zouden machtigingsaanvragen voortaan op volgorde van binnenkomst 
worden behandeld. 
 Mede dankzij het voorkeursrecht werden alle gemeenten in de jaren zeventig in rap 
tempo bekabeld. Op grond van de artikelen 3sexies en 21 WTV werd slechts één machtiging 
per gemeente verleend. De gemeentelijke aanleg en exploitatie van de kabel werd bovendien 
gestimuleerd doordat vanwege de teruglopende conjunctuur de centrale financiering in 1975 
werd afgeschaft, waardoor gemeenten weer zelfstandig leningen konden aangaan.101 De 
CAIen die steeds groter werden, ontwikkelden zich tot infrastructuur die vanwege de 
technische vooruitgang kon concurreren met het net van PTT. Dit leidde ertoe dat de Aan-
wijzingsbeschikking in 1974 door staatssecretaris Van Hulten werd gewijzigd.102 De directeur-
generaal kon nu ook eisen stellen met betrekking tot de techniek en de structuur van het net. 
Daarnaast konden machtiginghouders worden verplicht tot het huren van bepaalde 
netgedeelten van PTT. Het ging om hoofdkabelroutes van grote CAIen die gecombineerd 
konden worden met door PTT aan te leggen kabelverbindingen die geschikt waren voor 
nieuwe telecommunicatietoepassingen.103 Hiermee werd beoogd kostenverhoging bij een 
eventuele toekomstige integratie van de netten te verhinderen en te voorkomen dat de kabel-
netten geschikt zouden worden gemaakt voor andere dan omroepdoeleinden en op die wijze 
met PTT zouden kunnen concurreren.104 In het verlengde hiervan bood Van Hulten in 1975 
de Kabeltelevisienota aan de Tweede Kamer aan.105 Hierin werd voorgesteld om de 
netopbouw van de CAIen te standaardiseren. Voortaan zou slechts één netconfiguratie zijn 
toegestaan. Dit voorstel riep veel kritiek op, aangezien de directeur-generaal op deze wijze 
potentiële concurrentie in de kiem zou kunnen smoren. Het voorstel werd dan ook in 1976 
door de Tweede Kamer afgewezen. 
 Geconcludeerd kan worden dat gemeenten de kabelnetten door middel van hun 
grondeigendom zonder problemen – niet gehinderd door een gedoogplicht en zonder ver-
goeding – hebben kunnen aanleggen. Het gemeentelijke monopolie op het gebied van de 
aanleg en exploitatie van CAIen is bovendien door de overheid bevorderd door ondoor-
zichtig machtigingsbeleid – zoals gezegd, werd volgens vast beleid per verzorgingsgebied 
slechts één machtiging verleend – en door het ontmoedigen van potentiële concurrentie 
tussen de kabel en het net van PTT. Dit komt terug bij de aanleg van glasvezelnetwerken 
(paragraaf 5.4). 
 
2.2.4 Wet op de telecommunicatievoorzieningen106 
 
De technische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog in sneltreinvaart hebben voorgedaan, noopten tot aanpassing van de 
telecommunicatieregelgeving. Tot 1990 werd de telecommunicatiemarkt gekenmerkt door 

                                                 
100 Afd.R.RvS (Enkelvoudige Kamer) 28 november 1986, weekoverzicht 1987, band 1, week 1, R.3. 
101 Bordewijk 2004, p. 125. 
102 Besluit van 6 maart 1974 tot wijziging van artikel 5 van de Aanwijzingsbeschikking, Stcrt. 1974, nr. 48. 
103 Bordewijk 2004, p. 120. 
104 Schrijver 1983, p. 76. 
105 Nota betreffende het beleid inzake de aanleg en exploitatie van draadomroepinrichtingen d.d. 18 maart 1975, 
Kamerstukken II 1974/75, 13 354, nrs. 1-3. 
106 Zie voor een diepgaande bespreking van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen De Leeuw 1996, p. 83-109. 
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nationale monopolies en een zeer beperkte betrokkenheid op Europees niveau bij telecom-
municatieaangelegenheden. De katalysator voor een drastische wijziging van dit beleid vorm-
de het beleidsvoornemen van de Europese Commissie om de markt voor telecommunicatie-
diensten (met uitzondering van de openbare spraaktelefonie) te liberaliseren, dat zij in 1987 in 
het Groenboek Telecommunicatie bekend maakte.107 Het Groenboek vormde een reactie op 
de uitspraak in de British Telecom (BT) zaak108 van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (HvJEG). Deze uitspraak vormde een indicatie dat de exclusieve of 
bijzondere rechten die staatsbedrijven in de telecommunicatiesector genoten niet langer 
konden worden geduld. Volgens de Europese Commissie creëerden overheden door deze 
rechten een situatie waarin misbruik onvermijdelijk werd.109 Mededinging werd geïntrodu-
ceerd als middel om normale marktverhoudingen in het leven te roepen. 
 Nieuwe uitgangspunten van telecommunicatiebeleid110 werden in 1988 vastgelegd in 
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen111, die de T&T-wet verving. De WTV werd 
qua structuur flink gewijzigd en qua omvang sterk uitgebreid; de wet telde nu 72 artikelen. 
Een van de doelstellingen van de WTV vormde het bewerkstelligen en in stand houden van 
een kwalitatief hoogwaardige telecommunicatie-infrastructuur.112 De wetgever liet echter na 
de bepalingen inzake de graaf- en gedoogplichten aan te passen. De gedoogregeling in de 
WTV week niet wezenlijk af van de regeling in de T&T-wet, aangezien “deze gedoogplicht 
sinds haar invoering in 1904 vrijwel nimmer problemen heeft opgeroepen.”113 De regeling 
inzake de gedoogplicht werd ondergebracht in een apart hoofdstuk (hoofdstuk VI), maar 
slechts een aantal bepalingen werd gewijzigd. De terminologie werd aangepast: ‘telegraaf- en 
telefoonlijnen’ werd vervangen door ‘kabels ten dienste van de telecommunicatie-
infrastructuur’ en de termen ‘interlokale kabels’ en ‘internationale kabels’ werden geïntrodu-
ceerd. 
 Slechts op twee punten werd de wet inhoudelijk gewijzigd.114 Aangezien art. 5 T&T-
wet (procedureregeling voor het ontbreken van overeenstemming) geen praktische waarde 
had, werd dit artikel in de WTV geschrapt. Bij gebreke van overeenstemming tussen PTT en 
de gedoogplichtige kon de laatstgenoemde na ontvangst van de kennisgeving van PTT de 
Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) op grond van art. 33 WTV om een beschikking 
verzoeken. Aangezien de WTV voorzag in de mogelijkheid van beroep tegen ministeriële 
beschikkingen werd de procedure vereenvoudigd tot het indienen van een bezwaarschrift bij 
de minister. Tegen een beschikking op het bezwaarschrift kon beroep worden ingesteld. De 
procedure werd aldus meer in overeenstemming gebracht met het bestuursprocesrecht, 
waarmee het zwaartepunt in feite ook verschoof van de burgerlijke rechter naar de bestuurs-

                                                 
107 Europese Commissie, Groenboek over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor telecommuni-
catiediensten en -apparatuur (hierna: Groenboek Telecommunicatie), COM(87) 290 def., 26 november 1987. 
108 HvJEG 12 december 1996, zaak C-302/94, Jur. 1996, p. I-6417, Computerrecht 1997-2, p. 75-83. 
109 Groenboek Telecommunicatie, p. 8. 
110 In het kabinetsstandpunt over het rapport van de Staatscommissie Steenbergen werd een aantal uitgangspunten van 
telecommunicatiebeleid geformuleerd. Zo werd het telecommunicatiebeleid niet als een op zichzelf staande grootheid 
beschouwd, maar als een deel van het algemene regeringsbeleid. Het beleid moest dienstbaar zijn aan handhaving en 
bevordering van wezenlijke verworvenheden van de Nederlandse democratische samenleving, zoals pluriformiteit in de 
informatiesamenleving, ontplooiingsmogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen. Dit ziet op de universele 
dienstverlening: alle regio’s moeten gelijkelijk worden verzorgd, zonder hierbij – in het bijzonder wat betreft de 
tariefstelling – onderscheid te maken naar rendabele en minder rendabele gebieden. 
111 Wet van 26 oktober 1988, houdende regels met betrekking tot voorzieningen voor telecommunicatie, Stb. 1988, 520. 
112 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 4-5. 
113 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 49. 
114 Een wijziging van ondergeschikt belang was de toevoeging van het woord ‘wortels’ aan het artikel waarin de 
snoeiverplichting was geregeld. In de praktijk kwam het soms voor dat bij het leggen en repareren van kabels hinder 
werd ondervonden van boomwortels. 
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rechter. Een andere wijziging hield verband met de omstandigheid dat voor de infrastructuur 
een concessie werd verleend. Hierdoor kreeg de minister een andere rol. Anders dan in de 
T&T-wet beval de minister niet langer de verplaatsing van kabels, maar was hij in de WTV de 
instantie bij wie een bezwaarschrift kon worden ingediend indien overeenstemming over de 
hoogte van de kosten van verplaatsing ontbrak. Bij het ontbreken van toestemming over de 
noodzaak van verplaatsing stond voor de gedoogplichtige de gang naar de burgerlijke rechter 
(kort geding) open.115 Ook als de concessiehouder – zelfs tegen vergoeding van de kosten – 
niet bereid was om de kabels te verplaatsen, was de burgerlijke rechter de aangewezen 
instantie. Anders dan in de T&T-wet kon niet elke belanghebbende, maar alleen de 
gedoogplichtige de verplaatsing van kabels verzoeken. 
In het oog dient te worden gehouden dat ten tijde van de WTV de concessiehouder PTT 
Telecom op grond van art. 3 WTV met uitsluiting van anderen telecommunicatie-infra-
structuur mocht aanleggen, in stand houden en exploiteren. Zoals gezegd, gold voor PTT de 
precariovrijdom. Onder bepaalde voorwaarden mochten degenen die daartoe van de minister 
een machtiging verkregen telecommunicatie-inrichtingen aanleggen en gebruiken. Deze be-
hoorden uitdrukkelijk niet tot de telecommunicatie-infrastructuur in de zin van de WTV. 
Gemachtigden waren kabelexploitanten (op grond van art. 21 WTV) en de NS en 
energiemaatschappijen (op grond van art. 23 WTV). De gemachtigden konden voor de 
aanleg van hun inrichtingen geen aanspraak maken op wettelijke gedoogplichten en precario-
vrijdom, zodat zij zelfstandig met grondeigenaren tot overeenstemming moesten zien te 
komen voor de aanleg van de inrichtingen. Als gevolg daarvan golden voor hen hoge 
precariovergoedingen. 
 
2.2.5 Interimwetgeving 
 
Op basis van een tweetal richtlijnen – de ONP kaderrichtlijn116 en de Dienstenrichtlijn,117 die 
een deel van de telecommunicatiesector open stelden voor concurrentie – werd in 1990 een 
regelgevingsmodel voor de sector uiteengezet. Tegen de Europeesrechtelijke achtergrond en 
de gestaag toenemende vraag naar en het aanbod van telecommunicatiediensten groeide de 
noodzaak tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. De structuur van 
de wet, waarin de concessiehouder een bijzondere positie innam en waarin werd uitgegaan 
van de eenheid van infrastructuur, moest worden herzien. Er werd besloten concurrentie op 
het aanbod van infrastructuur toe te laten. 
 In 1991 kondigde de minister aan dat het monopolie van PTT op mobiele 
telecommunicatie moest worden opgeheven.118 De introductie van GSM maakte een 
wijziging van de WTV noodzakelijk op grond waarvan de aanleg en de instandhouding van 
infrastructuur voor mobiele telecommunicatie mogelijk werd gemaakt.119 Hiermee werd het 
exclusieve recht van de concessiehouder PTT doorbroken. De concessie van PTT werd 
teruggebracht tot de vaste telecommunicatie-infrastructuur en vaste infrastructuur via de 
ether. Op basis van een aan de WTV toegevoegd hoofdstuk verwierf Libertel (tegenwoordig 

                                                 
115 Kamerstukken II 1987/88, 20 368, nr. 6, p. 69. 
116 Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor 
telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision (ONP) (ONP 
kaderrichtlijn), PbEG 1990 L 192/1. 
117 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor 
telecommunicatiediensten (Dienstenrichtlijn), PbEG 1990 L 192/10. 
118 Kamerstukken II 1990/91, 21 800 XII, nr. 39. 
119 Wet van 16 juni 1994 (GSM-wet), Stb. 1994, 628. 
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Vodafone) in 1995 na een vergelijkende toets naast PTT een vergunning voor mobiele 
telecommunicatie en daaraan gekoppeld graafrechten om te kunnen concurreren met PTT. 
De vergunning had betrekking op de aanleg en instandhouding van radio-elektrische 
zendinrichtingen en schakel- en beheersmiddelen, maar niet op de aanleg van kabels. Op 
PTT rustte de plicht binnen een redelijke termijn en op redelijke voorwaarden de benodigde 
vaste verbindingen aan Libertel ter beschikking te stellen. Voor het eerst werd een 
verplichting tot medegebruik in de wet opgenomen, hoewel dat nog niet zo werd genoemd. 
Indien PTT hiertoe niet bereid of in staat was, kon Libertel op grond van art. 13o WTV de 
minister om toestemming verzoeken voor het geheel of gedeeltelijk in, op of boven openbare 
gronden aanleggen, in stand houden en gebruiken van kabelverbindingen. Met het oog op het 
algemeen belang dat met de verzorging van de mobiele diensten werd gediend, kon Libertel 
op grond van het toegevoegde art. 40a WTV dus aanspraak maken op dezelfde gedoogplich-
ten als PTT.120 Het toekennen van graafrechten was derhalve gebaseerd op overwegingen van 
mededinging. Hetzelfde gold voor de verplichting tot het medegebruik van de vaste 
verbindingen. 
 De regering besloot eerder dan op Europees niveau was voorgeschreven concurren-
tie op vaste infrastructuur toe te laten. Met de Wet kabelgebonden telecommunicatie121 werd 
in 1996 het exclusieve recht van KPN op de vaste telecommunicatie-infrastructuur beëindigd 
door het toelaten van andere aanbieders van vaste infrastructuur. De Vergunningenwet122 
voorzag daartoe in een procedure voor het verlenen van landelijke en regionale infrastruc-
tuurvergunningen. Om de vele straatwerkzaamheden als gevolg van de aanleg van nieuwe 
netten te beperken, zou in de interimperiode naast KPN oorspronkelijk slechts één andere 
aanbieder van telecommunicatie-infrastructuur worden toegelaten.123 Toch werden in 1996 
op grond van bovengenoemde wetten niet één, maar twee landelijke infrastructuur-vergun-
ningen verleend: één aan Enertel (een joint venture van energiemaatschappijen en 
kabelexploitant Casema) en één aan Telfort (een combinatie van BT en de NS). Beide 
beschikten reeds over infrastructuur: Enertel over een kabelnetwerk en Telfort over de 
spoorinfrastructuur. Aan deze vergunningen werd de verplichting verbonden binnen een 
bepaalde periode een landelijk netwerk aan te leggen. Daartoe verkregen Enertel en Telfort 
radiofrequenties en wettelijke graafrechten. Het verkrijgen van wettelijke graafrechten werd 
nadrukkelijk verbonden aan de verplichting tot het leveren van vaste verbindingen. Voor het 
voldoen aan deze verplichting gold een overgangsperiode van maximaal vijf jaar. De graaf-
rechten werden dus voorbehouden aan degenen die de nutsfunctie vervulden van het leveren 
van vaste verbindingen aan een ieder tegen kostengeoriënteerde tarieven en andere ONP 
voorwaarden. De koppeling tussen gedoogplichten en nutsfunctie was tweeledig. Het 
graafrecht was nodig om de nutsfunctie te kunnen vervullen en om in dat licht op gelijke voet 
met KPN te kunnen concurreren. De inbreuk op het eigendomsrecht vond zijn rechtvaar-
diging in het algemeen belang waaruit de plicht tot universele dienstverlening voortvloeide.124 

                                                 
120 Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 34. 
121 Wet van 28 maart 1996 (Wet kabelgebonden telecommunicatie), Stb. 1996, 320. 
122 Wet van 28 maart 1996 (Vergunningenwet), Stb. 1996, 319. 
123 De minister achtte dit uit het oogpunt van onder meer verkeersmanagement en stadsplanning verantwoord. De 
effecten van het toepasselijk worden van hoofdstuk VI WTV – dat de graafrechten regelde – voor de houders van 
infrastructuurvergunningen voor de te verrichten graafwerkzaamheden zouden daarna kunnen worden beoordeeld. In 
dit verband wees de minister er op dat in het op 25 januari 1995 door de Europese Commissie in consultatie gebrachte 
Groenboek liberalisering telecommunicatie-infrastructuur de overweging om het aantal nieuwe marktpartijen op 
landelijke schaal voorlopig te beperken, werd erkend. Kamerstukken II 1994/95, 24 164, nr. 3, p. 30. 
124 Kamerstukken II 1995/96, 24 163, nr. 9, p. 5 en Kamerstukken II 1995/96, 24 164, nr. 6, p. 5. 
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De bestaande gemachtigden (spoorwegen, energiemaatschappijen en kabelexploitanten) 
verkregen geen graafrechten. Voor de aanleg van kabels dienden zij zelfstandig tot overeen-
stemming zien te bereiken met gemeenten – die in veel gevallen zelf de machtigingen in 
handen hadden – en particuliere grondeigenaren. Ook gold voor de gemachtigden geen 
universele leveringsplicht. De gemachtigden verkregen een voorkeursrecht voor regionale 
infrastructuurvergunningen. Aan de vergunningen voor het spoorwegennet en de energienet-
werken werd een universele leveringsplicht gekoppeld en met het oog daarop wettelijke 
graafrechten. Aangezien voor kabelexploitanten geen universele leveringsplicht gold, 
verkregen zij geen graafrechten. 
 Als resultaat van de Interimwetgeving konden vier categorieën aanbieders aanspraak 
maken op graafrechten: 

- de concessiehouder PTT; 
- de vergunninghouder voor openbare mobiele telecommunicatie Libertel; 
- de twee landelijke infrastructuurvergunninghouders Enertel en Telfort; en  
- een groot aantal regionale infrastructuurvergunninghouders.125 

 
Als uitgangspunt gold, vanuit het oogpunt van het handhaven van de continuïteit van beleid, 
dat de graafrechtenregeling voor de nieuwe graafgerechtigden identiek zou zijn aan de rege-
ling die voorheen gold voor PTT, zodat er ook niets veranderde ten aanzien van de aan de 
lokale overheden opgelegde gedoogplicht. Bij de totstandkoming van de Interimwetgeving 
werd wel getwijfeld over de precariovrijdom, maar via een amendement werd ook de status 
quo met betrekking tot precariorechten ongewijzigd gelaten,126 zodat deze voor PTT werd 
gehandhaafd en voor de kabels van vergunninghouders, met uitzondering van kabelexploi-
tanten, werd verleend. 
 De nadelige gevolgen voor milieu en ruimtelijke ordening van de toegenomen 
bedrijvigheid op het gebied van de aanleg van infrastructuur werden erkend in de inmiddels 
door de Richtlijn Volledige Mededinging127 gewijzigde Dienstenrichtlijn. De richtlijn voorzag 
in de algehele liberalisering van telecommunicatienetwerken en -diensten (met inbegrip van 
de spraaktelefonie) per 1 januari 1998. Met betrekking tot de aanleg van netwerken werd 
bepaald dat Lidstaten bij de toekenning van doorgangsrechten voor de toegang tot openbare 
en particuliere terreinen niet mochten discrimineren tussen aanbieders van openbare 
telecommunicatienetten en dat Lidstaten, indien de toekenning van doorgangsrechten wegens 
milieubescherming en planologische doelstellingen niet mogelijk was, er voor moesten zorgen 
dat nieuwe aanbieders op redelijke voorwaarden toegang zouden krijgen tot bestaande 
leidingen of masten, die met gebruikmaking van een doorgangsrecht waren aangelegd en niet 
konden worden gedupliceerd.128 Zonder deze verplichting zou er sprake zijn van omstandig-
heden waarin misbruik van machtspositie onvermijdelijk is. Het lag immers voor de hand dat 
bestaande aanbieders hun concurrenten de toegang tot deze faciliteiten zouden ontzeggen. 
 Op grond van de Veilingwet werd het mogelijk DCS1800 frequenties door middel 
van een veiling te verdelen.129 Aangezien de reeds gevestigde aanbieders KPN en Libertel een 

                                                 
125 In tegenstelling tot de landelijke infrastructuurvergunninghouders verkregen de regionale infrastructuurvergunning-
houders geen frequenties. Kamerstukken II 1994/95, 24 164, nr. 3, p. 9. 
126 Kamerstukken II 1995/96, 24 163, nr. 26. 
127 Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking 
tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor telecommunicatie (Richtlijn Volledige Mededinging), 
PbEG 1996 L 74/13. 
128 Overweging 23 Richtlijn Volledige Mededinging. 
129 Wet van 26 november 1997 (Veilingwet), Stb. 1997, 566. 
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voorsprong hadden op de nieuwe partijen – zij hadden de GSM frequenties in 1995 zonder 
betaling verkregen – werden zij voor een bepaalde periode van het gebruik van deze frequen-
ties uitgesloten. Telfort, Dutchtone (tegenwoordig Orange) en Ben (tegenwoordig T-Mobile) 
verwierven vergunningen voor DCS1800. Zowel in het licht van het wegnemen van de 
historische voorsprong van KPN en Libertel bij de aanleg van infrastructuur als het zo veel 
mogelijk verminderen van de milieubelasting als gevolg van antennemasten werd ter oplos-
sing van het schaarsteprobleem in art. 13oa WTV een verplichting voor vergunninghouders 
opgenomen tot het over en weer voldoen aan redelijke verzoeken tot het gedeeld gebruik van 
antenne-opstelpunten. Naast de eerder beschreven inbreuk op eigendom, die in de T&T-wet 
centraal stond, begonnen als gevolg van de liberalisering overwegingen van industriebeleid en 
ruimtelijke ordening een belangrijke rol te spelen bij de aanleg en het medegebruik van 
infrastructuur. 
 
2.2.6 Telecommunicatiewet 
 
In de memorie van toelichting bij de Telecommunicatiewet 1998130, die in de plaats trad van 
de WTV, is een kwalitatief hoogwaardige en voor gebruikers toegankelijke telecommunicatie-
infrastructuur opnieuw als een van de doelstellingen van de wet geformuleerd. Het hoofdstuk 
over graven is in grote lijnen overgenomen uit de WTV, die wat de bepalingen over de 
gedoogplicht betreft al nauwelijks afweek van de T&T-wet. Toch is een aantal nieuwe 
bepalingen geïntroduceerd. Zo is de gedoogplicht uitgebreid tot de aanleg van omroep-
netwerken van geregistreerde aanbieders, zodat sinds de Telecommunicatiewet ook voor deze 
aanbieders de precariovrijdom geldt. Het belangrijkste argument voor precariovrijdom in de 
Telecommunicatiewet is dat de regulering van telecommunicatie primair een rijksaangelegen-
heid is, die door de formele wetgeving is onttrokken aan de autonome beslissings-
bevoegdheid van andere overheden.131 Gemeentelijk beleid mag het rijksbeleid ten aanzien 
van telecommunicatie dus niet doorkruisen. Andere redenen om het in de Interimwetgeving 
bewerkstelligde verschil tussen bestaande en nieuwe infrastructuur in de Telecommunicatie-
wet op te heffen, zijn de steeds sterker wordende technische gelijkenis en convergentie van 
gebruiksmogelijkheden en de beperkende werking die van precariobelasting uitgaat op de 
aanleg van alternatieve infrastructuur. Gemeenten die daadwerkelijk inkomsten derfden door 
het vervallen van de mogelijkheid precariobelasting te heffen op kabelnetwerken zijn door 
het Rijk gecompenseerd door middel van een uitkering uit het gemeentefonds.132 
 Zoals uiteengezet, werd bij de totstandkoming van de WTV een grote rol van de 
gemeente niet langer praktisch geacht. Hoewel dit tevens op gespannen voet staat met het 
standpunt dat gemeentelijk beleid niet mag indruisen tegen het door het Rijk gevoerde 
telecommunicatiebeleid, is in de Telecommunicatiewet de rol van de gemeentelijke overheid 
juist weer uitgebreid. In het kader van haar verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
openbare ruimte en voor de openbare orde is de gemeente expliciet een coördinatiebevoegd-
heid toegekend met betrekking tot de werkzaamheden in verband met de aanleg en instand-
houding van kabels in en op openbare gronden. Dit sloot aan bij de praktijk die zich in de 
loop der jaren had ontwikkeld waarbij werd uitgegaan van het bereiken van overeen-
stemming tussen graafgerechtigde en gedoogplichtige. Daarnaast deed het opnemen van een 

                                                 
130 Wet van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610. 
131 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 26. 
132 Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels, Stb. 
1999, 193. 
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gemeentelijke coördinatieplicht in de wet recht aan “het streven naar het waar mogelijk 
toekennen van bevoegdheden aan de lokale overheden”.133 De gemeentelijke bevoegdheden 
werden door een amendement en de eerste nota van wijziging zelfs verruimd. Zo mag de 
gemeente bij de aanleg rekening houden met andere belangen, zoals verkeersbelangen en 
economische belangen,134 en dienen burgemeester en wethouders ook in te stemmen met de 
plaats van de graafwerkzaamheden.135 
 Een andere wijziging is de definitie van openbare grond. Onder openbare grond 
vallen openbare wegen, wateren en ‘andere plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn’. De 
laatste zinsnede is ruimer geformuleerd dan de definitie in de WTV, waarin werd gesproken 
van ‘plaatsen welke tot gemene dienst van allen zijn bestemd’. Anders dan in de WTV 
worden de spoorwegen met de daarbij behorende terreinen niet langer tot de openbare grond 
gerekend. In verband met de destijds voorgenomen privatisering van de NS achtte de rege-
ring de ratio om spoorwegen als openbare grond aan te merken niet langer aanwezig. Ten 
tijde van de WTV aangelegde kabels in openbare gronden zijn op grond van overgangsrecht 
gelijkgesteld met kabels die op basis van de Telecommunicatiewet in openbare gronden 
worden aangelegd. Er vindt geen compensatie plaats voor het financiële nadeel dat gemeen-
ten lijden als gevolg van de veranderde status van de grond. Gezien de compensatie voor het 
vervallen van de mogelijkheid precario te heffen voor kabelnetwerken is dit historisch gezien 
niet consistent. Dit zou wellicht een reden kunnen vormen om compensatie voor gemeenten 
voor het vervallen van de mogelijkheid om op kabels van omroepnetwerken precario te 
heffen, te beëindigen. 
 De bevoegdheid van de minister in geval een aanbieder niet tot overeenstemming 
komt met de gedoogplichtige over de uitvoering van werkzaamheden is overgegaan naar het 
college van OPTA, in lijn met de overige taken van OPTA op het gebied van toezicht en 
handhaving. Hoewel niet expliciet, speelt OPTA ook een rol ten aanzien van de nieuw in de 
wet opgenomen voor alle aanbieders geldende verplichting om tegen een redelijke vergoeding 
te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van voorzieningen terzake van aanleg 
en instandhouding van kabels. Met deze verplichting wordt beoogd het aanleggen en benut-
ten van kabelgoten te stimuleren. Dit medegebruik lijkt voornamelijk ingegeven vanuit over-
wegingen van mededinging, maar gezien de ondergrondse schaarste en de overlast die de 
aanleg van kabelvoorzieningen met zich meebrengt, hebben daarbij ook overwegingen van 
milieu en ruimtelijke ordening een belangrijke rol gespeeld. Naar de letter van het amende-
ment gaat het om het benutten van kabelgoten. Dit is het door meerdere aanbieders gebruik 
maken van de kunststof buizen waar kabels doorheen worden getrokken – of in het geval van 
glasvezelkabels, worden geblazen – die zich in een ondergrondse geul bevinden, ook wel duct 
sharing genoemd. Het recht op medegebruik van voorzieningen terzake van aanleg en instand-
houding van kabels, waarvan in het artikel sprake is, is dan ook ruimer omschreven dan met 
het amendement werd beoogd. Mocht voor het verlenen van medegebruik toestemming van 
de grondeigenaar nodig zijn, dan hoeft hij – als derde – deze alleen te verlenen als het een 
redelijk verzoek betreft en er een redelijke vergoeding tegenover staat. Een omissie was het 
ontbreken van een geschillenregeling, zodat de civiele rechter terzake bevoegd was. 
 Zoals gezegd, was in de WTV reeds de plicht voor vergunninghouders opgenomen 
over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-

                                                 
133 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 24. 
134 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 52. 
135 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 5, p. 74. 
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opstelpunten. In de Telecommunicatiewet is deze verplichting uitgebreid tot antennesyste-
men en antennes voor omroepzendernetwerken. 
 
2.2.7 Herziene Telecommunicatiewet 
 
Als resultaat van de in 1999 door de Europese Commissie ingezette ONP review is in 2002 
een nieuw richtlijnkader voor de elektronische-communicatiesector vastgesteld. Naar aanlei-
ding daarvan is de Telecommunicatiewet herzien.136 Wederom wordt in de memorie van toe-
lichting vastgehouden aan de doelstelling van een hoogwaardige infrastructuur.137 Volgens de 
staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) blijft 
 

“(o)ok het scheppen van adequate randvoorwaarden voor de aanleg van netwerken door een 
actief antennebeleid en het goed regelen van graafrechten (...) een belangrijke doelstelling van de 
overheid. Het beleid ten aanzien van het laatste punt is overigens sterk in beweging en zal naar 
verwachting op afzienbare termijn leiden tot aanvullende voorstellen van de kant van de 
regering.”138 

 
De wetgever heeft hoofdstuk 5 Tw 1998 dus niet meegenomen in de wijzigingsexercitie. Als 
belangrijkste reden werd aangevoerd dat het hoofdstuk niet hoeft te worden gewijzigd om 
aan de bepalingen van de richtlijnen, met name art. 11 van de Kaderrichtlijn, te voldoen.139 
Art. 11 lid 1 Kaderrichtlijn bevat bepalingen over de procedures die in acht moeten worden 
genomen bij aanvragen voor het verlenen van doorgangsrechten, rechten om faciliteiten te 
installeren op, over of onder openbaar of particulier eigendom.140 Lid 2 beoogt belangen-
verstrengeling te voorkomen bij gemeenten die aanvragen behandelen en die tevens de 
eigendom van of zeggenschap behouden over ondernemingen die elektronische 
communicatienetwerken of -diensten exploiteren door te bepalen dat Lidstaten er in dat geval 
voor zorgen dat er een daadwerkelijke structurele scheiding bestaat tussen de verantwoor-
delijkheid voor het verlenen van doorgangsrechten en de activiteiten die verband houden met 
de eigendom of zeggenschap. Deze grondslag is niet in de Telecommunicatiewet 1998 
opgenomen, zodat niet wettelijk kan worden voorkomen dat op lokaal niveau monopolie-
posities worden gecreëerd. Het derde lid bepaalt dat er een onafhankelijke beroeps-
mogelijkheid moet bestaan tegen besluiten betreffende het verlenen van doorgangsrechten. 
De staatssecretaris zet in de memorie van toelichting uiteen dat het graafrecht zoals geregeld 
in hoofdstuk 5 Tw 1998 uit de wet zelf voortvloeit.141 Hieruit wordt afgeleid dat het niet 
volgen van de gemeentelijke coördinatieprocedure er niet toe leidt dat het graafrecht vervalt, 
maar dat in strijd met de wet wordt gehandeld als een aanbieder toch overgaat tot graven. 
Volgens deze redenering zijn de procedures van hoofdstuk 5 geen aanvraagprocedures in de 
zin van art. 11 Kaderrichtlijn, is de gemeente geen bevoegde instantie die aanvragen behan-

                                                 
136 Stb. 2004, 308. 
137 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 12. 
138 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 13. 
139 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 17. 
140 Het recht op behandeling van een aanvraag voor het verlenen van doorgangsrechten vloeit voort uit art. 4 Richtlijn 
2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), PbEG 2002 L 108/21. Op grond van art. 6 lid 1 jo. deel A 
van de bijlage, onder 5, Machtigingsrichtlijn, kunnen aan de algemene machtiging voorwaarden worden verbonden die 
verband houden met milieu-eisen en stedenbouwkundige en planologische voorschriften. 
141 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 17. 



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 42 

delt in de zin van de richtlijn, en noodzaakt de Kaderrichtlijn dus niet tot aanpassing van 
hoofdstuk 5 Tw 1998. 
 Hoofdstuk 5 Tw 1998 is dan ook slechts op bepaalde punten gewijzigd. Allereerst is 
een aantal begrippen in het hoofdstuk aangepast overeenkomstig de nieuwe terminologie van 
de richtlijnen. Hetzelfde geldt voor paragraaf 3.4 van de wet – waarin het delen van antenne-
opstelpunten is geregeld – voor zover het omroepzendernetwerken betreft. Daarnaast is de 
gedoogplicht bij amendement uitgebreid: ook de aanleg, instandhouding en opruiming van 
niet gevulde mantelbuizen in en op openbare gronden moet worden gedoogd. Het amende-
ment voorzag echter slechts in aanpassing van art. 5.1 Tw 1998 met als gevolg dat de overige 
bepalingen van hoofdstuk 5 Tw 1998 niet op de aanleg van lege mantelbuizen van toepassing 
waren. Het recht op schadevergoeding voor de aanleg van kabels in openbare grond is in art. 
5.4 Tw 1998 juist aangescherpt. De schadevergoeding is beperkt tot de vergoeding van de 
marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van 
onderhoud. Marktconforme kosten wil zeggen de kosten zoals deze door een onderneming 
onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden 
gemaakt. Tot slot is de omissie van het ontbreken van een geschillenregeling bij het mede-
gebruik van kabelvoorzieningen in art. 12.2 Tw 1998 hersteld. 
 
2.2.8 Wijziging van hoofdstuk 5 Tw 
 
Naar aanleiding van een groot aantal knelpunten dat zich de afgelopen jaren in de praktijk 
heeft voorgedaan – die in de volgende hoofdstukken zullen worden belicht – is in 2004 een 
wetsvoorstel geformuleerd op grond waarvan hoofdstuk 5 Tw is herzien. Daarin geeft de 
minister aan dat meer rekening dient te worden gehouden met de belangen van gedoogplich-
tigen en dat de verhouding tussen de gedoogplicht en publieke belangen dient te worden 
verduidelijkt. In de volgende hoofdstukken wordt uitvoerig ingegaan op de door dit wets-
voorstel aangebrachte wijzigingen in de wet. 
 
2.3 Overige infrastructuur 
 
In deze paragraaf wordt kort uiteengezet op welke wijze in de regelgeving vorm is gegeven 
aan de inbreuk op grondeigendom ter behartiging van het algemeen belang van de aanleg van 
spoorwegen en overige nutsinfrastructuur. Gekozen is voor deze infrastructuren, aangezien 
de juridische aanpak per infrastructuur, historisch gezien, sterk verschilt. 
 
2.3.1 Onteigeningswet 
 
De aanleg van spoorwegen omstreeks 1840 vormde een vroege exponent van de op gang 
komende industrialisatie. Grondeigenaren, gesteld voor het vooruitzicht van spoorlijnen door 
hun grond, verzetten zich hevig tegen de aanleg van het spoorwegennet. Om de aanleg van 
spoorwegen niet te frustreren, werd in 1851 de Onteigeningswet142 in het leven geroepen.143 
Op grond van deze wet kon in het publiek belang van de Staat, provinciën, gemeenten of 
waterschappen onteigening ten algemene nutte plaatsvinden. De aan onteigening verbonden 

                                                 
142 Wet van 28 augustus 1851, regelende de onteigening ten algemeenen nutte, Stb. 1851, 125. 
143 Jonckers Nieboer 1938, p. 59. 
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waarborgen werden in de Grondwet opgenomen.144 Onteigening vormt de zwaarste wette-
lijke inbreuk op eigendom. Het heeft tot gevolg dat het volledige eigendomsrecht vrij van alle 
rechten en lasten145 overgaat op de onteigenende partij. Het eigendomsrecht van grondeige-
naren diende dus in het kader van de aanleg van het spoorwegnet voorrang te verlenen aan 
dat van de Staat. 
 
2.3.2 Belemmeringenwet verordeningen 
 
In het kader van de aanleg van in het openbaar belang ondernomen werken werd in 1899 de 
Belemmeringenwet verordeningen146 van kracht, op grond waarvan publiekrechtelijke belem-
meringen die zich daarbij voordeden, werden weggenomen. Het betreft in feite een coördi-
natievraagstuk. Te denken valt aan de situatie waarin bij de uitvoering van in het algemeen 
belang ondernomen openbare werken moest worden gehandeld in strijd met de bepalingen 
van een verordening of de situatie waarin het openbare bestuur in kwestie weigerde een voor 
de uitvoering van het werk vereiste vergunning te verlenen. In feite was in deze gevallen spra-
ke van strijd tussen het algemeen belang dat de uitvoering van een openbaar werk vorderde 
en een bepaald gemeente-, waterschaps-, veenschaps- of veenpolderbelang. Volgens de wet 
was steeds een bepaalde overheidsdaad – namelijk de verlening van een ontheffing of van een 
vergunning – nodig om te verzekeren dat de ondernemer van het werk de bevoegdheid had 
om tegen de verordening te handelen. In de wet zelf vond die bevoegdheid nooit haar 
onmiddellijke grond. De wet liet bij het beslissen op het verzoek om ontheffing of vergun-
ning aan de overheid de vrijheid de wenselijkheid daarvan, uit een oogpunt van algemeen 
belang, te beoordelen. Indien het bestuur weigerde de ontheffing of de vergunning te verle-
nen, kon de belanghebbende een aanvraag daartoe indienen bij Gedeputeerde Staten. Tegen 
de verlening door Gedeputeerde Staten stond beroep open op het Rijk. 
 
2.3.3 Belemmeringenwet electriciteitswerken 
 
Bijzondere, sectorale wetten maakten het mogelijk privaatrechtelijke belemmeringen op te 
heffen. Zo werd bijvoorbeeld de aanleg van elektriciteitsleidingen – ten behoeve van de uitge-
breide regionale transport- en distributienetten die in de loop van de jaren twintig werden 
aangelegd – een stuk eenvoudiger met het aannemen in 1918 van de specifiek voor elek-
triciteitswerken in het leven geroepen Belemmeringenwet electriciteitswerken.147 Net als bij 
de aanleg van telegraaf- en telefoonverbindingen was ook de ondernemer bij de aanleg van 
elektriciteitswerken geheel afhankelijk van de rechthebbenden op voor de aanleg van elek-
triciteitswerken relevante gronden. In de meeste provinciale verordeningen was om die reden 
reeds een gedoogplicht opgenomen. De reden om een en ander bij wet te regelen hield 
verband met de onzekerheid of de rechterlijke macht die regeling als geldig zou erkennen.148 
In dit verband wees de minister tijdens de parlementaire behandeling van de wet op een 

                                                 
144 Art. 14 Gw bepaalt dat onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde 
schadeloosstelling. 
145 Art. 59 lid 3 Onteigeningswet. 
146 Wet van 23 mei 1899, tot opheffing van belemmeringen, uit publiekrechtelijke verhoudingen voortspruitende, Stb. 
1899, 129. 
147 Wet van 26 april 1918, tot opheffing van belemmeringen, aan de totstandkoming en de instandhouding van 
electriciteitswerken in den weg gelegd (Belemmeringenwet electriciteitswerken), Stb. 1918, 276. Een ander voorbeeld is 
de Waterstaatswet 1900 (Wet van 10 november 1900, Stb. 1900, 176), die ten behoeve van door het openbaar gezag 
behartigde waterstaatsbelangen eigendomsbeperkingen toelaat. 
148 Belemmeringenwet electriciteitswerken, MvT, Bijlagen Handelingen II 1914/15, 290, nr. 3, p. 4. 
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uitspraak van de Hoge Raad waarin de bepaling van een verordening van Loosduinen, die 
eigenaren van wegbermen verplichtte het plaatsen van lantaarn- en andere palen te gedogen, 
onverbindend was verklaard.149 Mede naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie 
voor de Electrische Geleidingen – die tot opdracht had te onderzoeken of er wettelijke voor-
schriften gegeven of maatregelen genomen moesten worden met betrekking tot de aanleg en 
het gebruik van elektrische geleidingen150 – werd het onder andere noodzakelijk geacht de 
gedoogplicht, of het recht op eigendomsbeperking ten behoeve van de aanleg van elektrische 
inrichtingen of lijnen, bij rijkswet te regelen. Wat betreft de aanwijzing van de werken ten 
behoeve waarvan de eigendom kon worden beperkt, werd in grote lijnen het stelsel van de 
Belemmeringenwet verordeningen gevolgd. Qua inhoud en procedure in het geval van het 
ontbreken van toestemming over de aanleg van leidingen stemde de Belemmeringenwet 
electriciteitswerken grotendeels overeen met de T&T-wet. Er waren echter enkele belangrijke 
verschillen met de gedoogplicht in de T&T-wet. Het oorspronkelijke ontwerp ging, net als de 
T&T-wet, uit van een wettelijke gedoogplicht. Tijdens de parlementaire behandeling werd er 
echter op gewezen dat 
 

“door ten behoeve van den aanleg van een electrisch werk, met name een centrale, dat [recht 
geleidingen tegen den wil van den grondeigenaar aan te leggen] te vestigen, de gelegenheid 
[wordt] geopend, concurrentie ten nadeele van een bestaande centrale in het leven te roepen of 
een praejudice te scheppen ten opzichte van een in de toekomst te stichten centrale. In het 
bijzonder zal daardoor de positie van de gemeente als exploitante van een centrale verandering 
ondergaan. De gemeente heeft, zoolang een ander niet de bevoegdheid bezit draden te spannen 
en kabels te leggen over en in den grond van derden, een feitelijk monopolie ten aanzien van de 
electriciteitsvoorziening (...). In hoeverre is het wenselijk de gelegenheid te openen, dat zulke 
gewijzigde concurrentieverhoudingen, als hier aangeduid, ontstaan en met name, dat de ge-
meente haar monopolie verliest?”151 

 
Volgens de Commissie van Rapporteurs kwam concurrentie dus in bepaalde gevallen niet ten 
goede aan het algemeen belang, maar kon het in het algemeen belang juist wenselijk zijn dat 
een bestaande gemeentelijke centrale haar monopolie behield. Dit moet worden gezien in het 
licht van de ontwikkeling dat vanaf 1910 de provinciale elektriciteitsvoorziening opkwam. 
Volgens de commissie was het niet wenselijk dat een provinciale centrale haar werkzaamheid 
uitbreidde tot gemeenten die eigen centrales bezaten. De wet zou dus niet moeten uitgaan 
van een algemeen recht tot het spannen van draden, maar van een verplichting die door een 
besluit van een daartoe bij wet aangewezen gezag gevestigd zou moeten worden. Op grond 
van overwegingen van algemeen belang (lees: het handhaven van een gemeentelijke 
monopoliepositie) zou het mogelijk moeten zijn een aanlegger (lees: de provinciale elektri-

                                                 
149 HR 14 maart 1904, Weekblad van het Recht 1904, nr. 8050. 
150 Tijdens de parlementaire behandeling (MvA) van de T&T-wet 1904 werd opgemerkt dat “de aanleg van electrische 
geleidingen, zooals die voor tramwegen, verlichting en in het algemeen voor krachtsoverbrenging, regeling behoeft, (...) 
om aan dergelijke inrichtingen rechtszekerheid te bezorgen, welke zij niet langer kunnen ontberen.” In haar verslag ziet 
de Staatscommissie zich gesteld voor de vraag of het belang van een gezonde en krachtige ontwikkeling van de 
electriciteitsnijverheid enige wettelijke beperking van het eigendomsrecht van anderen gedoogd, voor zover zodanige 
beperking noodzakelijk is om de aanleg mogelijk te maken. De vraag of het recht van de grondeigenaar in dier voege 
aan het overbrengen van electrisch arbeidsvermogen in de weg moet blijven staan, dat het met de aanleg beoogde doel 
slechts te bereiken is door middel van onteigening beantwoordt de commissie zonder aarzeling ontkennend. “In de 
gevallen toch dat tot de ontneming van den eigendom – het meerdere – kan worden besloten, moet tot de beperking 
van den omvang van het recht – het mindere – evenzeer kunnen worden overgegaan.” Verslag van de Staatscommissie 
voor de Electrische Geleidingen, ’s-Gravenhage 21 juni 1911, p. 32-33 (MvT, algemene beschouwingen). 
151 Belemmeringenwet electriciteitswerken, Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen II 1914/15, 66.1, p. 7. 
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citeitsvoorziening) het recht te weigeren. Als gevolg van deze kritiek werd in de wet bepaald 
dat de gedooglicht in de Belemmeringenwet electriciteitswerken, behoudens recht op schade-
vergoeding, uiteindelijk slechts kon worden opgelegd door de Minister van Waterstaat of het 
Rijk, op voorwaarde dat de werken door het Rijk werden ondernomen of bevolen, ingevolge 
een concessie tot stand werden gebracht en het openbaar belang door het Rijk werd erkend 
of het algemeen nut van de elektriciteitswerken uitdrukkelijk bij de wet werd erkend. 
Bovendien kon de plicht slechts worden opgelegd aan “een ieder, die een zakelijk of 
persoonlijk recht heeft ten aanzien van ongebouwde eigendommen – voor zoover deze niet 
zijn met bewoonde perceelen één geheel vormende afgesloten tuinen of erven”. Het betrof 
dus alleen de eigenaren en gebruikers van gronden waarin, -op of -boven elektriciteitswerken 
werden aangelegd. De gedoogplicht in de T&T-wet gold voor een ieder en dus ook voor de 
beheerder van openbare grond. De gedoogplicht strekte zich uit tot de aanleg en instand-
houding van “werken, strekkende tot geleiding, transformatie, verdeeling of levering van 
electriciteit en de daarmede in verband staande beveiligings- en ondersteuningswerken”. 
Hiermee werd een grens gesteld, waarbuiten de regels van het onteigeningsrecht moesten 
worden gevolgd.152 Net als in de T&T-wet gold ook hier dat overeenstemming met de grond-
eigenaren en -gebruikers moest worden bereikt. Indien partijen niet tot overeenstemming 
kwamen, kon degene die de leidingen aanlegde zich wenden tot de burgemeester van de 
betreffende gemeente. Indien die procedure niet tot overeenstemming leidde, besliste de 
Minister van Waterstaat over het al dan niet opleggen van de gedoogplicht. 
 Een verschil was dat de Belemmeringenwet electriciteitswerken ook van toepassing 
was op niet-openbare gronden, terwijl de T&T-wet vrijwel uitsluitend gold voor openbare 
gronden. Voor de aanleg van elektriciteitswerken werd bij voorkeur van de openbare weg 
gebruik gemaakt om praktische redenen, maar ook aangezien de schadevergoeding in dit ver-
band beperkt was tot de kosten van de voorzieningen en de meerdere kosten van onder-
houd. In tegenstelling tot telegraaf- en telefoonlijnen werden sterkstroomgeleidingen van-
wege de beplantingen langs de openbare weg vrijwel nooit daarboven aangelegd. De beplan-
tingen bemoeilijkten de aanleg langs de openbare weg, zodat men voor de bovengrondse 
geleidingen gewoonlijk op particuliere gronden was aangewezen. Tegen het leggen van onder-
grondse sterkstroomgeleidingen in openbare wegen bestond vanzelfsprekend vrijwel geen 
bezwaar. 
 Er was ook een aantal overeenkomsten. De regeling over de verplaatsing van de 
aangelegde werken en de snoeiverplichting kwamen exact overeen met die in de T&T-wet. 
De kantonrechter was ook hier de bevoegde instantie ten aanzien van geschillen over 
schadevergoeding. Ook bevatte de wet een bepaling op grond waarvan de personen die met 
de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg en instandhouding van de werken waren 
belast te allen tijde toegang hadden tot de percelen. 
 
2.3.4 Belemmeringenwet privaatrecht153 
 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Belemmeringenwet electriciteitswerken werd 
reeds de vraag gesteld of er niet een wet van gelijke strekking nodig was voor andere werken 
dan elektrische geleidingen. Ook voor vele andere openbare werken of werken van algemeen 
belang bestond immers de behoefte aan een middel om belemmeringen die particulieren in 

                                                 
152 Belemmeringenwet privaatrecht, MvT, Bijlagen Handelingen II 1923/24, 304, nr. 3, p. 4. 
153 Zie voor een bespreking van de Belemmeringenwet privaatrecht in verband met de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen De Leeuw 1996, p. 110-130. 
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de weg legden, te kunnen opheffen. Vooral aangezien werken van algemeen belang, zoals 
gas- en drinkwaterleidingen, vaak een intercommunaal karakter hadden, zou die behoefte 
steeds groter worden.154 De Belemmeringenwet electriciteitswerken verviel met de inwerking-
treding in 1927 van de Belemmeringenwet privaatrecht (BP),155 die een aanvullend karakter 
had ten opzichte van de Belemmeringenwet verordeningen. Zoals gezegd, vormt de belem-
meringenwetgeving in feite een coördinatievraagstuk. Aan de totstandkoming van de 
Belemmeringenwet privaatrecht lag een drietal overwegingen ten grondslag.156 Ten eerste 
bestond er behoefte aan een algemene regeling, aangezien het niet zeker was dat de rechter-
lijke macht de verordeningsbevoegdheid van gemeenten en provincies met betrekking tot 
hetzelfde onderwerp in stand zou laten.157 Ten tweede werd het rationeel geacht voor privaat-
rechtelijke belemmeringen een even algemene regeling tot stand te brengen als reeds was 
opgenomen in de Belemmeringenwet verordeningen. Ten derde zou een algemene regeling 
een eind maken aan de ongewenste situatie dat het openbaar bestuur, nadat de publiek-
rechtelijke belemmeringen waren weggenomen op grond van de Belemmeringenwet verorde-
ningen, de totstandkoming van openbare werken zou kunnen beletten krachtens private 
rechten. De bepalingen kwamen vrijwel geheel overeen met de eerdere Belemmeringenwet 
electriciteitswerken, zodat hieronder alleen kort op de verschillen wordt ingegaan. 
 Een ieder die enig recht had ten aanzien van onroerende goederen, waarvan duur-
zaam of tijdelijk gebruik moest worden gemaakt voor een in het openbaar belang 
ondernomen werk, en die niet bereid was op minnelijke wijze medewerking te verlenen aan 
de aanleg van het werk, kon behoudens schadevergoeding door de Minister van Waterstaat 
worden verplicht te gedogen dat het werk werd aangebracht en in stand gehouden. Voor-
waarde voor het opleggen van een gedoogplicht was dat naar het oordeel van de minister, 
gezien de belangen van de rechthebbenden, onteigening niet in redelijkheid kon worden 
gevergd. Het ging in deze gevallen immers, anders dan bij onteigening, niet om eigendoms-
overdracht van een goed en ook was geen sprake van het tenietdoen van zakelijke rechten 
door onteigening.158 Daarnaast mocht naar het oordeel van de minister in het gebruik van de 
goederen niet meer belemmering worden gebracht dan redelijkerwijs voor de aanleg en 
instandhouding van het werk nodig was. Bovendien kon de gedoogplicht slechts worden 
opgelegd wanneer degene die het werk aanlegde niet tot overeenstemming kwam met de 
rechthebbende omtrent de aanleg en/of de instandhouding van het werk. 
 Zag de gedoogplicht in de Belemmeringenwet electriciteitswerken slechts op onge-
bouwde eigendommen (met uitzondering van afgesloten tuinen en erven die met bewoonde 
percelen één geheel vormden), met de Belemmeringenwet privaatrecht werd de plicht uitge-
breid tot gebouwde eigendommen: dus alle onroerende goederen. De praktijk van de Belem-
meringenwet electriciteitswerken had de noodzakelijkheid van deze verruiming aangetoond. 
Er was dan ook geen reden de uitzondering van de afgesloten tuinen en erven te handhaven. 
Bovendien gaf deze uitzondering in de praktijk aanleiding tot onbillijkheden, aangezien de 
last voor eigenaren en gebruikers van uitgestrekte tuinen en erven (parken) soms geringer was 
dan de last voor eigenaren (gebruikers) van eigendommen die met bestaande percelen welis-

                                                 
154 Belemmeringenwet electriciteitswerken, Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen II 1914/15, 66.1, p. 9. Voor 
spoorwegen was reeds een voorziening voorgesteld (nr. 223 Handelingen 1915/16). 
155 Wet van 13 mei 1927, tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, Stb. 1927, 159. 
156 Wet tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, MvT, Bijlagen Handelingen II 1923/24, 304, nr. 3, p. 1 en 3-4. 
157 In dit verband wordt verwezen naar HR 14 maart 1904, Weekblad van het Recht 9 mei 1904, nr. 8050. In dit arrest 
verklaarde de Hoge Raad onverbindend het voorschrift van een politieverordening waarbij de eigenaar van een berm de 
verplichting werd opgelegd het plaatsen van lantaarn- en andere palen in zijn berm te gedogen. 
158 Wet tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, MvA, Bijlagen Handelingen II 1926/27, 49, nr. 1, p. 1. 
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waar geen afgesloten geheel vormden, maar daarmee wel één geheel vormden, zoals 
overtuinen, tuinen die aan de overzijde van een weg of water lagen. 
 
2.4 Conclusie 
 
De afgelopen honderdvijftig jaar heeft zich de volgende slingerbeweging voorgedaan. In de 
beginfase van de aanleg van communicatie-infrastructuur stond de bescherming van particu-
liere eigendom centraal, waarbij de kantonrechter vanzelfsprekend een belangrijke positie in-
nam. Met name vanuit mededingings- en milieuoverwegingen, die hun intrede deden bij de 
liberalisering van de markt, is de nadruk in de loop der tijd verschoven. De nadruk lag sinds 
de Interimwetgeving op het met veel wettelijke waarborgen omgeven belang van de aanleg 
van infrastructuur. Daarbij is het zwaartepunt verschoven naar de minister, gemeenten en 
OPTA. Zoals in de volgende hoofdstukken zal worden uiteengezet, had de minister in het 
kader van de heroverweging van de verhouding tussen eigendom en publieke belangen in het 
concept-wetsvoorstel tot herziening van hoofdstuk 5 Tw aanvankelijk weer een belangrijke 
rol voor de burgerlijke rechter voor ogen, maar heeft hij hier uiteindelijk op aandringen van 
de sector van afgezien. 
 Een vergelijking met het juridische kader voor de aanleg van overige infrastructuur 
levert de volgende bevindingen op. De regelgeving op het gebied van de aanleg van spoor-
wegen, telecommunicatie-infrastructuur en overige infrastructuur heeft zich op verschillende 
wijze ontwikkeld. In alle gevallen heeft het individuele belang – het recht van eigendom – 
moeten wijken voor het algemeen belang van de aanleg van infrastructuur. De afweging 
tussen het algemeen belang van de aanleg van de verschillende netwerken en het private 
belang van grondeigenaren heeft echter tot verschillende uitkomsten geleid. Dit is in de be-
treffende wetten tot uitdrukking gekomen in een glijdende schaal van inbreuken op eigen-
domsrechten. 
 Onteigening, nodig geacht voor de aanleg van spoorwegen, vormt de zwaarst 
mogelijke inbreuk op eigendom. Aangezien de aanleg van spoorwegen voor de grondeigenaar 
tot gevolg heeft dat zijn grond volledig onbruikbaar wordt, is het begrijpelijk dat het verzet 
tegen de aanleg van deze infrastructuur het grootst is. Dit rechtvaardigt de keuze van de 
wetgever voor onteigening. Onteigening werd niet noodzakelijk geacht voor de aanleg van 
telegraaf- en telefoonlijnen. In dit verband speelt mee dat de Staat de verzorging van het 
algemeen belang van een goed functionerend landelijk telefoonnet reeds begin vorige eeuw 
op zich heeft genomen. Ter uitvoering van deze taak was de concessiehouder PTT als enige 
bevoegd tot de aanleg van infrastructuur. De wetgever heeft ten behoeve van deze aanleg 
volstaan met een minder ingrijpende, doch wettelijke gedoogplicht. Hoewel de maatschap-
pelijke weerstand tegen de bovengrondse palen en ondergrondse telefoonkabels groot was, 
werd het gebruik van de bovengrondse ruimte door de aanleg van telefoonlijnen – in tegen-
stelling tot de aanleg van spoorlijnen – niet volledig beperkt. De kwestie van een algemene 
gedoogplicht of graafrecht voor elektriciteitsnetten en andere openbare werken is nooit aan 
de orde geweest.159 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat niet een Staatsbedrijf, maar 
gemeentelijke nutsbedrijven zich toelegden op de aanleg van elektriciteitsleidingen, zodat 
deze netwerken voornamelijk in eigen grond werden aangelegd. Wellicht heeft de wetgever 
om deze reden voor de aanleg van elektriciteitsleidingen en andere in het openbaar belang 
ondernomen werken niet voor een wettelijke gedoogplicht gekozen, maar voor een gedoog-

                                                 
159 De Leeuw en Drupsteen 1997, p. 554. 
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plicht die op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht door de minister werd opgelegd 
in het geval geen overeenstemming met particuliere grondeigenaren kon worden bereikt. 
De overeenkomst tussen de telecommunicatiewetgeving en de belemmeringenwetgeving is 
dat het in alle gevallen gaat om de aanleg van openbare netwerken van algemeen nut 
waarvoor onteigening in redelijkheid niet kan worden gevorderd. Ter verzekering van goede 
infrastructurele voorzieningen wordt een recht van toegang tot openbare en particuliere 
grond gecreëerd. Het verschil is dat in de T&T-wet en opvolgende wetten sprake is van een 
wettelijke gedoogplicht. Deze vormt een grotere inbreuk op grondeigendom dan de gedoog-
plicht die op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht door de Minister van Waterstaat 
kan worden opgelegd. Een andere overeenkomst is dat alle publiek- en privaatrechtelijke be-
lemmeringen worden weggenomen. Ook berusten de regelingen min of meer op dezelfde 
uitgangspunten en bevatten zij min of meer gelijkluidende bepalingen ten aanzien van 
schadevergoeding, de plicht tot het streven naar overeenstemming over de wijze van aanleg 
en de verplaatsing van kabels en leidingen. 
 De mate waarin eigendomsrechten worden beperkt, lijkt afhankelijk te zijn van het te 
dienen algemeen belang. Het lijkt er op dat hoe groter het te dienen algemeen belang is, hoe 
meer rechten degene heeft die de infrastructuur aanlegt en hoe meer het eigendomsrecht van 
eigenaren mag worden beperkt. De keuze voor verschillende regelingen is echter niet 
waterdicht. De veronderstelling dat het belang van een goed functionerende communicatie-
infrastructuur zwaarder weegt dan het belang van water-, gas- en elektriciteitsvoorziening is 
immers niet goed verdedigbaar. Een mogelijke verklaring voor de verschillende benadering 
vormt de bovengenoemde omstandigheid dat de overheid de gemeentelijke monopolies op 
het gebied van de elektriciteitsvoorziening in stand heeft willen houden en om die reden 
nooit heeft gekozen voor een wettelijke gedoogplicht. Vervolgens is de belemmeringen-
wetgeving op grond waarvan een gedoogplicht kan worden opgelegd, uitgebreid tot andere 
openbare nutsvoorzieningen. 



 

 49 

3 Civielrechtelijke aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Er doet zich bij de aanleg en het medegebruik van openbare elektronische communicatie-
netwerken een aantal civielrechtelijke vraagstukken voor. Het betreft allereerst de inbreuk op 
eigendom. Twee vormen van inbreuk op eigendom staan centraal. Bij de aanleg van infra-
structuur betreft het de inbreuk op de eigendom van de grondeigenaar voor wie een 
wettelijke gedoogplicht geldt. Bij de wettelijke plicht tot het voldoen aan verzoeken tot 
medegebruik van voorzieningen gaat het om de inbreuk op de eigendom van de aanbieder 
van de betreffende voorzieningen, die deze aan een andere aanbieder ter beschikking moet 
stellen. Kenmerkend is de botsing van belangen die zich daarbij voordoet. 
 De Telecommunicatiewet voorziet in een aantal waarborgen ter bescherming van de 
eigendom. Een daarvan is het recht op schadevergoeding c.q. het recht op een redelijke 
vergoeding, dat tegenover de inbreuk op eigendom staat. Dit vormt een apart civielrechtelijk 
vraagstuk. Een andere civielrechtelijke kwestie vormt de aansprakelijkheid. De Telecommuni-
catiewet bevat slechts een summiere regeling voor de aansprakelijkheid voor hinder die bij de 
aanleg aan andere ondergrondse infrastructuur wordt toegebracht of gevaar die daarbij wordt 
veroorzaakt. Naast deze publiekrechtelijk geregelde civielrechtelijke kwesties, doet zich een 
tweetal puur civielrechtelijke vraagstukken voor die niet in de Telecommunicatiewet zijn 
geregeld. Het betreft de eigendom van infrastructuur en de goederenrechtelijke kwalificatie 
van infrastructuur. Aangezien de problematiek zoveel civielrechtelijke facetten heeft, zou 
men op het gebied van de rechtsbescherming een grote rol voor de civiele rechter ver-
wachten. De bevoegdheid van de kantonrechter is in hoofdstuk 5 Tw echter beperkt en valt 
in sommige gevallen samen met de geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA. 
 In dit hoofdstuk worden deze civielrechtelijke knelpunten in kaart gebracht. Gezien 
de gelijksoortige problematiek bij de aanleg van overige nutsinfrastructuur wordt, waar rele-
vant, aangeknoopt bij de toepasselijke wettelijke regelingen en wordt nagegaan in hoeverre 
deze mogelijk additionele waarborgen bevatten. 
 
3.2 Wettelijke waarborgen van eigendom 
 
3.2.1 Internationaal 
 
Het fundamentele recht van eigendom vormt een van de grondslagen van de rechtsorde. Het 
recht op eigendom is erkend in art. 17 van de Universele verklaring van de rechten van de 
mens van 10 december 1948.160 De eigendom is tevens met waarborgen omgeven in art. 1 lid 

                                                 
160 Dit artikel luidt: “1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. 2. Niemand mag 
willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.” Art. 295 EG bepaalt dat het verdrag de regeling van het 
eigendomsrecht in de Lidstaten onverlet laat. 
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1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Dit artikel bepaalt dat iedere natuurlijke of 
rechtspersoon recht heeft op het ongestoord genot van zijn eigendom en dat aan niemand 
het recht van eigendom zal worden ontnomen. De enige uitzondering daarop vormt het aan 
de eigenaar ontnemen van eigendom in het algemeen belang onder de voorwaarden voorzien 
in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. Met betrekking tot het 
algemeen belang heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens bepaald dat: 
 

“Because of their direct knowledge of their society and its needs, the national authorities are in 
principle better placed than the international judge to appreciate what is ‘in the public interest’. 
Under the system of protection established by the Convention, it is thus for the national 
authorities to make the initial assessment both of the existence of a problem of public concern 
warranting measures of deprivation of property and of the remedial action to be taken (…). 
Here as in other fields to which the safeguards of the Convention extend, the national author-
ities accordingly enjoy a certain margin of appreciation.”161 

 
De staat heeft dus ten aanzien van de onteigening in het algemeen belang een margin of 
appreciation, een zekere mate van beoordelingsvrijheid (ruimer dan het noodzakelijkheids-
vereiste in de artikelen 8 en 10 EVRM162), als gevolg waarvan het Hof een grote terug-
houdendheid betracht in het vaststellen van hetgeen in het algemeen belang wenselijk wordt 
geacht. Die beoordelingsmarge heeft de staat niet alleen ten aanzien van de vraag of zich een 
kwestie van algemeen belang voordoet, die noodzaakt tot het ontnemen van eigendom, maar 
ook ten aanzien van de vraag welke maatregelen in dat licht met betrekking tot eigendom 
moeten worden getroffen. Hierbij geldt een proportionaliteitsvereiste: de maatregelen moeten 
in een redelijke, evenredige verhouding staan tot het algemeen belang dat wordt nagestreefd. 
De staat moet een fair balance, een billijk evenwicht, zien te vinden tussen het dienen van het 
algemeen belang en het beschermen van het fundamentele eigendomsrecht van het indi-
vidu.163 Het bepaalde in lid 1 van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM tast volgens lid 
2 op geen enkele wijze het recht van staten aan om bij wet het gebruik van eigendom – dus 
zonder eigendom te ontnemen – te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang. 
Ook in deze gevallen hanteert het Hof het fair balance criterium. Te denken valt aan de 
wettelijke gedoogplichten, waarbij de eigenaar zijn eigendom niet wordt ontnomen, maar 
waarbij hij inbreuk op zijn eigendom moet toestaan. 
 

                                                 
161 EHRM 21 februari 1986 (James e.a./Verenigd Koninkrijk), appl.nr. 00008793/79, Series A no. 98, r.o. 46 en 50. Zie 
ook EHRM 28 mei 1985 (Ashingdane/Verenigd Koninkrijk), Series A no. 93, p. 24-25, r.o. 57, EHRM 23 september 
1982 (Sporrong en Lönnroth/Zweden), Series A no. 52, p. 26, r.o. 69: “Not only must a measure depriving a person of 
his property pursue, on the facts as well as in principle, a legitimate aim ‘in the public interest’, but there must also be a 
reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised (...) en EHRM 
23 juli 1968 (Belgian Linguistic), Series A no. 6, p. 32, r.o. 5. 
162 Op grond van art. 8 lid 2 EVRM is inmenging van enig openbaar gezag in de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven slechts toegestaan, voor zover dat bij de wet is voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 
economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Vrijwel hetzelfde geldt 
op grond van art. 10 lid 2 EVRM voor het onderwerpen van het recht op vrijheid van meningsuiting aan formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties, met dien verstande dat het in dit geval ook kan betreffen: de bescherming van de 
goede naam, het voorkomen van de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen of het waarborgen van het gezag en 
de onpartijdigheid van de rechterlijke macht. 
163 EHRM 23 september 1982 (Sporrong en Lönnroth/Zweden), Series A no. 52, p. 26, r.o. 69. 
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3.2.2 Grondwet 
 
De Grondwet bevat geen grondrecht op eigendom. Aangezien het Eerste Protocol van het 
EVRM rechtstreekse werking heeft, is er ondanks het ontbreken van een grondwettelijk 
beschermd recht op eigendom echter wel sprake van een de facto eigendomsrecht. De reden 
voor het niet opnemen van het eigendomsrecht als grondrecht in de Grondwet is dat het 
recht door zijn onbepaaldheid aan de meest uiteenlopende beperkingen onderhevig is. Een 
grondrecht tot erkenning van eigendom zou direct moeten worden gevolgd door een 
beperkingsclausule in de allerruimste zin.164 Art. 14 Gw geeft eigendom slechts een zekere 
mate van bescherming door in lid 1 te bepalen dat onteigening alleen kan geschieden in het 
algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, naar bij of krachtens de wet 
te stellen voorschriften. Er is dus geen uitdrukkelijke grondwettelijke garantie op bescher-
ming van het eigendomsrecht tegen aantasting door de overheid, maar er bestaan slechts in 
de Grondwet verankerde beperkingen op onteigening. Lid 3 bepaalt dat in de gevallen bij of 
krachtens de wet bepaald, recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade 
bestaat, indien in het algemeen belang de uitoefening van het eigendomsrecht wordt 
beperkt.165 Het gaat hierbij om voorschriften waarbij aan bijvoorbeeld grondeigenaren door 
regels van publiekrecht beperkingen of lasten worden opgelegd ten behoeve van het 
algemeen belang,166 zoals de gedoogplichten geregeld in de Telecommunicatiewet en de 
Belemmeringenwet privaatrecht. 
 
3.2.3 Burgerlijk Wetboek 
 
Art. 5:1 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is 
dat een persoon op een zaak kan hebben. Het is een exclusief recht, onbepaald van duur en 
in beginsel onbeperkt: ingevolge lid 2 staat het de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij 
de zaak te gebruiken. Derden mogen de eigenaar niet storen in het genot van zijn zaak en 
moeten zich van rechtstreekse bemoeienis met de zaak onthouden. Er geldt echter wel een 
belangrijke voorwaarde: het gebruik mag niet strijden met rechten van anderen en de op 
wettelijke voorschriften (en regels van ongeschreven recht) gegronde beperkingen moeten in 
acht worden genomen. Dit ziet op de eventuele, reeds genoemde, publiekrechtelijke beper-
kingen van eigendom. 
 
3.3 Publiekrechtelijke beperkingen van eigendom 
 
In theorie is eigendom het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 
Zowel de Grondwet als art. 5:1 BW voorzien echter in de mogelijkheid van wettelijke 
beperkingen van de eigendom. Het eigendomsrecht wordt begrensd door publiekrechtelijke 
beperkingen, privaatrechtelijke beperkingen (rechten van anderen167) en beperkingen op 
grond van regels van ongeschreven recht (onrechtmatige daad). De laatste twee genoemde 
beperkingen blijven in deze studie buiten beschouwing. In dit onderzoek staan de publiek-
rechtelijke beperkingen op de eigendom centraal. Deze vloeien voort uit publiekrechtelijke 

                                                 
164 Kamerstuk II 1976/77, 13 872, nr. 7, p. 39 (MvA, algehele grondwetsherziening). 
165 Of de eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar wordt gemaakt. 
166 Zie over de beperking van de uitoefening van het eigendomsrecht Van der Pot-Donner 2001, p. 373-376. 
167 Zoals persoonlijke rechten (huur en pacht), gevestigde zakelijke rechten en andere rechten waarvan schending een 
onrechtmatige daad oplevert. 
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wetten en verordeningen, die het gebruiksrecht van de eigenaar beperken, zijn beschikkings-
recht aantasten of aan de overheid bevoegdheden met betrekking tot zijn zaak toekennen die 
de eigenaar moet dulden.168 Met name ten aanzien van grondeigendom heeft sinds het eind 
van de negentiende eeuw een ontwikkeling plaatsgevonden, die wordt aangeduid als de ver-
maatschappelijking of uitholling van de eigendom, al naar gelang dit als positief of negatief 
wordt opgevat. Hiermee wordt gedoeld op de beperking van bevoegdheden die aan de eigen-
dom van onroerende zaken kunnen worden ontleend.169 Dit is onder andere het gevolg van 
de vele publiekrechtelijke wetten, op grond waarvan in het algemeen belang de zeggenschap 
van de overheid ten aanzien van grond is geregeld en de bevoegdheden van de eigenaar 
terzake aan banden wordt gelegd. 
 Bij de verschillende vormen van publiekrechtelijke ontneming of beperking van 
privaatrechtelijke eigendom is sprake van een glijdende schaal (zie paragraaf 2.4). Hiermee 
wordt bedoeld dat het wettelijk gehalte van de regeling afneemt met de zwaarte van de 
inbreuk.170 Onteigening is de meest wezenlijke en meest vergaande vorm van inbreuk. 
Tegenover de algehele ontneming van eigendom aan de eigenaar staat een recht op schade-
loosstelling. Ook is de onteigening met sterke procedurele waarborgen omgeven voor wat 
betreft de gerechtelijke procedure bij de burgerlijke rechter. De iets minder ingrijpende 
gedoogplicht – op basis waarvan de eigendom of het gebruik van grond wordt beperkt – 
wordt gecompenseerd door een recht op schadevergoeding. In hoeverre de procedure is 
geregeld, verschilt per wet. De Telecommunicatiewet, op basis waarvan een wettelijke 
gedoogplicht geldt voor de aanleg van kabels ten behoeve van openbare elektronische com-
municatienetwerken, bevat in vergelijking met de Onteigeningswet nauwelijks procedure-
voorschriften. De Belemmeringenwet privaatrecht, op grond waarvan onder bepaalde om-
standigheden een gedoogplicht voor de aanleg van nutsinfrastructuur kan worden opgelegd, 
voorziet wel in een uitgebreide regeling van de daarbij te volgen procedure. 
 In het navolgende wordt ingegaan op de publiekrechtelijke beperkingen van 
eigendom, waaraan in de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet privaatrecht invul-
ling is gegeven. Nagegaan wordt welke waarborgen aan deze publiekrechtelijke beperkingen 
zijn verbonden ter bescherming van particuliere eigendom. Aan de hand daarvan wordt be-
oordeeld in welke mate er een heldere belangenafweging heeft plaatsgevonden. 
 
3.3.1 Telecommunicatiewet 
 
De gedoogplicht en de verplichting tot medegebruik vormen publiekrechtelijke beperkingen 
van de eigendom van de gedoogplichtige c.q. de aanbieder die medegebruik van zijn infra-
structuur moet toestaan. Deze beperkingen en de daaraan verbonden waarborgen ter 
bescherming van de eigendomsrechten van betrokkenen worden in het navolgende uiteen-
gezet.  
 
Gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels 
Art. 5.2 lid 1 Tw bepaalt dat de rechthebbende op of de beheerder van openbare gronden de 
aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk in en op openbare gronden moet gedogen. De bepalingen van hoofd-
stuk 5 Tw gelden op grond van art. 5.15 Tw ook voor de aanleg, instandhouding en 

                                                 
168 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 28. 
169 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 27. 
170 Van Wijmen 1991, p. 43. 
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opruiming van lege mantelbuizen.171 Particuliere grondeigenaren moeten op grond van lid 2 
de aanleg, instandhouding en opruiming gedogen van andere dan lokale kabels op hun grond, 
uitgezonderd tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen. Indien het gaat 
om het aansluiten van gebruikers gaat de gedoogplicht verder. In dat geval moet de particu-
liere grondeigenaar op basis van lid 3 ook de aanleg, instandhouding en opruiming gedogen 
van lokale kabels in en op tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen, en 
moet de rechthebbende op een gebouw op basis van lid 4 de aanleg, instandhouding en 
opruiming van kabels en netwerkaansluitpunten in en aan zijn gebouw gedogen. Voor zover 
gebruik wordt gemaakt van ondersteuningswerken die niet voor elektronische communicatie 
zijn of worden aangelegd, zoals masten van het landelijke hoogspanningsnetwerk, moet 
volgens lid 5 ook de aanleg, instandhouding en opruiming van bovengrondse kabels worden 
gedoogd.172 Voorwaarde is dat de aanbieder over toestemming van de eigenaar of exploitant 
van het elektriciteitsnet beschikt. 
 Voordat wordt ingegaan op de waarborgen ter bescherming van de eigendoms-
rechten van betrokkenen wordt kort stilgestaan bij de eigendom van openbare grond. Net als 
in de voorgaande wetten wordt er in de Telecommunicatiewet onderscheid gemaakt tussen 
de aanleg in en op openbare grond en de aanleg in en op alle andere gronden. Ten aanzien 
van de openbare grond geldt dat het (in de meeste gevallen) de gemeente als eigenaar 
krachtens art. 5:1 BW met uitsluiting van een ieder vrij staat daarvan gebruik te maken “mits 
dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels 
van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen”. Gelet op 
art. 3:14 BW mag de gemeente haar eigendomsrecht (“een bevoegdheid die iemand krachtens 
het burgerlijk recht toekomt”) niet uitoefenen in strijd met geschreven of ongeschreven 
regels van publiekrecht. De gedoogplicht zoals is geregeld in de Telecommunicatiewet 
bepaalt derhalve de grenzen van het eigendomsrecht van de gemeente ten aanzien van haar 
grond. Hoewel uit een arrest van de Hoge Raad uit 1962 volgt dat de Staat dezelfde 
bevoegdheden heeft als de bevoegdheden die krachtens de bepalingen in het BW ten aanzien 
van het eigendomsrecht aan iedere eigenaar van een onroerende zaak toekomen,173 is het de 
vraag of staatseigendom nog steeds op dezelfde manier moet worden opgevat. De essentie 
van de gedoogregeling in de Telecommunicatiewet is juist dat grondeigenaren in geval van de 
aanleg van infrastructuur in of op hun grond niet langer het uitsluitende genots- en 
beschikkingsrecht over hun grond hebben. 
 Dit houdt verband met de openbaarheid van de grond. De openbaarheid van de 
grond ziet op het rechtens daartoe bestemd zijn. Deze juridische positie van de weg wordt 
gekenmerkt door de civiel- en publiekrechtelijke rechten van en verplichtingen jegens de 
rechthebbende, veelal de gemeente. Zoals gezegd, wordt bij de aanleg van infrastructuur 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van openbare grond. In de literatuur wordt onderscheid 
gemaakt tussen algemeen en bijzonder gebruik van openbare zaken.174 De aanleg van 
infrastructuur in openbare grond betreft geen algemeen gebruik van die grond. Immers, niet 
een ieder is daartoe gerechtigd. Het betreft een recht dat is voorbehouden aan aanbieders van 

                                                 
171 In de Telecommunicatiewet 1998 was de gedoogplicht ten aanzien van lege mantelbuizen bij amendement 
Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 41 (amendement ter vervanging van nr. 19) onder art. 5.1 lid 1 Tw 1998 gebracht. 
Het amendement voorzag niet in wijziging van de overige bepalingen van hoofdstuk 5 Tw 1998, met als gevolg dat die 
geen toepassing vonden ten aanzien van lege mantelbuizen. 
172 Op grond van overgangsrecht dient de instandhouding en opruiming van op grond van de Telecommunicatiewet 
1998 bovengronds aangelegde kabels en de daarbij behorende bovengrondse ondersteuningswerken wel te worden 
gedoogd. 
173 HR 19 januari 1962, NJ 1962, 151. 
174 Zie hierover met name Hennekens 2001. 
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openbare elektronische communicatienetwerken, zodat de aanleg in openbare grond bijzon-
der gebruik van die grond vormt. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt tussen functioneel 
en niet-functioneel gebonden gebruik. In het eerste geval is sprake van voorzieningen die 
nodig zijn om de openbare grond te doen functioneren, bruikbaar te maken en bruikbaar te 
houden voor het doel waartoe zij dient; in het tweede geval is daarvan geen sprake.175 De 
begrippen functioneel en niet-functioneel zijn derhalve gekoppeld aan de openbare grond; 
uitgangspunt vormt de functie van de grond. ‘Openbare grond’ ziet dus op de openbare 
functie van de grond. Een van de functies van openbare grond is het dienstbaar zijn aan de 
aanleg van infrastructuur. 
 In geval van functioneel gebonden gebruik dient het privaatrecht in beginsel nauwe-
lijks of geen rol van betekenis te spelen.176 De publieke functie verzet zich daartegen. Indien 
het gebruik van de openbare grond inherent is aan die functie – hetgeen bij de aanleg van 
infrastructuur in feite het geval is – moet dit gebruik niet afhankelijk worden gesteld van 
privaatrechtelijke verhoudingen. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 1927 
over de aanwezigheid van hoogspanningskabels in openbare wegen om stroom over te 
brengen zonder dat die stroom nodig was ten behoeve van voorzieningen op of aan die 
wegen of ten behoeve van de functie die deze wegen vervullen177 wordt er in de literatuur van 
uitgegaan dat de privaatrechtelijke regels bij niet-functioneel bijzonder gebruik zonder meer 
hun gelding blijven behouden.178 Zo zou het juist zijn dat er een scheiding plaatsvindt tussen 
publiek- en privaatrecht in die zin dat de publiekrechtelijke gedoogplicht (of vergunning in 
geval van de aanleg van andere nutsvoorzieningen) los staat van de privaatrechtelijke verhou-
ding tussen de grondeigenaar en de aanlegger. Het gaat er dan om of de aanleg van 
infrastructuur een wijze van gebruik betreft waarbij de verhouding tussen privaat- en publiek-
recht onderschikkend of nevenschikkend is. Is zij onderschikkend, dan is de privaatrech-
telijke rechthebbende volgend op de publiekrechtelijke ‘toestemming’ niet geheel vrij. Is er 
sprake van nevenschikking, dan zal publiek- en privaatrecht even zwaar tellen en zal de ver-
eiste instemming op beide grondslagen moeten worden verkregen.179 Op grond hiervan dient 
dus onderscheid te worden gemaakt tussen aanleg van infrastructuur die functioneel is voor 
de openbare grond waarin deze wordt aangelegd en aanleg van infrastructuur in openbare 
grond die daartoe slechts als leidingstraat fungeert. Afhankelijk daarvan zou het privaatrecht 
geen of juist wel een zelfstandige rol van betekenis spelen. Bij toepassing op de aanleg van 
infrastructuur zou dit onderscheid in de praktijk echter op grote praktische problemen stui-
ten, aangezien in dat geval per strekkende meter infrastructuur de functie van de grond moet 
worden vastgesteld. 
 Terug naar de gedoogplicht in hoofdstuk 5 Tw. De wetgever heeft met de wijziging 
van dit hoofdstuk beoogd een beter evenwicht te realiseren tussen de publieke en private be-
langen die bij de aanleg van netwerken zijn betrokken. Veel meer dan voorheen wordt recht 
gedaan aan het particuliere eigendomsbelang: de inbreuk op eigendom mag niet verder gaan 
dan strikt noodzakelijk is.180 In art. 5.2 Tw is een aantal waarborgen ter bescherming van de 
eigendom opgenomen. Zo mag er geen verandering in de bestemming, zo min mogelijk ver-
andering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik van de 

                                                 
175 Er is dan geen sprake van gebruik ten behoeve van het algemeen gebruik van de openbare grond, gebruik dat niet 
functioneel aan het algemeen gebruik is gebonden, zie Hennekens 2001, p. 109-110. 
176 Hennekens 2001, p. 132. 
177 HR 26 januari 1927, WGB 1927, p. 402. 
178 Hennekens 2001, p. 145. 
179 Hennekens 2001, p. 148. 
180 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 8, 11 en 23. 
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gronden worden teweeggebracht (lid 6). De aanbieder dient er bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden, binnen de grenzen van het redelijke, alles aan te doen om de gedoog-
plichtige zo min mogelijk te hinderen.181 In verband met de verplichting zo min mogelijk 
verandering in de uiterlijke gedaante van de grond of het gebouw en zo min mogelijk 
belemmering in het gebruik ervan teweeg te brengen, kan de gedoogplichtige verlangen dat 
bij de aanleg gebruik wordt gemaakt van door hem of een derde tegen een marktconforme 
prijs ter beschikking gestelde ondergrondse182 voorzieningen, zoals kabelgoten (lid 7). Dit 
gaat echter niet op als het gaat om lege mantelbuizen en de aanbieder aannemelijk kan maken 
dat medegebruik als bedoeld in art. 5.12 Tw op technische of economische gronden niet 
haalbaar is. De eis dat de gedoogplichtige een marktconforme prijs moet hanteren, beoogt te 
voorkomen dat er via een omweg precariobelasting wordt geheven (waarover paragraaf 
4.3.3). Bij AMvB kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de 
aanleg en vorm van aan te leggen netwerken in geval van gebruik van ondergrondse voorzie-
ningen die door de gedoogplichtige of een derde zijn aangelegd. Aangezien de gedoogplicht 
alleen kan worden gerechtvaardigd als voorzieningen binnen een bepaalde termijn daadwer-
kelijk in gebruik worden genomen, eindigt de gedoogplicht wanneer kabels binnen tien183 jaar 
geen deel uitmaken van een netwerk (lid 8). In dit verband moeten aanbieders het in of uit 
gebruik nemen van kabels melden aan de gedoogplichtige (lid 9). De termijn voor ingebruik-
neming van kabels ziet met name op de aanleg van lege mantelbuizen, die op grond van art. 
5.15 Tw onder de gedoogplicht is gebracht en in feite een uitbreiding van de gedoogplicht 
inhoudt. Met het opnemen van een termijn van ingebruikneming wordt de verzwaarde 
inbreuk op de eigendom verminderd. Na afloop van deze termijn moet de aanbieder de niet 
in gebruik genomen kabels opruimen. De minister wijst er op dat partijen in plaats daarvan 
een vergoeding voor de aangelegde kabels kunnen overeenkomen.184 Voor voorzieningen die 
op grond van de Telecommunicatiewet 1998 zijn aangelegd maar nog niet in gebruik zijn 
genomen, geldt ingevolge art. 20.5 lid 2 Tw een gedoogplicht tot 1 januari 2018 op voor-
waarde dat deze voorzieningen de instandhouding van andere in de grond aanwezige werken 
niet in gevaar brengen of ernstig hinderen. 
 Ook art. 5.3 Tw bevat een waarborg ter bescherming van het particuliere 
eigendomsbelang. Sinds de wijziging van hoofdstuk 5 Tw geldt zowel voor de aanleg op 
openbare als particuliere grond dat daarover overeenstemming met de gedoogplichtige moet 
worden bereikt. De gedoogplichtige dient schriftelijk van het voornemen van de aanbieder in 
kennis te worden gesteld en de overeenstemming dient de plaats, tijdstip en wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden te betreffen (lid 1). Opgemerkt dient te worden dat de ge-
meente haar privaatrechtelijke belangen in de overeenstemmingsfase moet behartigen en niet 
in de coördinatieprocedure. Indien binnen een periode van vier weken na ontvangst van de 
kennisgeving geen overeenstemming is bereikt, geeft de aanbieder de gedoogplichtige een 
tweede schriftelijke kennisgeving met het definitieve voorstel (lid 2). De gedoogplichtige kan 
zijn bedenkingen tegen deze kennisgeving binnen twee weken kenbaar maken aan OPTA 
door om een beschikking te verzoeken (lid 3). Een bij OPTA ingediend verzoek om een 
beschikking schorst de werkzaamheden (lid 5). Bij wijziging van hoofdstuk 5 Tw is in dit 

                                                 
181 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 49. 
182 Zonder nadere toelichting ingevoegd in het uiteindelijke wetsvoorstel, Kamerstukken I 2005/06, 29 834, A, p. 2. 
183 Aanvankelijk werd uitgegaan van een periode van vier jaar. Deze periode is middels een amendement verruimd tot 
tien jaar op grond van de overwegingen dat een te korte periode het voorkomen van toekomstig graafwerk belemmert 
en onnodig kostenverhogend kan werken. Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 16.  
184 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 50. 
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artikel de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling regels te stellen over de 
schriftelijke kennisgeving (lid 6). 
 Gemeenten dienen op grond van art. 5.4 Tw de graafwerkzaamheden in en op 
openbare grond te coördineren. De ratio van deze bevoegdheid in de Telecommunicatiewet 
1998 was het recht doen aan de vooral gemeentelijke uitvoeringspraktijk.185 De coördinatie-
plicht is echter niet op te vatten als waarborg voor de eigendom. De gemeentelijke coör-
dinatieplicht werd tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet 1998 
slechts eenmaal terloops in verband gebracht met het eigendomsrecht: “Het graafrecht voor 
telecommunicatiekabels is een beperking van het eigendomsrecht. De gemeente krijgt de 
benodigde bevoegdheden om dat in goede banen te leiden, maar niet meer dan dat.”186  
 Het recht op schadevergoeding, geregeld in art. 5.7 Tw, die in het geval van de aanleg 
in en op openbare gronden is beperkt tot vergoeding van de marktconforme kosten van de 
voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud (lid 2) vormt wel 
een waarborg ter bescherming van het eigendomsrecht van gedoogplichtigen. Sinds de wijzi-
ging van hoofdstuk 5 Tw kan de gedoogplichtige bepalen of de aanbieder de grond in de 
oude staat terugbrengt of dat hij dat zelf doet op marktconforme kosten van de aanbieder (lid 
3). 
 Ook de verplichting voor een aanbieder om op grond van art. 5.8 Tw op verzoek van 
de gedoogplichtige maatregelen ten aanzien van kabels te nemen (waaronder verplaatsen) 
vormt een waarborg. De maatregelen zijn voor rekening van de aanbieder indien deze nodig 
zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de 
gedoogplichtige. Het staat een gedoogplichtige immers vrij om op zijn grond te bouwen en 
werken uit te voeren, zonder daarbij te worden gehinderd door in de grond aanwezige kabels. 
In andere gevallen – dus als het niet gaat om het oprichten van gebouwen of het uitvoeren 
van werken door of vanwege de gedoogplichtige of indien de maatregelen niet noodzakelijk 
zijn – draagt de gedoogplichtige zelf de kosten van verplaatsing (lid 5). In het kader van de 
wijziging van hoofdstuk 5 Tw is een bepaling opgenomen ten aanzien van grond die is 
bestemd voor woningbouw. Als een gedoogplichtige (in de meeste gevallen de gemeente) aan 
een derde (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar) grond, die door de gedoogplichtige is 
bestemd voor het oprichten van gebouwen, zodanig moet leveren dat die derde na verkrijging 
daarvan bij het oprichten van gebouwen niet wordt gehinderd door de in de grond aanwezige 
kabels, moet de aanbieder maatregelen nemen ten aanzien van die kabels voor zover die 
nodig zijn voor de oprichting van gebouwen (lid 2). Door middel van twee amendementen is 
voorzien in de bescherming van de aanbieder tegen onnodige of onredelijke verplaatsing.187 
De kosten komen voor rekening van de gedoogplichtige als na verplaatsing van de kabels 
blijkt dat de geplande werkzaamheden niet doorgaan (lid 3) en als de gedoogplichtige binnen 
vijf jaar na een verzoek tot het nemen van maatregelen opnieuw een verzoek doet (lid 4). De 
aanbieder dient zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zestien weken na ontvangst van 
het verzoek tot de maatregelen over te gaan (lid 6). Indien partijen het niet eens zijn over de 
vraag wie de kosten moet dragen, kunnen zij OPTA om een beschikking verzoeken (lid 7). 
 De regeling biedt nu tevens waarborgen ter bescherming van de eigendom van reeds 
in de grond aanwezige infrastructuur. Op grond van art. 5.9 lid 1 Tw dient de aanleg, 
instandhouding of opruiming van kabels zo min mogelijk hinder te veroorzaken ten aanzien 
van in de grond aanwezige gas-, water- en elektriciteitsleidingen en rioleringen. Ook mag de 

                                                 
185 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 24. 
186 Handelingen II 1997/98, nr. 40, p. 4914. 
187 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nrs. 17 en 23. 
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instandhouding daarvan niet in gevaar worden gebracht of zonder noodzaak worden bemoei-
lijkt (lid 2). Indien er wel sprake is van hinder, gevaar of bemoeilijking dient de aanbieder 
maatregelen te nemen – waaronder het verplaatsen van zijn kabels – om dit te beëindigen (lid 
3). Als de aanbieder en de beheerder van de overige infrastructuur geen overeenstemming 
kunnen bereiken over de vraag wie de kosten van de maatregelen moet dragen, kunnen 
beiden OPTA om een beschikking verzoeken (lid 4). In de memorie van toelichting wijst de 
minister er op dat wanneer er geen sprake is van in gevaar brengen of bemoeilijken, maar wel 
van meer dan aanvaardbare hinder, de beheerder de mogelijkheid van een beroep op onrecht-
matige daad ter beschikking staat.188 
 In het kader van de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ook meer aandacht besteed aan 
de bescherming van bomen en beplantingen. Dit is gewaarborgd in art. 5.10 Tw. In het 
verlengde daarvan bepaalt art. 5.11 Tw echter dat rechthebbenden ten aanzien van bomen of 
beplantingen verplicht zijn op schriftelijk verzoek van een aanbieder de wortels daarvan in te 
korten, voor zover deze redelijkerwijs hinderlijk zijn voor de instandhouding van kabels 
waardoor de exploitatie van het netwerk in gevaar komt. Indien er sprake is van ernstige 
belemmering of storing van de communicatie kan een aanbieder onmiddellijk tot het inkorten 
van wortels overgaan, waarna hij de rechthebbende zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 
binnen één dag hiervan schriftelijk kennis geeft. Tegenover de verplichting om wortels in te 
korten, staat een recht op volledige schadevergoeding. De Tw 1998 voorzag ook in een 
verplichting om takken op te snoeien. Ook voor deze eigendomsbeperking geldt dat de 
waarborg van volledige schadevergoeding een heldere belangenafweging inhoudt. 
 De eisen tot schadevergoeding en geschillen over de hoogte van de kosten van het 
nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de gedoogplichtige of de 
beheerders van overige ondergrondse infrastructuur worden aanhangig gemaakt bij de 
kantonrechter (waarover hierna, paragraaf 3.8). 
 Een beperking van het eigendomsrecht doet zich voor wanneer er spoedeisende 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als gevolg van een ernstige belemmering of 
storing. In dat geval kan de aanbieder op grond van art. 5.6 Tw volstaan met een melding aan 
de gedoogplichtige. Er hoeft dus niet naar overeenstemming te worden gestreefd en ook 
hoeft geen gemeentelijk instemmingsbesluit te worden verkregen. 
 In Duitsland, Zweden en Denemarken is gekozen voor een andere aanpak. In 
Duitsland geldt als uitgangspunt dat de Bond gebruiksrechten heeft op grond waarvan zij 
verkeerswegen (openbare wegen, pleinen, bruggen en openbare wateren) gratis mag gebrui-
ken voor de aanleg van telecommunicatielijnen189 die het openbaar belang dienen op 
voorwaarde dat de bestemming van de wegen niet blijvend wordt beperkt (art. 68 lid 1 Tele-
kommunikationsgesetz, hierna: TKG 2004). De gedachte achter het gratis gebruik van de 
openbare wegen is dat de Bond verantwoordelijk is voor een passend dienstenaanbod in het 
gehele land. Verkeerswegen zijn vanuit het oogpunt van de aanleg van kabels hiermee in feite 
tot essential facility verheven. De Bond draagt op schriftelijke aanvraag haar gebruiksrecht over 
aan aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken door middel van de toezichthouder 
Bundesnetzagentur190, voorheen de Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (art. 69 lid 1 
TKG 2004). Als gevolg hiervan hebben zij het recht om gratis kabels aan te leggen in 
openbare grond. Dit vormde een zeer controversiële politieke kwestie. De lokale overheden 

                                                 
188 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 59. 
189 In art. 3 lid 26 TKG 2004 gedefinieerd als ondergrondse of bovengrondse kabelinstallaties, inclusief de bijbehorende 
schakel- en routeringsapparatuur, palen en ondersteuningswerken, kabelgoten en mantelbuizen. 
190 Voluit: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. 
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waren van mening dat tegenover het gebruik van verkeerswegen een vergoeding diende te 
staan.191 In feite komt de overdracht van het gebruiksrecht neer op een one stop shopping 
concept: aanbieders hoeven niet te onderhandelen over de aanleg van kabels. In de aanvraag 
wordt het gebied aangeduid ten behoeve waarvan het gebruiksrecht wordt overgedragen (lid 
2). De Bundesnetzagentur verleent het gebruiksrecht binnen zes weken na de aanvraag voor 
de duur van de openbare activiteit indien vaststaat dat de aanvrager over gespecialiseerde 
kennis, betrouwbaarheid en efficiëntie beschikt om telecommunicatielijnen aan te leggen en 
het gebruiksrecht in overeenstemming is met de doelstellingen van de wet. Voor zover het 
niet mogelijk of slechts tegen disproportioneel hoge kosten mogelijk is om meer telecom-
municatielijnen in verkeerswegen aan te leggen, bestaat er een recht op het gezamenlijk 
gebruik van andere installaties die zijn bedoeld voor het onderbrengen van telecommunicatie-
lijnen, indien dat gezamenlijk gebruik economisch redelijk is en er geen aanzienlijke addi-
tionele constructiewerkzaamheden nodig zijn (art. 70 TKG 2004). De partij die aanspraak 
maakt op gezamenlijk gebruik dient een redelijke financiële vergoeding te betalen aan de 
partij die verplicht is tot het gezamenlijk gebruik. 
 Voor de aanleg in en op particuliere grond geldt dat de eigenaar van een perceel dat 
geen verkeersweg vormt, de aanleg, het beheer of vernieuwing van telecommunicatielijnen op 
zijn perceel niet kan verhinderen voor zover op zijn perceel een lijn of installatie die bij recht 
is gevestigd ook wordt gebruikt voor de aanleg, beheer of vernieuwing van een telecommu-
nicatielijn en de bruikbaarheid van het perceel daardoor bovendien niet op blijvende basis 
wordt beperkt of het perceel niet of niet aanmerkelijk wordt aangetast door zulk gebruik (art. 
76 lid 1 TKG 2004). Indien reeds een lijn of installatie – niet noodzakelijkerwijs ten behoeve 
van telecommunicatie – aanwezig is, mag de aanleg van kabels dus niet worden geweigerd en 
indien er nog geen lijn of installatie aanwezig is, mag de grond door de aanleg van kabels niet 
(aanmerkelijk) worden aangetast. Aanmerkelijke aantasting door de aanleg van kabels doet 
zich vanzelfsprekend eerder voor indien er nog geen lijn of installatie op de grond is 
aangelegd. Met deze bepaling wordt dan ook beoogd een level playing field te waarborgen. 
Een eigenaar van een perceel die aldus met de aanleg moet instemmen, heeft recht op een 
passende financiële vergoeding van de aanbieder van de telecommunicatielijn of de eigenaar 
van het netwerk, indien het gebruik van zijn perceel of de inkomsten daaruit disproportioneel 
worden beïnvloed door de aanleg, de vernieuwing of onderhoudswerkzaamheden, reparatie-
werkzaamheden of vergelijkbare maatregelen die direct verband houden met het beheer van 
de telecommunicatielijn (lid 2). Bovendien heeft hij recht op een eenmalige financiële 
vergoeding voor langdurig gebruik voor telecommunicatiedoeleinden indien er nog geen 
lijnen zijn aangelegd die kunnen worden gebruikt voor telecommunicatiedoeleinden. Hiermee 
wordt beoogd om nutsbedrijven in staat te stellen om lijnen die zijn aangelegd voor eigen 
communicatiedoeleinden om te zetten in een openbaar telecommunicatienetwerk. Ook wordt 
hiermee beoogd dat aanbieders die zijn aangewezen op de aanleg in niet-openbare grond 
geen concurrentieel nadeel ondervinden ten opzichte van aanbieders die hun kabels gratis in 
openbare grond kunnen aanleggen. In het geval van schade aan het perceel of diens roerende 
goederen door uitoefening van de rechten op grond van deze bepaling zal de aanbieder of de 
eigenaar van het netwerk de schade op eigen kosten wegnemen. 
 In Zweden kan op grond van de Utility Easements Act192 voor het gebruik van ruimte 
in de eigendom van een ander (grond/gebouw) voor nutsvoorzieningen via een kadastrale 

                                                 
191 Eurostrategies 1998, p. 43. 
192 Ledningsrättslag, SFS 1973: 1144. 
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procedure een erfdienstbaarheid worden verkregen (art. 1). De erfdienstbaarheid houdt het 
recht in om ten aanzien van die eigendom de maatregelen te treffen die nodig zijn voor de 
aanleg en het gebruik van de nutsvoorziening. Onder nutsvoorzieningen wordt verstaan 
kabels ten behoeve van openbare telecommunicatie, hoogspanningslijnen, waterleidingen, 
riolering en pijpleidingen, met alle bijbehorende apparatuur (art. 2 en 3). In 2004 zijn ook 
installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie onder de werking van de wet ge-
bracht.193 Een erfdienstbaarheid wordt niet verleend als het resultaat op andere wijze kan 
worden bereikt of als de daardoor ontstane overlast vanuit publiek of privaat oogpunt 
zwaarder weegt dan de voordelen die daaraan zijn verbonden (art. 6). Afwijking hiervan is 
echter mogelijk voor zover daarmee een privaat belang wordt beschermd (art. 14). Ook 
indien grote overlast aan een publiek belang wordt veroorzaakt, wordt geen erfdienstbaarheid 
verleend (art. 10), met dien verstande dat een erfdienstbaarheid wel wordt verleend indien dit 
vanuit publiek oogpunt overwegend nuttig is. Een erfdienstbaarheid wordt verleend met 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de aanleg van nutsvoorzie-
ningen (art. 7) en met inachtneming van toepasselijke bestemmingsplannen, eigendoms-
reguleringplannen (‘property regulation plan’) of plaatselijke regelgeving (art. 8). Ook het doel 
van regelgeving op het gebied van natuurbescherming of andere specifieke regelgeving ten 
aanzien van de ontwikkeling of het gebruik van grond mag niet worden gefrustreerd, met 
dien verstande dat de County Administration Board of een door de board aangewezen gemeente, 
op verzoek van de kadastrale autoriteit ontheffing van deze regelgeving mag verlenen. Er kan 
aanspraak worden gemaakt op grond of andere ruimte in eigendom (‘in a property unit’) voor 
een nutsvoorziening indien dit geen buitengewone schade aan de eigendom met zich mee-
brengt (art. 12). Partijen kunnen hiervan echter in onderling overleg afwijken (art. 14). Echter, 
zelfs als zich buitengewone schade voordoet, geldt de verplichting om ruimte beschikbaar te 
stellen indien de nutsvoorziening van wezenlijk belang is vanuit publiek oogpunt. 
 In Denemarken vormt onteigening het uitgangspunt bij de aanleg van kabels, die is 
geregeld in de Act on Cable Laying Access and Expropriation etc. for Telecommunications Purposes.194 
De toezichthouder IT- og Telestyrelsen (National IT and Telecom Agency, hierna: NITA) 
kan in het algemeen belang op verzoek van een aanbieder van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk onteigening op grond van de Onteigeningswet toestaan ten behoeve 
van de aanleg van kabels en het plaatsen van bijbehorende faciliteiten (art. 1 lid 1). Er kan 
worden onteigend voor de aanleg van nieuwe kabels of voor de uitbreiding of de aanpassing 
van reeds aangelegde kabels en bijbehorende voorzieningen (lid 2). Onteigening mag alleen 
plaatsvinden indien er geen andere mogelijkheden bestaan om kabels aan te leggen en indien 
de kabels van essentieel belang zijn om netwerken of diensten aan te bieden (lid 4). De 
schadeloosstelling en de kosten van de onteigeningsprocedure zijn voor rekening van de 
verzoeker (lid 5). Een onteigeningscomité mag aan de toestemming voorwaarden verbinden 
die er op neerkomen dat aangelegde kabels met bijbehorende faciliteiten op verzoek van de 
grondeigenaar moeten worden verwijderd, verplaatst of beschermd indien dat noodzakelijk is 
voor het oprichten van gebouwen, voor graafwerkzaamheden of voor het gebruik van de 
grond. Het onteigeningscomité beslist indien een aanbieder en een grondeigenaar geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de vraag of verwijdering, verplaatsing of bescher-

                                                 
193 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät, 2003/04:136, 1 april 2004, in werking getreden op 1 augustus 
2004. 
194 Consolidated Act No. 662 van 10 juli 2003, in werking getreden op 25 juli 2003. Ook voor het plaatsen van masten 
of antennesystemen wordt uitgegaan van onteigening. Hierin voorziet de Act on the Establishment and Joint Utilization of 
Masts for Radiocommunications Purposes etc., Consolidated Act No. 663 van 10 juli 2003, in werking getreden op 25 juli 2003. 



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 60 

ming van de aangelegde kabels noodzakelijk is (lid 6). Een beslissing omtrent onteigening 
wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na indiening van het verzoek 
genomen. Een voorbeeld van een zaak waarin NITA toestemming heeft gegeven voor ont-
eigening betrof de bekabeling naar een windmolen.195 Onteigening was in dit verband een 
eerste vereiste voor Tele Danmark om aan zijn universele dienstverplichting te kunnen 
voldoen. Doorslaggevend was volgens NITA dat het essentieel is dat alle eindgebruikers op 
gelijke voorwaarden toegang moeten hebben tot telecommunicatiefaciliteiten. Een aanbieder 
mag met de betreffende gerechtigde een overeenkomst aangaan op grond waarvan hij het 
recht verkrijgt om in het gebied kabels aan te leggen en bijbehorende faciliteiten te plaatsen 
(art. 2). Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen over schadevergoeding is een 
arbitrageraad (waarvoor beide partijen een arbiter mogen aanwijzen) bevoegd. Indien arbiters 
geen overeenstemming kunnen bereiken, komt een overeenkomst tot stand door middel van 
een vonnis van een opperscheidsman, die door de president van de Hoge Raad wordt 
aangewezen. Onteigeningsbeschikkingen van NITA kunnen ter beoordeling worden voor-
gelegd aan de Telecommunications Complaints Board, die op grond van de Act on Competitive 
Conditions and Consumer Interests in the Telecommunications Market is aangewezen (art. 9). 
 
Geen gedoogplicht voor de opbouw van antenne-opstelpunten 
De Telecommunicatiewet bevat geen regeling voor de opbouw van antenne-opstelpunten. 
Anders dan voor de aanleg van kabels geldt voor het plaatsen van antennes en antenne-
opstelpunten geen gedoogplicht (uiteraard geldt de gedoogplicht wel voor de kabels die aan 
antennes zijn verbonden), aangezien voor een zodanig zware inbreuk op de eigendom van de 
grondeigenaar geen rechtvaardiging werd gevonden.196 De minister achtte het belang van het 
kunnen plaatsen van masten niet zo zwaar dat dat een inbreuk op het eigendomsrecht zou 
kunnen rechtvaardigen. Veelal zijn er immers meerdere alternatieven. De minister beschouw-
de het reguliere sturingsinstrumentarium in de sfeer van de ruimtelijke ordening en de 
bouwregelgeving voldoende adequaat. De afweging tussen het belang van de aanleg van 
infrastructuur en het belang van de bescherming van eigendom is in dit geval dus expliciet 
gemaakt. 
 In het algemeen doen zich geen eigendomsrechtelijke problemen voor ten aanzien 
van (de opbouw van) antenne-opstelpunten. Het enige civielrechtelijke aspect is dat 
aanbieders voor het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten, naast het verkrijgen van 
de benodigde vergunningen (waarover hoofdstuk 4), overeenstemming dienen te bereiken 
met de eigenaar van de grond of het gebouw waarop de antenne wordt geplaatst. Anders dan 
kabels, die voornamelijk in openbare grond worden aangelegd, worden zendmasten in de 
meeste gevallen op gebouwen van particuliere eigenaren geplaatst. Het belang van de 
aanbieder om zijn antenne te kunnen plaatsen, staat in deze gevallen tegenover het belang 
van de gebouweigenaar. 
 Het gedrag van de grondeigenaar, die in feite een machtspositie heeft, wordt slechts 
genormeerd door het verbod van misbruik van bevoegdheid, geregeld in art. 3:13 BW. Op 
grond van lid 1 mag degene aan wie een bevoegdheid toekomt, deze niet misbruiken. Daar-
van is volgens lid 2 sprake als degene zijn bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan een 
ander te schaden of zijn bevoegdheid uitoefent met een ander doel dan waarvoor zij is 
verleend of in geval men naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen, daarbij 

                                                 
195 National Telecom Agency Denmark, ‘Status Report 1999’, september 1999, paragraaf 3.3 ‘Access to bury cables’. 
196 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 71. 
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de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt 
geschaad in aanmerking nemend. Het bedingen van onredelijk hoge vergoedingen voor het 
plaatsen van een antenne of het zonder redelijke grond de ene aanbieder wel toestaan een 
antenne te plaatsen en de andere aanbieder niet, is derhalve niet toegestaan. 
 In de praktijk blijken particuliere eigenaren aanbieders op basis van commerciële 
overeenkomsten sterk variërende vergoedingen in rekening te brengen. Aangezien geschikte 
opstelpunten schaars zijn, zal een aanbieder de vergoeding die voor het plaatsen van een 
antenne wordt gevraagd echter niet snel als onredelijk kunnen beschouwen. Aanbieders 
hebben wat dit betreft immers weinig keus. Aangezien het eigendomsrecht de eigenaar een 
grote vrijheid verleent naar eigen goeddunken te handelen, zal misbruik van bevoegdheid in 
deze gevallen moeilijk zijn aan te tonen.197 Er moet immers worden aangetoond dat het 
belang van de gebouweigenaar onevenredig geringer is dan het belang van de aanbieder, 
zodat de eigenaar naar redelijkheid zijn eigendomsbevoegdheid niet op zodanige wijze mag 
uitoefenen. Deze moeilijkheid doet zich niet voor bij het plaatsen van antenne-installaties op 
gemeentegrond of gebouwen in eigendom van gemeenten. Gemeenten zijn immers, bij het 
vaststellen van de vergoeding die aanbieders voor het realiseren van antenne-opstelpunten 
zijn verschuldigd, verplicht gelijke gevallen gelijk te behandelen. 
 
Medegebruik van voorzieningen 
Om een level playing field te garanderen, werd in 1994 voor het eerst een verplichting tot 
medegebruik in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen opgenomen. Voor PTT gold 
de plicht om binnen een redelijke termijn en op redelijke voorwaarden aan Libertel198 de 
benodigde vaste verbindingen ter beschikking te stellen.199 Dit medegebruik, dat een inbreuk 
vormde op het eigendomsrecht van PTT die haar voorzieningen voor Libertel moest open-
stellen, werd vanuit het oogpunt van het algemeen belang dat is gemoeid bij het waarborgen 
van gelijke concurrentiemogelijkheden in de wet opgenomen. 
 In de Telecommunicatiewet geldt de plicht tot medegebruik van voorzieningen voor 
alle aanbieders. Hoewel het medegebruik van voorzieningen niets van doen heeft met de 
gedoogplicht – ook de minister is deze mening toegedaan200 – is de verplichting onder-
gebracht in hoofdstuk 5 Tw. Op grond van art. 5.12 lid 1 Tw zijn aanbieders, mits technisch 
mogelijk en er een redelijke vergoeding tegenover staat, over en weer verplicht te voldoen aan 
redelijke verzoeken tot het medegebruik van voorzieningen waarop de gedoogplicht van toe-
passing is. Deze beperking geldt sinds de wijziging van hoofdstuk 5 Tw. Anders dan voor-
heen bestaat er geen verplichting tot medegebruik als een aanbieder een voorziening heeft, 
zoals een mantelbuis in een gebouw, en er op grond van de gedoogplicht geen recht bestaat 
om op, aan of in dat gebouw kabels aan te leggen.201 Afhankelijk van de feitelijke omstandig-
heden is een verzoek redelijk of niet. Daarbij worden in ieder geval de technische mogelijk-
heden in aanmerking genomen. De minister wijst er op dat de door de (rechts)praktijk ge-

                                                 
197 Dommering e.a. 1999, p. 409. 
198 Libertel verkreeg in 1995 op basis van een aan de WTV toegevoegd hoofdstuk een vergunning voor mobiele 
telecommunicatie en daaraan gekoppeld graafrechten voor de aanleg en instandhouding van radio-elektrische 
zendinrichtingen en schakel- en beheersmiddelen, maar niet voor de aanleg van kabels. 
199 Art. 13r WTV. 
200 “(A)rtikel 12 van de Kaderrichtlijn heeft geen betrekking op doorgangsrechten”, Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 
3, p. 34. In dit artikel is het gedeeld gebruik van faciliteiten geregeld. 
201 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 60. Toegang tot een niet onder de gedoogplicht vallende voorziening kan 
alleen worden afgedwongen op basis van art. 6a.2 Tw, waarin is bepaald dat OPTA een aanbieder met aanmerkelijke 
marktmacht onder meer een toegangsverplichting kan opleggen. Op grond van art. 6a.6 Tw kan OPTA een AMM 
aanbieder de verplichting opleggen om te voldoen aan redelijke verzoeken tot co-locatie of andere vormen van gedeeld 
gebruik van faciliteiten, waaronder gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen en masten (art. 6a.6 lid 2 sub f Tw). 
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geven invulling van de redelijkheidsnorm nog steeds relevant is, maar vermijdt dit verder te 
verduidelijken. Het medegebruik wordt op grond van lid 3 ter beschikking gesteld tegen een 
redelijke vergoeding. Voor de interpretatie van het begrip redelijke vergoeding kan worden 
aangesloten bij datzelfde begrip in art. 3.11 lid 3 Tw.202 Beide bepalingen komen immers 
vrijwel woordelijk overeen. Op grond van lid 4 kunnen bij of krachtens AMvB nadere regels 
worden gesteld over de redelijke vergoeding voor het medegebruik. Volgens de minister ziet 
het begrip ‘redelijke vergoeding’ op de werkelijke kosten, die niet noodzakelijkerwijs 
marktconform hoeven te zijn.203 Zoals eerder is aangegeven, gaat het bij verplicht gebruik 
van door gemeenten aangelegde voorzieningen door aanbieders ter voorkoming van graaf-
overlast juist wel om een ‘marktconforme vergoeding’. 

Hoewel er geen specifieke waarborgen gelden om het particuliere eigendomsrecht 
van de aanbieder te beschermen, kunnen de voorwaarden dat het om een redelijk verzoek 
moet gaan en dat er een redelijke vergoeding tegenover staat als zodanig worden opgevat. 
Indien voor het verlenen van medegebruik toestemming van een derde is vereist, is deze 
volgens lid 2 daartoe slechts gehouden als het een redelijk verzoek betreft. Hierbij kan wor-
den gedacht aan de grondeigenaar in of op wiens grond zich de betreffende kabelvoor-
zieningen bevinden. Ook de eigendom van de grondeigenaar wordt in dit geval doorkruist 
door het belang dat de aanbieder, die aanspraak maakt op medegebruik, heeft om te 
beschikken over dezelfde concurrentiemogelijkheden als andere aanbieders.  
 Het in de Telecommunicatiewet ruim geformuleerde recht op medegebruik – als 
uitvloeisel van het algemeen belang van de aanleg van infrastructuur en het algemeen belang 
van ruimtelijke ordening – doorkruist dus het eigendomsrecht van de aanbieder, en in 
sommige gevallen, tevens het recht van de grondeigenaar. Ook hier gaat het om de keuze van 
de wetgever. Bescherming van de particuliere eigendom zou pleiten voor een beperkt mede-
gebruiksrecht. De Telecommunicatiewet geeft aanbieders echter juist een ruim recht op 
medegebruik, zodat kan worden geconcludeerd dat de wetgever ook op dit punt minder 
belang hecht aan de particuliere eigendom van de aanbieders, en in voorkomende gevallen de 
eigendom van de grondeigenaren. 
  
Medegebruik van antennes, antenne-opstelpunten en antennesystemen 
Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in art. 3.11 lid 1 Tw. Op grond van deze bepaling 
zijn vergunninghouders voor het gebruik van frequentieruimte die is bestemd voor het 
aanbieden van openbare elektronische communicatienetwerken of -diensten, mits technisch 
mogelijk, over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van 
antenne-opstelpunten. Ook hier geldt dat het medegebruik op grond van lid 3 tegen een 
redelijke vergoeding ter beschikking wordt gesteld. Voor de vergunninghouders voor het 
gebruik van frequentieruimte die is bestemd voor het verspreiden van programma’s en 
degenen die in opdracht van die houders programma’s verspreiden door middel van hun 
openbaar elektronisch communicatienetwerk (dat bestaat uit radiozendapparaten die geschikt 
zijn voor het verspreiden van programma’s) geldt op grond van lid 4, mits technisch moge-
lijk, de verplichting om tegen een redelijke vergoeding te voldoen aan redelijke verzoeken tot 
het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes. De ratio van deze 
verplichting is zowel het bevorderen van de markttoegang voor nieuwe aanbieders (zie over 
de mededingingskwestie paragraaf 5.3.3) als het voorkomen dat veel meer antenne-opstel-

                                                 
202 Zie ook OPTA, Beleidsregels inzake de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 
OPTA/IBT/2003/202555, 23 juli 2003. 
203 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 44-45. 
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punten worden gerealiseerd dan noodzakelijk is (zie over de aspecten van ruimtelijke 
ordening paragraaf 4.4.3).204 OPTA is op grond van art. 12.2 lid 1 Tw tevens bevoegd in 
geschillen over het medegebruik van antennes, antenne-opstelpunten en antennesystemen. 
Hetgeen zojuist onder het medegebruik van kabelvoorzieningen is opgemerkt over de 
bevoegdheid van OPTA geldt hier op dezelfde wijze. 

In het kader van het medegebruik van antenne-opstelpunten moet ten slotte worden 
gewezen op art. 14 lid 3 Gw, waarin is bepaald dat een beperking van eigendom slechts mag 
plaatsvinden ‘bij of krachtens de wet’. De in de Telecommunicatiewet neergelegde verplich-
ting tot medegebruik van antenne-opstelpunten vormt een geoorloofde inbreuk. Dit geldt 
echter niet voor de verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten als voorwaarde van 
een gemeentelijke bouwvergunning, die nodig is voor de opbouw van antenne-installaties 
hoger dan 5 meter (zie paragraaf 4.3.4). In de praktijk komt het voor dat gemeenten een 
dergelijke voorwaarde aan de vergunning verbinden om de hoeveelheid antennes zo veel 
mogelijk te beperken. Op grond van art. 56 Woningwet mag B&W echter slechts voorwaar-
den aan een bouwvergunning verbinden ter bescherming van de belangen ten behoeve waar-
van de voorschriften strekken krachtens welke de vergunning wordt verleend en waaraan het 
bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, moet voldoen. Dit ziet niet op het mede-
gebruik van antenne-opstelpunten. Dergelijke voorwaarden, op grond waarvan inbreuk wordt 
gemaakt op de eigendom van aanbieders, zijn dan ook geen geoorloofde publiekrechtelijke 
beperkingen van eigendom in de zin van art. 14 Gw, aangezien deze veelal zijn gebaseerd op 
gemeentelijk beleid dat is neergelegd in beleidsnota’s. 
 
3.3.2 Belemmeringenwet privaatrecht 
 
De gedoogplicht voor de aanleg van andere infrastructurele nutsvoorzieningen, zoals gas- en 
elektriciteitsleidingen of buisleidingen (zie over de buisleidingenstraat, die tot stand is ge-
bracht op grond van de Nutswet, ook paragraaf 3.4.2), is neergelegd in de Belemmeringen-
wet privaatrecht. Deze wet beoogt de privaatrechtelijke belemmeringen op te heffen die door 
rechthebbenden ten aanzien van onroerende goederen aan de totstandkoming en de instand-
houding van in het openbaar belang ondernomen werken in de weg worden gelegd. Net zoals 
de gedoogplicht in hoofdstuk 5 Tw vormt de in deze wet geregelde gedoogplicht een publiek-
rechtelijke beperking van privaatrechtelijke eigendom. Anders dan in de Telecommuni-
catiewet is echter geen sprake van een wettelijke gedoogplicht, maar van een gedoogplicht die 
in voorkomende gevallen door de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt opgelegd. 
 De Belemmeringenwet privaatrecht gaat uit van de nutsgedachte. Art. 1 BP bepaalt 
dat wanneer ten behoeve van openbare werken een werk (bijvoorbeeld een infrastructurele 
voorziening) nodig is waarvoor duurzaam of tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van on-
roerende zaken (grond), een ieder die enig recht heeft ten aanzien daarvan, behoudens recht 
op schadevergoeding, kan worden verplicht te gedogen dat het werk wordt aangelegd en in 
stand gehouden.205 De gedoogplicht omvat tevens het veranderen en in stand houden van het 

                                                 
204 Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 9 en nr. 21, en Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 85. 
205 Het betreft de volgende werken: werken die door het Rijk, door een provincie of ingevolge het reglement voor de 
instelling door een waterschap, veenschap of veenpolder worden of zijn ondernomen; werken die door de Kroon, de 
minister die het aangaat of door een provinciaal bestuur krachtens de wet zijn bevolen; werken die door een waterschap, 
veenschap of veenpolder anders dan ingevolge het reglement voor de instelling of door een gemeente worden of zijn 
ondernomen of zijn bevolen terwijl het openbaar belang door of vanwege de Kroon is erkend; en werken die ingevolge 
een door het openbaar gezag verleende concessie worden of zijn tot stand gebracht, terwijl het openbaar belang door of 
vanwege de Kroon is erkend, of waarvan het algemeen nut uitdrukkelijk bij de wet is erkend. 
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veranderde werk, het verplaatsen en in stand houden van het verplaatste werk, het opruimen 
van het werk (tenzij anders is overeengekomen), het rooien of opsnoeien van bomen en 
beplantingen of inkorten van takken en wortels, het verrichten van gravingen en opmetingen 
of het stellen van tekenen, en het betreden van de onroerende zaak. 

Voordat de gedoogplicht kan worden opgelegd, dient er minnelijk overleg te hebben 
plaatsgevonden. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, dient een concessie en een 
verklaring van openbaar belang te worden verkregen. In de Elektriciteitswet en in de Wet 
Energiedistributie is in dit verband expliciet bepaald dat een elektriciteitsnet respectievelijk 
werken ten behoeve van gas of warmte voor de toepassing van de BP worden aangemerkt als 
openbare werken van algemeen nut. De minister hanteert bij het al dan niet opleggen van een 
gedoogplicht de volgende toetsingscriteria. De minister moet van oordeel zijn dat de belan-
gen van de rechthebbenden redelijkerwijs onteigening niet vorderen en dat in het gebruik van 
de grond niet meer belemmering wordt gebracht dan redelijkerwijs voor de aanleg en de 
instandhouding van het werk nodig is. Bovendien moet vaststaan dat de ondernemer van het 
werk en de rechthebbende ten aanzien van de onroerende zaak geen overeenstemming 
hebben bereikt. De wet voorziet in een uitgebreide procedure voor het geval geen overeen-
stemming is bereikt. In het kort komt deze procedure neer op de terinzagelegging van de 
relevante bescheiden op het gemeentehuis, gevolgd door een zitting onder leiding van 
Gedeputeerde Staten waarin rechthebbenden hun bezwaren kunnen indienen. Indien daarna 
geen overeenstemming is bereikt, kan de minister – na het verlenen van een concessie en een 
verklaring van openbaar belang – bij beschikking een gedoogplicht opleggen. Binnen een 
maand, nadat het afschrift van de beschikking ter inzage is gelegd, kan de rechthebbende 
vernietiging van de gedoogbeschikking verzoeken bij het Gerechtshof. Dit vernietigings-
verzoek heeft schorsende werking.206 Het Hof beoordeelt – al dan niet met hulp van 
deskundigen – of de minister de toetsingscriteria op juiste wijze heeft gehanteerd. Dit aan het 
Hof toegekende vernietigingsrecht vormt een waarborg voor een te omvangrijke bevoegd-
heid van het bestuur ten opzichte van de particuliere eigendom. Tegen het vonnis van het 
Hof staat geen beroep open. 
 Degene wiens kabels of leidingen op grond van een BP gedoogplicht liggen, kan 
alleen tot verlegging worden gedwongen op grond van de Onteigeningswet (waarover hierna, 
paragraaf 3.4.3). 
 Net als in de Telecommunicatiewet is de kantonrechter in de Belemmeringenwet 
privaatrecht bevoegd de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Gezien de rol van het 
Hof en de kantonrechter heeft het belemmeringenrecht zich grotendeels in de jurisprudentie 
ontwikkeld. 
 Aangezien de gedoogplicht niet op grond van de wet geldt, maar aan de hand van 
een tweetal toetsingscriteria bij ministeriële beschikking wordt opgelegd en deze beschikking 
vervolgens aan het Hof kan worden voorgelegd ter beoordeling of de criteria juist zijn 
toegepast, zijn de in het kader van de BP opgelegde gedoogplichten met voldoende waarbor-
gen omgeven. Hoewel de fundamentele vraag naar de rechtvaardiging van de inbreuk op 
eigendom bij de totstandkoming van de wet nauwelijks een rol speelde,207 kan worden aan-
genomen dat de minister, of in voorkomende gevallen het Hof, voldoende rekening houdt 

                                                 
206 Indien de minister meent dat met de uitvoering van het werk niet kan worden gewacht, wordt de gedoogplicht 
uitvoerbaar bij voorraad verklaard, waartegen de bezwaarschrift- en voorlopige voorzieningprocedure op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht open staat. 
207 De Belemmeringenwet privaatrecht is voornamelijk vanuit rationale overwegingen – het garanderen van de 
onbelemmerde uitvoering van openbare werken – tot stand gekomen, zie Van Zundert 1980, p. 130-131. 
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met de in het geding zijnde eigendomsrechten. Dit kan met name worden afgeleid uit de 
toepassing van het onteigeningscriterium, op grond waarvan moet worden beoordeeld of de 
inbreuk op eigendom onteigening zou rechtvaardigen. 
 
3.3.3 Analyse 
 
De grondeigendom en de eigendom van infrastructuur worden begrensd door de gedoog-
plicht en de verplichting tot medegebruik. De ratio voor deze publiekrechtelijke beperkingen 
van de beschikkingsbevoegdheid van de individuele grondeigenaar en de eigenaar van infra-
structuur is gelegen in het belang van de gemeenschap. Hierbij geldt dat de maatregelen in 
een redelijke, evenredige verhouding moeten staan tot het algemeen belang dat wordt 
nagestreefd. Er moet een billijk evenwicht bestaan tussen het dienen van het algemeen belang 
en het beschermen van het fundamentele eigendomsrecht van het individu.  
 De wetgever kent in hoofdstuk 5 Tw een zwaarder gewicht toe aan het belang van de 
aanleg van ondergrondse infrastructuur in openbare grond dan aan de bescherming van 
eigendom. De meeste kabels worden in openbare grond aangelegd. Voor de aanleg van ka-
bels in openbare grond gelden minder waarborgen dan voor de aanleg in particuliere grond. 
Op het eerste gezicht lijkt het merkwaardig dat er ten aanzien van de aanleg in openbare 
grond geen expliciete heldere belangenafweging is gemaakt. Deze ligt echter reeds besloten in 
de openbare bestemming van de grond. Hoewel de begrippen functioneel en niet-functioneel 
in verband met het gebruik van openbare grond zijn gekoppeld aan de functie daarvan, is bij 
de aanleg van kabels niet voor deze benadering gekozen. Wel is sprake van een vergelijkbare 
aanpak: er geldt een zwaardere last voor de aanleg van infrastructuur in en op openbare 
grond aangezien alle kabels moeten worden gedoogd en er slechts sprake is van een beperkte 
schadevergoeding. Gezien de wettelijke waarborgen die gelden voor de gedoogplichten ten 
aanzien van de aanleg van interlokale en internationale kabels in niet-openbare grond en de 
aanleg van bovengrondse kabels lijkt de wetgever voldoende oog te hebben gehad voor de 
bescherming van de eigendom van particuliere grondeigenaren. Zij moeten echter wel de 
aanleg van lokale kabels in hun tuinen of erven die met bewoonde percelen één geheel 
vormen, gedogen. Ook moeten rechthebbenden op een gebouw de aanleg van netwerk-
aansluitpunten en kabels in of aan het gebouw gedogen voor zover dat nodig is voor het 
aansluiten van gebruikers op een netwerk. In deze gevallen prevaleert het publieke belang van 
infrastructuur: de aansluiting van gebruikers weegt zwaarder dan het eigendomsbelang van de 
betrokken rechthebbenden. 
 Gezien de vele waarborgen ter bescherming van de eigendomsrechten van 
gedoogplichtigen en andere betrokkenen kan worden vastgesteld dat op het eerste gezicht 
sprake lijkt te zijn van een heldere belangenafweging. De wetgever laat echter ruimte voor 
interpretatie. In hoofdstuk 5 Tw wordt opvallend vaak de term ‘redelijk’ gehanteerd. Zo 
dienen “redelijke eisen van een gedoogplichtige in principe gehonoreerd (te) worden”208 om 
de overlast door werkzaamheden tot een minimum te beperken, dienen “(r)echthebbenden 
op gebouwen en gronden die daarmee één geheel vormen – waaronder tuinen en erven – (...) 
kabels en netwerkaansluitpunten ten dienste van een aansluiting te gedogen voor zover deze 
redelijkerwijs niet in openbare gronden aangelegd kunnen worden”209, gaat het in geschillen 
op basis van hoofdstuk 5 Tw veelal om “de redelijkheid en zorgvuldigheid die partijen jegens 

                                                 
208 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 9. Zie ook p. 17 en 49. 
209 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 13. 
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elkaar moeten betrachten”210, kan de gedoogplichtige verlangen dat bestaande voorzieningen 
worden gebruikt “voor zover dat redelijkerwijs ook kan”211, dienen andere dan lokale kabels 
ook in niet-openbare gronden te worden gedoogd, aangezien “het vaak redelijkerwijs niet 
mogelijk is deze kabels uitsluitend in en op openbare gronden aan te leggen”212, geldt als 
uitgangspunt dat verplaatsing van kabels nodig is “indien (de) gedoogplichtige het werk 
redelijkerwijs niet kan uitvoeren zoals deze dit zelf wenst”213 en is “de door de (rechts)-
praktijk gegeven invulling van de redelijkheidsnorm” bij verzoeken tot medegebruik van 
voorzieningen zonder verdere verduidelijking “nog steeds relevant”214. Dit soort vage nor-
men moeten beleidsmatig nader worden ingekaderd. De overheid dient hier eigen verant-
woordelijkheid te nemen en de uitleg van deze normen niet aan de rechter over te laten. De 
wetgever dient te expliciteren wat onder deze begrippen moet worden verstaan om inter-
pretatiekwesties en geschillen te voorkomen. 
 Wat betreft de aanleg van bovengrondse infrastructuur is – door uitdrukkelijk niet 
voor een gedoogplicht voor het plaatsen van antenne-opstelpunten te kiezen – de afweging 
tussen het belang van de aanleg van infrastructuur en het belang van de bescherming van 
eigendom expliciet gemaakt. In dit geval heeft de wetgever het particuliere eigendomsbelang 
laten prevaleren. Het verdient evenwel opmerking dat het feit dat er voor de opbouw van 
antenne-opstelpunten geen gedoogplicht geldt, in strijd is met het gestelde in overweging 18 
van de Kaderrichtlijn:215 regelgeving mag het gebruik van een bepaald type technologie niet 
bevoordelen. Om te voorkomen dat aanbieders van mobiele netwerken zich beroepen op 
eventuele ‘graafrechten’ geeft art. 12 lid 2 Kaderrichtlijn Lidstaten de mogelijkheid het 
gedeeld gebruik van faciliteiten voor te schrijven wanneer aanbieders vanuit het oogpunt van 
milieu, volksgezondheid of ruimtelijke ordening geen toegang hebben tot haalbare alternatie-
ven.216 Denkbaar is tevens dat indien er op enig moment wel een lichte gedoogplicht voor 
antenne-opstelpunten in het leven zou worden geroepen, daarbij analoog aan kabels onder-
scheid wordt gemaakt tussen lokale en interlokale antennes die op de antenne-opstelpunten 
worden geplaatst.217  
 Een andere mogelijkheid om de onevenwichtigheid tussen de wettelijke regeling van 
de aanleg van kabels en het ontbreken daarvan voor de opbouw van antenne-opstelpunten 
weg te nemen, is aan te sluiten bij de Belemmeringenwet privaatrecht. Hoewel de minister 
heeft aangegeven dat de systematiek van de BP zich voor de aanleg van kabels slecht 
verhoudt met de systematiek van de Telecommunicatiewet en de Kaderrichtlijn218 – aange-
zien doorgangsrechten op grond daarvan non-discriminatoir moeten worden verleend – zou 
de BP voor het plaatsen van antenne-opstelpunten mogelijk wel uitkomst kunnen bieden. 
Het belang van antennes voor de informatievoorziening en voor een kwalitatief hoogwaar-
dige infrastructuur – de doelstelling van de Telecommunicatiewet – staat vast. De opbouw 
van antenne-opstelpunten kan dan ook worden beschouwd als een werk dat in het openbaar 
belang wordt ondernomen. Het plaatsen van GSM antennes door KPN in de jaren negentig 
van de vorige eeuw is immers krachtens een door het openbaar gezag verleende concessie tot 

                                                 
210 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 17. 
211 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 37. 
212 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 48. 
213 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 57. 
214 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 60. 
215 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), PbEG 2002 L 108/33. 
216 Zie Geus en Zwenne 2002, p. 204-205. 
217 Zie Sitompoel 2003, p. 38. 
218 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 8. 
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stand gebracht en het openbaar belang daarvan is door het Rijk erkend. Voor de opbouw van 
antenne-opstelpunten onder de Telecommunicatiewet geldt echter niet dat het algemeen nut 
daarvan uitdrukkelijk bij de wet is erkend. Ook219 op grond van deze redenering zou er in dit 
geval geen sprake zijn van een level playing field: voor KPN is destijds wel het openbaar belang 
erkend, maar voor aanbieders die later tot de markt zijn toegetreden niet (deze mededingings-
kwestie wordt in hoofdstuk 5 nader uitgediept). Aangezien er geen wettelijke regeling bestaat 
voor de opbouw van antenne-opstelpunten en de wetgever expliciet heeft afgezien van een 
wettelijke gedoogplicht terzake, maar het belang van antennes en antenne-opstelpunten in de 
praktijk even groot is als het belang van ondergrondse infrastructuur, zou in nader te bepalen 
gevallen op grond van de BP een gedoogplicht voor de opbouw van antennes en antenne-
opstelpunten kunnen worden opgelegd. Uiteraard zal het niet mogelijk zijn om in elk 
individueel geval te beoordelen of een gedoogplicht moet worden opgelegd. Dit zou de snelle 
aanleg van infrastructuur te veel belemmeren. 
 Ook bij het medegebruik van kabelvoorzieningen en antenne-opstelpunten heeft de 
wetgever een duidelijke keuze gemaakt. Hier doet zich een botsing voor tussen het belang 
van het beschermen van de eigendom van de aanbieder en het belang van het bevorderen van 
mededinging. Bescherming van de eigendom van aanbieders zou pleiten voor een beperkt 
medegebruiksrecht. In de Telecommunicatiewet is echter juist een zeer ruim recht op mede-
gebruik opgenomen, dat in feite neerkomt op een gedoogplicht voor aanbieders. Zij moeten 
immers toestaan dat andere aanbieders gebruik maken van hun voorzieningen, net als 
grondeigenaren de aanleg van kabels moeten gedogen. Geconcludeerd kan worden dat de 
wetgever op dit punt minder belang hecht aan de bescherming van de particuliere eigendom 
van de aanbieders, en in het geval hierbij een derde-grondeigenaar is betrokken, de bescher-
ming van diens eigendom. De wetgever verleent in deze gevallen voorrang aan het belang van 
infrastructuur. Gezien de voorwaarden dat slechts aan redelijke verzoeken hoeft te worden 
voldaan, dat rekening moet worden gehouden met de technische mogelijkheden en dat er een 
redelijke vergoeding tegenover het medegebruik staat, is in beginsel echter sprake van een 
heldere belangenafweging. Dat is echter niet het geval indien de verplichting tot medegebruik 
van antenne-opstelpunten door gemeenten wordt opgelegd in het kader van de bouwvergun-
ningsprocedure. Aangezien een dergelijke voorwaarde veelal is gebaseerd op gemeentelijk 
beleid dat is neergelegd in beleidsnota’s is dit geen toegestane beperking van eigendom in de 
zin van art. 14 lid 3 Gw. 
 
3.4 Schadevergoeding 
 
3.4.1 Algemeen 
 
Onevenwichtige belangenafweging 
De belangrijkste wettelijke waarborg voor de gedoogplichtige of de aanbieder ter compen-
satie van de inbreuk op zijn eigendomsrecht – door aanleg van infrastructuur in of op zijn 
grond, door instandhouding van infrastructuur die bij gebruik van de grond in bepaalde 
gevallen noodzaakt tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels, door opruiming of 
door medegebruik – is het recht op schadevergoeding. Art. 14 lid 3 Gw vormt hiervoor de 
wettelijke grondslag: in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, bestaat recht op scha-

                                                 
219 In het algemeen wordt het ontbreken van een level playing field in verband gebracht met de omstandigheid dat KPN 
vanuit haar sterke positie als concessiehouder een concurrentiële voorsprong heeft kunnen opbouwen, aangezien KPN 
het vaste netwerk heeft kunnen aanleggen zonder betalingen aan de overheid en particulieren en zonder vergunningen. 
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deloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang de uitoefening 
van het eigendomsrecht wordt beperkt. De rechtsgrond voor schadevergoeding als gevolg 
van een gedoogplicht – hetzelfde geldt in feite voor de kosten van het nemen van maat-
regelen en de vergoeding voor medegebruik – is dat schade die ontstaat uit een onevenwich-
tige belangenafweging moet worden vergoed. De wetgever heeft een zwaarder gewicht 
toegekend aan het algemeen belang van de aanleg van infrastructuur ten koste van het 
particuliere belang van eigendom. Het handelen als gevolg van de onevenwichtige belangen-
afweging – die bestaat in de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels, het verplaatsen 
daarvan of het medegebruik van voorzieningen – moet worden geduld op voorwaarde dat de 
onevenwichtigheid door een toereikende vergoeding wordt opgeheven.220 
 
Beginselen van schadevergoeding 
De schadevergoeding beoogt voor de benadeelde zo veel mogelijk een situatie te bewerk-
stelligen zoals die zou hebben bestaan als de aanleg, de verplaatsing of het medegebruik niet 
zou hebben plaatsgevonden. Een van de – voor deze studie relevante – beginselen die aan 
het schadevergoedingsrecht ten grondslag ligt, is de volledige schadevergoeding. De volledige 
schadevergoeding strekt er toe de benadeelde zo veel mogelijk in een positie te plaatsen alsof 
de schadetoebrengende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgehad. De Hoge Raad heeft in het 
kader van de gedoogplicht die op basis van de Belemmeringenwet privaatrecht geldt, bepaald 
dat de volledige vergoeding inhoudt dat de waardevermindering van de eigendom als gevolg 
van de gedoogplicht wordt vergoed en dat ook de schade wordt vergoed als gevolg van de 
aanleg en instandhouding van het werk dat gedoogd moet worden.221 Een uitzondering op 
het beginsel van de volledige schadevergoeding is het hierna te bespreken art. 5.7 Tw, waarin 
de schadevergoeding voor eigenaren van openbare gronden wordt beperkt tot vergoeding 
van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme 
kosten van onderhoud. Een ander beginsel van het schadevergoedingsrecht is dat iedereen 
zijn eigen schade draagt. Voor het afwentelen van schade op een ander is een rechtvaardi-
gingsgrond vereist, bijvoorbeeld een wettelijke regeling. Andere beginselen zijn het beginsel 
van de redelijke toerekening en het beginsel dat voordelen in mindering moeten worden 
gebracht. Op deze beginselen wordt in deze studie niet ingegaan. 
 
Aansprakelijkheid voor rechtmatige overheidsdaden 
De aansprakelijkheid voor uit de aanleg van netwerken voortvloeiende schade is gegrond op 
de aantasting van het eigendomsrecht. Deze aansprakelijkheid heeft zich in de loop der tijd 
als volgt ontwikkeld. Ten tijde van de Telegraafwet werden telegraafnetten van staatswege 
aangelegd en onderhouden door daartoe gemachtigde personen of maatschappijen. De scha-
de die uit de aanleg voortvloeide, werd door de Staat vergoed en de kosten daarvan werden 
verhaald op de gemachtigde die het werk had uitgevoerd. De overheid pleegde de inbreuk op 
eigendom niet zelf, maar stond toe dat gemachtigde personen of maatschappijen namens 
haar de inbreuk pleegden. Op grond van de T&T-wet was voor de aanleg en exploitatie van 
telegraaf- en telefoonnetten een concessie vereist en was aldus de concessionaris, het Staats-
bedrijf der PTT, aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Dezelfde regeling geldt in de 
Wet op de telecommunicatievoorzieningen. De gedoogplicht in het kader van de aanleg van 
infrastructuur – hetgeen werd gezien als een overheidstaak – is in feite een rechtmatige 

                                                 
220 Zie over schade bij een onevenwichtige belangenafweging Drupsteen 1988, p. 21. 
221 HR 22 mei 1970, NJ 1970, 368 en HR 2 februari 1979, NJ 1979, 384. 
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overheidsdaad, een door de overheid gepleegde inbreuk op particuliere eigendom, berustend 
op een wettelijke bevoegdheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de overheid aansprakelijk is 
voor alle schade die zij door haar rechtmatig handelen aan een of meer individuele belangen 
heeft toegebracht, indien en voor zover deze schade in redelijkheid niet ten laste van de 
betrokken gelaedeerde behoort te blijven.222 Met de verzelfstandiging van het Staatsbedrijf en 
de liberalisering van de telecommunicatiemarkt is de aansprakelijkheid verschoven van de 
Staat naar de aanbieders. Er is dus niet langer sprake van rechtmatige overheidsdaden, maar 
het is denkbaar dat enkele waarborgen uit het ‘rechtmatige overheidsdaadrecht’ van toepas-
sing zouden kunnen zijn op het telecommunicatierechtelijke schadevergoedingsrecht. Om die 
reden wordt in paragraaf 3.4.3 ingegaan op de regeling van schadevergoeding in de Onteige-
ningswet, de Belemmeringenwet privaatrecht en de beleidsregelingen die in bepaalde gevallen 
voorzien in vergoeding van het nadeel dat beheerders van kabels en leidingen, die niet onder 
de Telecommunicatiewet vallen, ondervinden als gevolg van de gedwongen verplaatsing van 
die kabels en leidingen. 
 
Toepassing civiele schadevergoedingsrecht 
Het rechtsfeit waaraan als rechtsgevolg de verplichting tot schadevergoeding wordt verbon-
den, is de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels. De in het kader van de gedoog-
plicht voor aanbieders geldende verplichting tot schadevergoeding vindt in de bepalingen van 
hoofdstuk 5 Tw haar grondslag. De vraag is of de algemene regels van het civiele schade-
vergoedingsrecht, afdeling 6.1.10 BW, in het telecommunicatierecht rechtstreeks of naar 
analogie kunnen worden toegepast. In de literatuur wordt verdedigd dat de algemene princi-
pes van het schadevergoedingsrecht bij alle rechtsfiguren (onteigening, gedoogplicht, nadeel-
compensatie, etc.) toepasselijk zijn223 en dat de rechter dus altijd rekening zal moeten houden 
met afdeling 6.1.10 BW.224 Er bestaat in die visie geen reden om de civiele schadever-
goedingsregeling niet in volle omvang toe te passen in het bestuursrecht. Ook de bestuurs-
rechter lijkt geneigd te zijn om steeds meer aansluiting te zoeken bij de bepalingen van 
afdeling 6.1.10 BW.225 Een en ander leidt in de literatuur tot het standpunt dat het de 
voorkeur verdient om de privaatrechtelijke schadevergoedingsregels ook in andere rechts-
gebieden toe te passen, voor zover de wet of de aard van de betrokken schade zich daar niet 
tegen verzet.226 
 Uit de memorie van antwoord bij de Invoeringswet van het BW volgt echter dat met 
de (overeenkomstige) toepassing van de bepalingen van afdeling 6.1.10 BW op vorderingen 
tot schadevergoeding die hun grondslag vinden in het bestuursrecht voorzichtigheid moet 
worden betracht, aangezien afdeling 6.1.10 BW ziet op vorderingen tot schadevergoeding van 
privaatrechtelijke aard. De wetgever geeft drie overwegingen die daarbij in aanmerking 
moeten worden genomen. Allereerst bevat de wet vaak uitgewerkte regelingen voor dergelijke 
vormen van schadevergoeding (zoals de Onteigeningswet), zodat het meer voor de hand ligt 
om bij lacunes in andere gevallen die met onteigening overeenstemming vertonen, daarbij aan 
te sluiten dan bij het privaatrecht. Op grond hiervan zou bij de eventueel te constateren 
lacunes die zich voordoen in de schadevergoedingsregeling van hoofdstuk 5 Tw, gezien de 

                                                 
222 Van den Berk 1997, p. 19. 
223 Van Wijmen 1991, p. 57. 
224 Van der Schans 1988, p. 55. 
225 CRvB 16 april 1996, JB 1996, 117; CRvB 21 mei 1997, AB 1997, 276. 
226 Met name Bloembergen en Lindenbergh 2001, p. 38, maar ook Van den Berk 1997, p. 2 meent dat in het 
bestuursschaderecht zo veel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij het civiele schadevergoedingsrecht, met 
aandacht voor de bijzondere aspecten van het bestuursrecht. 
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gelijkenis, kunnen worden aangesloten bij de Onteigeningswet. Daarnaast wordt over derge-
lijke vorderingen tot schadevergoeding in de meeste gevallen niet beslist door de civiele 
rechter, maar door anderen, die in beginsel vrij zijn om bij de vaststelling van de schade-
vergoeding eigen maatstaven te ontwikkelen, die afgestemd zijn op de betreffende materie. 
Op basis hiervan zou aansluiting kunnen worden gezocht bij afdeling 6.1.10 BW, aangezien 
de kantonrechter in hoofdstuk 5 Tw de bevoegde instantie is in geschillen over schadever-
goeding. Ten slotte betreft het vaak beperkte schadeloosstellingen, waarbij het vaststellen van 
de aansprakelijkheid en van de schadevergoeding niet zo scherp uiteen is te houden als in het 
privaatrecht. Dit pleit eveneens, gezien de volledige schadevergoeding voor de aanleg van 
kabels op particuliere grond, voor aansluiting bij het civiele schadevergoedingsrecht. Volgens 
de wetgever neemt dit alles niet weg dat indien zich een lacune voordoet, aansluiting kan 
worden gezocht bij afdeling 6.1.10 BW. Te denken valt aan de schadevergoeding uit hoofde 
van de Belemmeringenwet privaatrecht, waar de rechter aansluiting bij het civiele recht pleegt 
te zoeken.227 Ook dit laatste vormt een reden om aan te knopen bij het civiele schade-
vergoedingsrecht. 
 De telecommunicatierechtelijke schadevergoedingsregeling doorkruist de civielrech-
telijke schadevergoedingsregeling. De schadevergoedingsregeling in de Telecommunicatiewet 
ziet voor de aanleg van kabels in en op openbare gronden slechts op een onkostenvergoeding 
(waarover hierna), waarmee het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht opzij wordt gezet. 
Aangezien de schadevergoedingsregeling van de Telecommunicatiewet een lex specialis is ten 
opzichte van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek hebben de bepalingen in de Telecom-
municatiewet dwingende werking. Op grond van het bovenstaande kan echter worden vast-
gesteld dat waar zich lacunes voordoen, wel degelijk aansluiting kan worden gezocht bij de 
Onteigeningswet of bij de bepalingen van afdeling 6.1.10 BW. 
 
3.4.2 Schadevergoeding per inbreuk beschouwd 
 
Aanleg van kabels in en op grond 
Art. 5.2 Tw vormt niet alleen de grondslag voor de gedoogplicht, maar vormt tevens de 
rechtsgrond voor de schadevergoeding. De keuze van schadevergoeding als pendant van de 
gedoogplicht vindt zijn basis in de Telegraafwet. De keuze van de wetgever om de schade-
vergoeding niet te regelen naar voorbeeld van het onteigeningsrecht – dus geen schadeloos-
stelling – was gebaseerd op twee overwegingen: de haast die was geboden bij de aanleg van 
het landelijke telegraafnetwerk en de verwachting dat er nauwelijks schade zou voortvloeien 
uit de aanleg van telegraaflijnen. De schade die voortvloeide uit de aanleg werd door de 
kantonrechter begroot en door de Staat vergoed. 
 De T&T-wetgever ging uit van een ruim recht op schadevergoeding. Zo kon 
vergoeding worden gevorderd als schade werd aangetoond bij de aanleg of daarna. De 
wetgever koos er bewust voor in de wet geen omschrijving op te nemen van de schade die 
voortvloeide uit de aanleg van telefoonlijnen: “(d)aar toch het stelsel van het ontwerp is het 
recht op vergoeding van schade zoo ruim mogelijk toe te kennen, zou elke omschrijving eene 
beperking medebrengen, alzoo in strijd zijn met hetgeen beoogd wordt.”228 De hoogte van 
schadevergoeding werd afhankelijk gesteld van de kwalificatie van de grond. Voor de aanleg 
van kabels in en op openbare gronden kwamen slechts de kosten van de voorzieningen en de 

                                                 
227 MvA II, Invoeringswet, Parl. Gesch. InvW Boek 6, p. 1262. 
228 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 20 (art. 7). 



3 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN 

 71 

meerdere kosten van onderhoud voor vergoeding in aanmerking. Zoals reeds aangegeven, 
hield de beperkte vergoeding voor eigenaren en beheerders van openbare gronden verband 
met de omstandigheid dat de openbare gronden grotendeels onder de publiekrechtelijke 
lichamen vielen en ‘tot gemeenen dienst van allen bestemd’ waren.229 Voor zover openbare 
gronden eigendom waren van particuliere personen werd hun gelijksoortige bestemming be-
paald door de last die ‘ten publieken dienste’ wettelijk daarop was gelegd. Het gemeenschap-
pelijke doel was de aanleg van omvangrijke telegraaf- en telefoonnetwerken. In het kader 
daarvan moesten voorzieningen worden getroffen om de grond in overeenstemming te bren-
gen met de nieuwe bestemming, zoals de noodzakelijke wijzigingen van bestaande werken en 
inrichtingen en het herstel van de vorige toestand wanneer voor de aanleg tijdelijk verande-
ringen in de werken werden aangebracht. De kosten die daaruit voortvloeiden en de kosten 
van onderhoud, zoals wegverzakkingen, mochten niet ten laste komen van de publiekrech-
telijke eigenaren. De schadevergoeding werd dan ook tot deze kosten beperkt. Deze beperkte 
schadevergoeding vormt, zoals eerder is opgemerkt, een uitzondering op het beginsel van de 
volledige schadevergoeding. 
 De T&T-wet bevatte geen bepaling over de wijze waarop de schadevergoeding voor 
eigenaren van particuliere gronden moest worden vastgesteld. Uit het standpunt van de T&T-
wetgever dat schadevergoeding zo ruim mogelijk moest worden toegekend, wordt afgeleid 
dat particuliere grondeigenaren aanspraak konden maken op volledige schadevergoeding. 
 Deze uitgangspunten gelden ruim honderd jaar later in de huidige Telecommunicatie-
wet nog steeds. Op grond van art. 5.7 Tw hebben de eigenaren en beheerders van openbare 
gronden recht op vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de 
meerdere marktconforme kosten van onderhoud. Marktconforme kosten wil zeggen kosten 
zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op 
de desbetreffende markt worden gemaakt. De eis van marktconformiteit is bij de herziening 
van de Telecommunicatiewet in 2004 toegevoegd bij amendement.230 Daarmee wordt beoogd 
de kosten van de aanleg en het onderhoud te minimaliseren en efficiënte investeringen in 
infrastructuur te bevorderen. ‘Marktconform’ komt er in de praktijk op neer dat aannemers 
richtinggevend zijn voor de kosten en dat in de vergoeding een commerciële opslag wordt 
meegenomen. Sinds de wijziging van hoofdstuk 5 Tw draagt de aanbieder – of de gedoog-
plichtige op kosten van de aanbieder – zorg voor de herbestratingswerkzaamheden. Vóór de 
wijziging van hoofdstuk 5 Tw vormde dit een heikel punt. Volgens OPTA viel het uitvoeren 
van herbestratingswerkzaamheden onder de gedoogplicht.231 Onderhoudskosten als gevolg 
van op ondeugdelijke wijze uitgevoerde herbestratingswerkzaamheden konden gemeenten 
volgens OPTA verhalen op grond van de voorloper van art. 5.7 Tw. OPTA baseerde zich 
voor dit standpunt op de parlementaire geschiedenis. Daaruit volgt dat de kern van de 
schadevergoedingsregeling is dat de graafgerechtigde de verplichting heeft er voor te zorgen 
dat een gedoogplichtige geen nadeel ondervindt van de aanleg van kabels.232 
 Net als in de Telegraafwet van 1852 is de kantonrechter op grond van art. 5.13 Tw 
bevoegd ten aanzien van eisen tot schadevergoeding (zie over rechtsbescherming paragraaf 
3.8). 
 

                                                 
229 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 6 (art. 6). 
230 Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 45. 
231 OPTA, Brief aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2003/20081, d.d. 7 maart 2003. 
232 Kamerstukken I 1997/98, 25 533, nr. 309b, p. 16. 
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Aanleg van kabels in de buisleidingenstraat en in tunnels 
In het licht van de mogelijkheid om kabels aan te leggen in de buisleidingenstraat of in de 
Westerscheldetunnel en de in dat kader verschuldigde vergoeding wordt kort de achtergrond 
van deze mogelijkheden uiteengezet. Met het oog op de totstandkoming van de buislei-
dingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische 
grens (73 km lang, gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen) kwam in 1972 de Nutswet233 tot 
stand, op grond waarvan de straat van algemeen belang werd verklaard en op basis daarvan 
percelen werden onteigend. De Nutswet bevat geen materieel schadevergoedingsrecht. De 
eigenaren van de betreffende percelen werden destijds schadeloos gesteld op grond van de 
Onteigeningswet. De buisleidingenstraat werd staatseigendom en het beheer werd in handen 
gelegd van de Stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland (tegenwoordig ‘Buisleidin-
genstraat Nederland’).234 
 In de buisleidingenstraat liggen buisleidingen voor het transport van onder andere 
aardgas, olie, gas en water, en kabelbeschermbuizen ten behoeve van communicatie-infra-
structuur. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, zijn de afgelopen jaren lege kabel-
beschermbuizen gelegd waarvan aanbieders gebruik kunnen maken.235 De aanleg van 
leidingen geschiedt op basis van een overeenkomst,236 waarbij tevens de tarieven worden 
vastgesteld. Onduidelijk is op welke wijze besluiten met betrekking tot de vaststelling van 
tarieven tot stand komen. Volgens Buisleidingenstraat Nederland omvatten deze een entree-
vergoeding (ter aflossing aan het Rijk van de voorfinanciering van de investeringen) en een 
jaartarief (ter dekking van de exploitatiekosten van het bureau van Buisleidingenstraat 
Nederland). Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de lengte en de diameter van de leiding, 
en van het gebruik van de landstrekking van de buisleidingenstraat. Naast de forse bedragen 
die aanbieders voor het afnemen van de ducts hebben betaald, dienden zij bij het aangaan 
van de koopovereenkomsten tevens beheersovereenkomsten (huurovereenkomsten, het 
reeds genoemde ‘jaartarief’ voor beheer- en exploitatiekosten) aan te gaan. Er is derhalve 
sprake van koppelverkoop. De hoge tarieven zouden wellicht met een beroep op de essential 
facility doctrine kunnen worden bestreden. Toepassing van de leer van de essential facility op 
de onderhavige problematiek leidt er toe dat aanbieders wellicht aanspraak zouden kunnen 
maken op toegang tot de buisleidingenstraat, aangezien deze om technische of economische 
redenen niet kan worden gedupliceerd en de toegang noodzakelijk is voor het kunnen leveren 
van diensten. Aanbieders zijn vanwege de bodemgesteldheid in feite gedwongen om gebruik 
te maken van de buisleidingenstraat en duplicatie van de straat binnen afzienbare termijn is 
niet haalbaar. Het vragen van zeer hoge tarieven komt in feite neer op een toegangsweigering. 
Los daarvan is de Staat als eigenaar van de buisleidingenstraat gedoogplichtig. Hetzelfde geldt 
voor Buisleidingenstraat Nederland op basis van art. 5.2 Tw, waarin zowel de rechthebbende 
op als de beheerder van openbare grond gedoogplichtig is. Buisleidingenstraat Nederland is 
derhalve verplicht de aanleg van kabels in de buisleidingenstraat te gedogen en kan derhalve 

                                                 
233 Wet van 11 maart 1972, Stb. 1972, 145. 
234 De stichting wordt bestuurd door een Raad van Beheer, die bestaat uit leden van de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat, Economische Zaken en Financiën, een door de Kroon op voordracht van het dagelijks bestuur van de 
provincie Noord-Brabant aangewezen lid en drie door de leidingeigenaren (de gezamenlijk rechthebbenden) 
aangewezen leden. 
235 <http://www.buisleidingenstraat.nl/>, onder ‘Ligging van de straat’. 
236 Op grond van een totstandgekomen overeenkomst draagt Buisleidingenstraat Nederland zorg voor het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen bij de betrokken instanties en het informeren van de eigenaren van te kruisen 
infrastructuur. Buisleidingenstraat Nederland bepaalt de ligging van de leiding. Na het uitzetwerk, dat op last van 
Buisleidingenstraat Nederland wordt uitgevoerd, is de leidingeigenaar en de door hem ingehuurde aannemer 
verantwoordelijk voor het op de juiste plaats leggen van de leiding. De leidingeigenaar is na aanleg verantwoordelijk 
voor het beheer van zijn eigen leiding. 
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slechts aanspraak maken op vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen 
en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud. 

Dezelfde problematiek doet zich voor bij het gebruik van het kabelkanaal van de 
Westerscheldetunnel. Op grond van de Tunnelwet Westerschelde237 is een naamloze 
vennootschap opgericht die tot doel heeft de Westerscheldetunnel (de 6,6 km lange tunnel 
tussen Terneuzen in Zeeuwsch-Vlaanderen en Goes op Zuid-Beveland) met aansluitende 
wegen en bijbehorende werken tot stand te brengen, in stand te houden en als rechthebbende 
te exploiteren of doen exploiteren. De wegen door de tunnel en de aansluitende wegen 
hebben op grond van art. 3 lid 1 van de Tunnelwet de bestemming van openbare weg 
gekregen. Ook hier rijst de vraag of de NV gedoogplichtig is en derhalve op grond van de 
Telecommunicatiewet recht heeft op schadevergoeding. Voor vervoer door de tunnel door 
middel van een motorrijtuig is een vergoeding verschuldigd. Het gebruik door automobilisten 
van de weg in de tunnel is van een geheel andere aard dan het gebruik door aanbieders van 
het kabelkanaal. Hetzelfde geldt voor de gebruiksvergoeding die automobilisten zijn ver-
schuldigd. De NV dient de aanleg van kabels in het kabelkanaal te gedogen en kan voor het 
gebruik van het kabelkanaal slechts aanspraak maken op schadevergoeding zoals geregeld in 
art. 5.7 Tw. 
 
Maatregelen ten aanzien van kabels 
In het kader van de bespreking van de vergoedingen die verband houden met de 
gedoogplicht van de aanleg van kabels kan niet worden voorbijgegaan aan art. 5.8 Tw. Dit 
artikel bepaalt wie de kosten van de maatregelen ten aanzien van kabels moet dragen. De kos-
ten komen voor rekening van de aanbieder als de maatregelen nodig zijn voor de oprichting 
van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gedoogplichtige. Dit houdt 
verband met de regel ‘liggen om niet, verleggen om niet’: aanbieders betalen geen precario, 
maar dienen in deze gevallen op eigen kosten de betreffende kabels te verleggen. In andere 
gevallen hoeft de aanbieder slechts over te gaan tot het nemen van maatregelen als de ge-
doogplichtige hem de kosten daarvan vergoedt. Om te bepalen wie de kosten moet betalen, is 
het dus van belang om vast te stellen of de maatregelen nodig zijn, in welke gevallen er sprake 
is van werken en hoe het begrip kosten moet worden geïnterpreteerd (zie voor een uitvoerige 
bespreking van deze voorwaarden paragraaf 4.2.1). Indien partijen geen overeenstemming 
terzake kunnen bereiken, kunnen zij OPTA om een beschikking verzoeken. Geschillen over 
de hoogte van de kosten staan op grond van art. 5.13 Tw ter beoordeling van de 
kantonrechter. 
 
Plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten 
Voor het plaatsen van antennes en de opbouw van antenne-opstelpunten geldt dat aanbieders 
zelfstandig tot overeenstemming dienen te komen met de grondeigenaren op wiens grond zij 
antennes en antenne-opstelpunten willen plaatsen. De Telecommunicatiewet bevat dan ook 
geen bepaling op basis waarvan grondeigenaren aanspraak kunnen maken op een vergoeding 
voor het plaatsen van antennes, antenne-installaties en -opstelpunten op hun grond of gebou-
wen. Deze vergoeding vormt onderdeel van de commerciële onderhandelingen dienaan-
gaande. 
 

                                                 
237 Wet van 1 oktober 1998, Stb. 1998, 600. 
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3.4.3 Overige schadevergoedingsregelingen 
 
Aangezien de aanspraken op schadeloosstelling en schadevergoeding in het onteigeningsrecht 
en de gedoogregeling parallel lopen, wordt in deze paragraaf ingegaan op de schadever-
goedingsregeling in de Onteigeningswet (Ow) en in de Belemmeringenwet privaatrecht. Ook 
wordt stilgestaan bij de regeling van nadeelcompensatie in het geval van de verplaatsing van 
kabels en leidingen, niet zijnde kabels in de zin van de Telecommunicatiewet. Nagegaan 
wordt in hoeverre deze regelingen met betrekking tot schadevergoeding verschillen met de 
regeling in de Telecommunicatiewet en of deze regelingen additionele waarborgen bevatten, 
die mogelijk ook zouden kunnen gelden bij de schadevergoedingsregeling in de Telecom-
municatiewet. 
 
Onteigeningswet 
Volgens art. 14 lid 1 Gw dient de schadeloosstelling bij onteigening vooraf te zijn verzekerd. 
Op grond van art. 40 Ow vormt de schadeloosstelling een volledige vergoeding van alle scha-
de die de eigenaar rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt.238 Dit 
houdt in dat de schadeloosstelling de onteigende in een financiële toestand brengt, die 
gelijkwaardig is aan de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden als de onteigening niet 
zou hebben plaatsgehad.239 De vergoeding mag niet lager, maar ook niet hoger zijn dan het 
bedrag van de schade die als gevolg van de onteigening wordt geleden. De financiële positie 
van de onteigende moet dus gelijk blijven. Ook in de Telecommunicatiewet wordt wat betreft 
de schadevergoeding voor eigenaren van openbare gronden uitgegaan van de redenering van 
de gelijkwaardige financiële positie. 
 De rechter heeft de schadeloosstelling voor onteigening stelselmatig verruimd. 
Oorspronkelijk voorzag de wet slechts in een vergoeding van de waarde. In de loop der tijd is 
de rechter ook rekening gaan houden met de waardevermindering van het overblijvende, de 
vergoeding van exploitatie- of inkomensschade en allerlei bijkomende schadefactoren.240 De 
volledige schadevergoeding is thans opgebouwd uit de werkelijke waarde van de onteigende 
zaak, waarbij wordt uitgegaan van de prijs die tot stand zou zijn gekomen bij de verkoop 
daarvan in het vrije commerciële verkeer (art. 40b Ow) en de waardevermindering van het ge-
deelte van de eigendom dat na onteigening overblijft (art. 41 Ow). De waardevermindering 
van het overblijvende kan bestaan uit vermogensschade voor schade met een blijvend 
karakter, die niet aan de persoon van de onteigende is verbonden, en inkomensschade, die 
wel aan de persoon van de onteigende is gekoppeld. Ook de exploitatieopbrengsten die de 
onteigende als gevolg van de onteigening misloopt, moeten worden vergoed. De inkomens-
schade en de exploitatienadelen worden geschat en na aftrek van de voordelen met een 
kapitalisatiefactor vermenigvuldigd. Ook bijkomende schade, die verband kan houden met 
verhuizing, aankoop, financiering, aanpassing, etc. wordt integraal vergoed, indien deze kos-
ten het rechtstreekse en noodzakelijke gevolg van de onteigening zijn. In de uitspraak van de 
rechtbank over de schadeloosstelling wordt de hoogte daarvan definitief vastgesteld. Anders 
dan in de Telecommunicatiewet geldt dus niet dat telkens wanneer zich schade voordoet 
terzake van onteigening vergoeding daarvan kan worden gevorderd.  
 

                                                 
238 HR 7 maart 1864, W 2569. 
239 HR 23 juli 1984, NJ 1985, 750; HR 22 januari 1992, NJ 1993, 114. 
240 Van Wijmen 1991, p. 56. 
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Belemmeringenwet privaatrecht 
De schadevergoeding is in de Belemmeringenwet privaatrecht summier geregeld. Art. 1 BP 
bepaalt slechts dat de gedoogplicht in voorkomende gevallen wordt opgelegd ‘behoudens 
recht op schadevergoeding’. Deze zinsnede moet zo worden opgevat dat telkens wanneer 
zich als gevolg van de aanleg en instandhouding van het werk dat gedoogd moet worden 
concrete schade voordoet, schadevergoeding kan worden gevorderd.241 Dit uitgangspunt 
werd reeds bij de totstandkoming van de T&T-wet gehanteerd voor de schadevergoeding in 
het kader van de gedoogplicht voor de aanleg van telefoonlijnen. 
 Aangezien in de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten zijn te vinden voor een 
beperkte interpretatie van het recht op schadevergoeding, moet worden uitgegaan van een 
recht op volledige schadevergoeding. De Hoge Raad heeft in dit verband aangeknoopt bij het 
standpunt van de T&T-wetgever dat het stelsel van de wet is dat het recht zo ruim mogelijk 
wordt toegekend en dat de wet daarom geen omschrijving van het begrip schadevergoeding 
omvat. De Hoge Raad heeft in dit verband bepaald dat een volledige vergoeding inhoudt dat 
de waardevermindering van de eigendom als gevolg van de gedoogplicht wordt vergoed en 
dat ook de schade wordt vergoed als gevolg van de aanleg en instandhouding van het werk 
dat moet worden gedoogd.242 Gelet op de uitleg in de jurisprudentie, stemt de regeling van 
schadevergoeding die op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht overeen met de volle-
dige schadeloosstelling op grond van de Onteigeningswet.243 De rechter kan tevens rekening 
houden met toekomstige schadefactoren, zoals inkomens- of exploitatienadelen (verminderde 
opbrengst door de beperkte gebruiksmogelijkheden) en zelfs waardevermindering van de 
grond, hetgeen zich kan voordoen bij de verkoop van de grond.244 Ook milieuschade komt 
voor vergoeding in aanmerking.245 Deze criteria vormen een extra waarborg ten opzichte van 
de regeling in de Telecommunicatiewet.  
 
Nadeelcompensatie 
In het kader van de vergoeding die is verschuldigd voor de verplaatsing van kabels en 
leidingen is het interessant om na te gaan op welke wijze dit is geregeld in de nadeel-
compensatieregelingen. Nadeelcompensatie heeft zich in de bestuurspraktijk ontwikkeld voor 
de gevallen waarin de overheid aansprakelijk is voor schade die haar rechtmatig handelen aan 
een of meer individuele belangen heeft toegebracht, indien en voor zover deze schade in 
redelijkheid niet ten laste van de gelaedeerde behoort te blijven, respectievelijk in redelijkheid 
aan het overheidshandelen kan worden toegerekend. Het stelsel van nadeelcompensatie dat 
hier wordt besproken, geldt voor de gevallen waarin de wet geen regeling bevat op grond 
waarvan de schade, die kabel- en leidingbeheerders lijden doordat een kabel of leiding moet 
worden verlegd vanwege de Minister van Verkeer en Waterstaat, door de overheid wordt 
vergoed. Zoals gezegd, bevat de Telecommunicatiewet een specifieke regeling voor de 
vergoeding van de kosten die verband houden met het verplaatsen van kabels. De Belem-
meringenwet privaatrecht voorziet niet in een aparte regeling voor de verplaatsing van 
elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen. Voor kabels en leidingen die onder de BP 
vallen, voorziet de Onteigeningswet in een volledige schadevergoeding in verband met de 
verplaatsing van kabels of leidingen. De Onteigeningswet voorziet echter niet in een ver-

                                                 
241 HR 6 december 1963, NJ 1965, 66. 
242 HR 22 mei 1970, NJ 1970, 368; HR 2 februari 1979, NJ 1979, 384. 
243 Coenen 1999, p. 92. 
244 Van Wijmen 1991, p. 59. 
245 Dit blijkt onder meer uit ABRvS 14 juli 2004, zaaknr. 200306857/1. 
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goeding als de te verleggen kabel of leiding op een andere juridische basis (vergunning, 
overeenkomst of feitelijk gedogen) is aangelegd. Voor de verplaatsing van deze kabels en 
leidingen gelden twee regelingen, waarvan het bestaansrecht naast elkaar onduidelijk is: de 
Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied246 van 
V&W tussen de Minister van V&W en Energie-Ned, de Vereniging van Leidingeigenaren in 
Nederland en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (de Overeenkomst) en de 
Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken 
en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999).247 Leidingbeheerders en kabelexploitanten die zijn 
aangesloten bij de voornoemde brancheorganisaties zijn in het kader van het verleggen van 
kabels gebonden aan de Overeenkomst. De NKL 1999 is een eenzijdig door de minister 
vastgestelde beleidsregeling die voorziet in een nadeelcompensatieregeling voor leidingbe-
heerders, die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisaties. 
 Het is niet eenvoudig om op basis van de Overeenkomst en de NKL 1999 de 
schadevergoeding voor het verplaatsen van kabels of leidingen vast te stellen, aangezien er 
onderscheid wordt gemaakt tussen buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 
(waarvoor de Overeenkomst geldt) en buitenleidingen, kruisende leidingen en langsleidingen 
(waarvoor de NKL 1999 geldt).248 Voor het berekenen van de schade wordt in grote lijnen 
aangesloten bij het onteigeningsrecht. Als uitgangspunt gelden de werkelijke verleggings-
kosten. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt uitgegaan van de aard 
van de kabel of leiding die moet worden verlegd en van de juridische basis van de aanleg van 
de kabel of leiding. Indien het kabels of leidingen van buiten rijkswaterstaatswerken of spoor-
wegwerken betreft, die op basis van een gedoogplicht op grond van de BP liggen, worden alle 
werkelijke verleggingskosten vergoed. Dit betreft de materiaalkosten, de kosten van het uit en 
in bedrijf stellen, de uitvoeringskosten en de kosten van ontwerp en begeleiding. Hetzelfde 
geldt voor een buitenleiding, die als openbaar werk in de zin van de BP kan worden aange-
merkt. Indien het een buitenleiding betreft die op basis van een gedoogplicht op grond van 
de BP ligt, wordt de vergoeding voor de verlegging op grond van de Onteigeningswet 
bepaald. De wijze van schadeberekening is voor de verschillende soorten kabels en leidingen 
gelijk. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Een belangrijk verschil vormt 
de bevoegde instantie voor het beslechten van geschillen: op grond van de Overeenkomst is 
de burgerlijke rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen; op grond van de NKL 1999 is 
de geschillenbeslechting opgedragen aan de bestuursrechter. Bij het verplaatsen door lagere 
overheden kan geen beroep worden gedaan op de NKL 1999, aangezien zij niet zijn 
gebonden aan beleidsregels (hetzelfde geldt voor de Overeenkomst) van een ander 
bestuursorgaan. Lagere overheden dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
acht te nemen, hetgeen een verplichting tot schadevergoeding kan inhouden. 
 
3.4.4 Analyse 
 
De verschillende vormen van schadevergoeding in de Telecommunicatiewet vertonen een 
grote diversiteit. De Telecommunicatiewet doorkruist op dit punt de civielrechtelijke regeling 
door het hanteren van begrippen zoals ‘marktconforme prijs’, ‘marktconforme kosten’ en 
‘redelijke vergoeding’. Voor de aanleg in openbare grond, de buisleidingenstraat en tunnels 
geldt een vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerde-

                                                 
246 Stcrt. 1999, nr. 97, p. 8. 
247 Stcrt. 1999, nr. 97, p. 10. 
248 Zie Makkinga 2002 voor een gedetailleerde analyse van de Overeenkomst en de NKL 1999. 
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re marktconforme onderhoudskosten. Ook de ondergrondse voorzieningen die door de ge-
doogplichtige zijn aangelegd en waarvan een aanbieder onder omstandigheden verplicht 
gebruik moet maken, worden ter beschikking gesteld tegen een marktconforme prijs. Dit is 
overigens opvallend aangezien deze mogelijkheid het creëren van monopolieposities in de 
hand werkt en het hanteren van een marktconforme prijs dus niet redelijk is. Voor de aanleg 
in particuliere grond geldt een volledige schadevergoeding. Over de hoogte van de kosten 
verbonden aan het nemen van maatregelen valt uit de Telecommunicatiewet niets af te leiden. 
Ten aanzien van de vergoeding voor het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten 
biedt de Telecommunicatiewet totaal geen houvast, aangezien dit commerciële overeenkom-
sten betreft. 
 Hoewel de schadevergoedingsregeling van de Telecommunicatiewet een lex specialis 
is ten opzichte van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen in de Telecom-
municatiewet derhalve dwingende werking hebben, kan uit de memorie van antwoord bij de 
Invoeringswet van het BW worden afgeleid dat in geval van lacunes aansluiting kan worden 
gezocht bij de schadevergoedingsregelingen in de Onteigeningswet, de Belemmeringenwet 
privaatrecht en het algemene civiele schadevergoedingsrecht in afdeling 6.1.10 BW. De 
Onteigeningswet en de Belemmeringenwet privaatrecht gaan echter uit van een volledige 
schadeloosstelling, die neerkomt op vergoeding van de werkelijke waarde en de exploitatie-
opbrengsten. De beperkte schadevergoeding in de Telecommunicatiewet voor eigenaren van 
openbare grond steekt hier schril tegen af. Gemeenten kunnen op grond van de Telecom-
municatiewet bijvoorbeeld geen aanspraak maken op een vergoeding voor de waardever-
mindering van hun grond. Bovendien moest de gemeentelijke precariobelasting op grond van 
een arrest van de Hoge Raad wijken voor de bepalingen in de T&T-wet waarin de schade-
vergoeding was geregeld.249 
 Aangezien de volledige schadevergoeding een van de beginselen van het schadever-
goedingsrecht vormt, dient voor de keuze van een beperkte schadevergoeding een goede 
rechtvaardiging te bestaan. Ruim anderhalve eeuw geleden besloot de rijksoverheid op grond 
van twee aannames – de snelheid die was geboden bij de aanleg van een landelijk telegrafie-
netwerk en de verwachting dat zich nauwelijks schade zou voordoen – om voor de aanleg 
van telegraafnetten niet aan te knopen bij de Onteigeningswet. De Rijksoverheid had belang 
bij het zo beperkt mogelijk houden van schadevergoeding. Ook vandaag de dag wordt voor 
eigenaren van openbare grond van deze beperkte vergoeding uitgegaan. De aannames die ten 
tijde van de Telegraafwet golden, gaan vandaag de dag echter niet meer op gelijke wijze op. 
Er is immers reeds een grote hoeveelheid infrastructuur aangelegd. Ook dekt ‘nauwelijks’ niet 
de mate van schade die het gevolg is van de aanleg en instandhouding van kabels, en de ge-
volgschade voor andere nutsinfrastructuur. Daarnaast behoeft het geen betoog dat de huidige 
situatie een geheel andere is dan anderhalve eeuw geleden. Er is een andere marktstructuur, 
de overheid moedigt de aanleg van infrastructuur aan en er zijn vele aanbieders die allen 
dezelfde rechten hebben. Het belangrijkste verschil is echter dat het belang van de rijksover-
heid is overgegaan naar de aanbieders. Door de veranderde marktsituatie worden gemeenten 
geconfronteerd met vele aanbieders die infrastructuur aanleggen en is de zwaarte van inbreuk 
op gemeentelijk eigendom derhalve sterk toegenomen. Gemeenten worden in deze zin bena-
deeld ten faveure van commerciële aanbieders. In het oog moet echter worden gehouden dat 
aanbieders in het belang van de eindgebruikers infrastructuur mogen aanleggen en in dat 
verband wettelijk inbreuk mogen maken op gemeentelijk grondeigendom. Het voordeel van 
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de aanbieder dat is gelegen in de beperkte schadevergoeding voor een eigenaar van openbare 
grond zou direct ten goede moeten komen aan de eindgebruiker. Indien de beperkte schade-
vergoeding terugvloeit in de winst van de commerciële onderneming is er geen sprake van 
behartiging van het algemeen belang. In dat geval zouden gemeenten in theorie aanspraak 
kunnen maken op een volledige schadevergoeding. Dit ligt echter niet voor de hand, aan-
gezien de publieke bestemming van de openbare grond te allen tijde moet worden meege-
wogen. Dit betekent dat er bij de aanleg in openbare grond ten aanzien van schadevergoeding 
een ander soort afweging plaatsvindt dan bij de aanleg in particuliere grond en dat gemeenten 
op grond daarvan – terecht – slechts aanspraak kunnen maken op de beperkte 
schadevergoeding. Geredeneerd vanuit het algemeen belang van een hoogwaardige infra-
structuur – en het daaruit voor eindgebruikers voortvloeiende belang van voldoende keuze-
vrijheid tegen lage prijzen – is het om die reden aanvaardbaar dat gemeenten slechts aan-
spraak kunnen maken op een beperkte schadevergoeding en geen precario mogen heffen. 
 
3.5 Aansprakelijkheid voor schade aan leidingen 
 
In het kader van de liberalisering van de markt zijn de graafwerkzaamheden in de afgelopen 
jaren explosief toegenomen. De wettelijke gedoogplicht maakt het voor iedere aanbieder im-
mers mogelijk een eigen netwerk aan te leggen. De ongebreidelde aanleg van ondergrondse 
infrastructuur die dit tot gevolg heeft gehad, heeft geleid tot ondergrondse chaos. Niet alleen 
kunnen in dit verband onveilige situaties ontstaan als bij de aanleg van kabels gasleidingen of 
elektriciteitskabels worden geraakt, ook doet zich in 20% van de gevallen schade voor. De 
voornaamste oorzaak is gelegen in de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de grondroer-
der en de beheerder van reeds in de grond aanwezige infrastructuur. Dit houdt verband met 
de omstandigheid dat er geen wettelijke registratieplicht bestaat, maar slechts de mogelijkheid 
om graafwerkzaamheden vrijwillig te melden bij het Kabels en Leidingen informatiecentrum 
(KLIC). De doelstelling van het KLIC is het voorkomen van schade aan kabels en leidingen 
door het beschikbaar stellen van informatie over de aanwezigheid van kabels of leidingen op 
de graaflocatie. Door het ontbreken van een wettelijke verplichting tot een KLIC melding 
beschikt het KLIC echter niet over volledige en correcte gegevens en is het systeem niet 
waterdicht. In de helft van alle schadegevallen die zich voordoen, blijkt geen KLIC melding 
te zijn gedaan. De jaarlijkse directe schade varieert tussen € 40 miljoen250 en € 75 miljoen251. 
De totale schade wordt op € 175 miljoen geschat. 
 
3.5.1 Summiere regeling in de Telecommunicatiewet 
 
De Telecommunicatiewet bevat geen regeling betreffende de aansprakelijkheid voor schade 
die als gevolg van graafincidenten aan andere ondergrondse werken ontstaat. Art. 5.9 lid 1 
Tw – ingevoegd bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw – schrijft slechts voor dat de aanbieder 
bij de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels zo min mogelijk hinder mag veroor-
zaken ten aanzien van reeds in de grond aanwezige infrastructuur, waaronder gas-, water- en 
elektriciteitsleidingen. In dit verband is van belang dat het nieuwe regime geen terugwerkende 
kracht heeft.252 Hinder als gevolg van aanleg van kabels vóór het moment van inwerking-
treding van het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw valt dan ook niet onder deze bepaling, hinder als 

                                                 
250 NEN 2004, p. 88. 
251 Kamerstukken II 2004/05, 29 387, nr. 6, Bijlage, p. 2. 
252 Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 8. 
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gevolg van de instandhouding van bestaande kabels daarentegen wel. Ook mag hij volgens lid 
2 de instandhouding van deze werken niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoei-
lijken. Indien de aanbieder in strijd met deze bepalingen handelt, moet hij op grond van lid 3 
op eigen kosten maatregelen nemen om die strijdigheid te beëindigen. OPTA is bevoegd als 
partijen het oneens zijn over de vraag wie de kosten van de maatregelen moet dragen, met 
andere woorden de vraag wie de hinder of het gevaar heeft veroorzaakt. Daarnaast gelden in 
alle gevallen de algemene maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen, zodat de betrokken lei-
dingbeheerder een vordering kan instellen uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Het 
uitgangspunt is dan ook dat grondroerders – in de meeste gevallen aannemers – uiterste zorg-
vuldigheid moeten betrachten bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden om een eventuele 
vordering uit onrechtmatige daad te voorkomen. 
 De Telecommunicatiewet bevat geen regeling voor de aansprakelijkheid voor schade 
die het gevolg is van gebreken in de kabels. Op grond van art. 6:174 lid 2 BW is de beheerder 
van een leiding aansprakelijk, behalve voor zover de leiding zich bevindt in een gebouw of 
werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.253 Ten slotte is 
met het oog op de mogelijke overname van infrastructuur van belang dat indien na het be-
kend worden van de schade een ander de leiding gebruikt, de aansprakelijkheid blijft rusten 
op degene die de leiding gebruikte ten tijde van het bekend worden van de schade. 
 
3.5.2 Informatie- en onderzoeksplicht 
 
In de praktijk vinden de Aanbevelingen tot het Voorkomen van Schade aan Leidingen 
(ASVL) uit 1985 op grote schaal toepassing.254 Deze aanbevelingen zijn opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, leidingbeheerders en opdrachtgevers. Met de 
ASVL wordt beoogd – door informatieverschaffing tussen aannemer en leidingbeheerder – 
graafwerkzaamheden op zodanige wijze uit te voeren dat geen schade aan leidingen ontstaat. 
Hoewel de AVSL geen aansprakelijkheidsregels bevatten, bepaalt de rechter aan de hand van 
de daarin neergelegde informatieplicht van de leidingbeheerder en de onderzoeksplicht van 
de aannemer bij wie de aansprakelijkheid rust. De aansprakelijkheid voor schade aan kabels 
en leidingen heeft zich dan ook volledig in de jurisprudentie ontwikkeld. 
 Het inwinnen en verstrekken van informatie staat centraal in de AVSL. Opdracht-
gevers dienen zich in de ontwerpfase op grond van Aanbeveling 1 bij grondbeheerders en 
leidingbeheerders te oriënteren over de aanwezigheid en ligging van leidingen en op grond 
van Aanbeveling 2 bij het ontwerp daarmee rekening te houden. Op grond van Aanbeveling 
11 dient de leidingbeheerder de aannemer desgevraagd nauwkeurige ligginggegevens ter 
beschikking te stellen. Op de leidingbeheerder rust derhalve een informatieplicht. Daartegen-
over staat een onderzoeksplicht voor de aannemer. In de praktijk vormt deze onderzoeks-
plicht het zwaartepunt. De aannemer dient op grond van Aanbeveling 20 de betrokken 
leidingbeheerders op de hoogte te stellen van voorgenomen graafwerkzaamheden en hen om 
ligginggegevens te verzoeken. De moeilijkheid is dat de aannemer niet mag uitgaan van de 
juistheid van de door de leidingbeheerder verstrekte ligginggegevens (beheertekeningen die 
de locatie van kabels ten tijde van de legging weergeven), aangezien de feitelijke ligging van 
kabels – zowel horizontaal als verticaal – in de loop der tijd kan wijzigen. Mogelijke oorzaken 
zijn werkzaamheden door derden, ophoging of afgraving van de grond of grondmechanische 

                                                 
253 MvA, Parl. Gesch. Boek 6, p. 759. 
254 Deze traden in de plaats van de Aanbevelingen tot het Voorkomen van beschadigingen aan ondergrondse Leidingen 
uit 1970. 
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oorzaken.255 KPN voegt bij de ligginggegevens dan ook een waarschuwingstekst waarin zij er 
onder andere uitdrukkelijk op wijst dat zij geen gegevens over de diepteligging van kabels ver-
strekt, dat het gebruik van graafmachines nabij kabels daarom met klem wordt ontraden en 
dat bij ontgraving voorzichtigheid is geboden.256 Aannemers menen dat KPN een dergelijk 
voorbehoud niet mag maken en de exacte ligginggegevens moet verstrekken. De diepteligging 
stond in een aantal geschillen centraal.257 In al deze geschillen komt het er op neer dat van 
KPN niet kan worden verwacht dat zij op de hoogte is van de exacte ligginggegevens en dat 
aannemers daarmee rekening moeten houden. Aannemers zullen dus in alle gevallen ter 
plaatse de kabels moeten lokaliseren alvorens tot de werkzaamheden wordt overgegaan en 
eventueel te constateren feitelijke afwijkingen ten opzichte van de ligginggegevens op de teke-
ningen moeten melden. De KLIC melding is geregeld in Aanbeveling 21. Hierin is bepaald 
dat een aannemer graafwerkzaamheden moet melden bij het KLIC. Uit de jurisprudentie 
volgt dat grondroerders toerekenbaar tekortschieten indien zij een KLIC melding achterwege 
laten.258 De KLIC melding is ook in verzekeringspolissen als voorwaarde opgenomen, zodat 
de dekking voor veroorzaakte schade vervalt indien een grondroerder nalaat graafwerk-
zaamheden te melden bij het KLIC. 
 Naast de AVSL gelden de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), die in 
1989 door de ministeries van Defensie, V&W en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu (VROM) zijn opgesteld. Dit zijn bindende regels die zien op de verhouding tussen een 
opdrachtgever en een aannemer in de contractuele fase en onderdeel uitmaken van de over-
eenkomst tussen partijen. De UAV komen in grote lijnen overeen met de AVSL. Zo dient de 
opdrachtgever de aannemer de benodigde tekeningen en informatie te verschaffen (paragraaf 
5 lid 1) en is de eerstgenoemde verantwoordelijk voor de juistheid daarvan (paragraaf 29 lid 
3). De aannemer mag er dus in principe van uitgaan dat deze gegevens kloppen. Het betreft 
echter globale, deels van de leidingbeheerder afkomstige informatie, zodat de aannemer daar 
niet blind op mag varen. De aannemer is op grond van paragraaf 6 lid 8 aansprakelijk voor 
schade aan eigendom van de opdrachtgever, die is ontstaan door graafwerkzaamheden, 
indien er sprake is van nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aan-
nemer, diens personeel, onderaannemers of leveranciers. Bovendien dient de aannemer de 
opdrachtgever op grond van lid 9 te vrijwaren voor aanspraken van derden voor dit soort 
schade. Deze bepalingen zijn eveneens opgenomen in de in 2000 opgestelde en in 2005 
gewijzigde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 
(UAV GC). Deze bevatten standaardvoorwaarden die partijen van toepassing kunnen 
verklaren op geïntegreerde contracten, dat wil zeggen contracten die een opdrachtgever aan-
gaat met één partij voor zowel het vervaardigen van het ontwerp van een werk als het 
uitvoeren daarvan. 
 Het Burgerlijk Wetboek bevat een enkele relevante bepaling. Naast art. 6:162 BW 
volgt uit art. 6: 171 BW dat de onderzoeksplicht en dus ook de aansprakelijkheid voor schade 
op de zelfstandig werkende aannemer en diens opdrachtgever rust: indien een niet onder-
geschikte (lees: zelfstandig werkende aannemer) die in opdracht van een ander (lees: op-

                                                 
255 Van Velsen 2003, p. 948. De auteur gaat in op het verschil tussen ligging- en legginggegevens en beschouwt de 
omstandigheid dat deze gegevens vrijwel nooit overeenkomen als het grootste knelpunt bij kabel- en leidingschades. 
256 Wilschut 2005, p. 3.  
257 Ktr. Utrecht 21 mei 2003, rolnr. 284550 CV EXPL 02-10720; Ktr. Utrecht 5 november 2003, rolnr. 280837 CV 
EXPL 02-9692; Rb. Utrecht 3 december 2003, rolnr. 154011/HAZA 02-2203; Ktr. Utrecht 25 februari 2004, rolnr. 
308695 CU EXPL 03-85; en Ktr. Eindhoven 25 maart 2004, rolnr. 03/267. Zie voor de betreffende passages Wilschut 
2005, p. 5. 
258 HR 12 april 2002, zaaknr. C00/164HR. 
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drachtgever/hoofdaannemer) werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, 
jegens een derde (lees: leidingbeheerder) aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden 
begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk. Op grond van een arrest van de 
Hoge Raad dient deze bepaling restrictief te worden opgevat.259 De Hoge Raad oordeelde dat 
aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen van een zelfstandig werkende aannemer alleen 
bestaat als het werkzaamheden betreft die een opdrachtgever ter uitoefening van zijn bedrijf 
door die zelfstandige aannemer laat verrichten. Aansprakelijkheid kan niet worden aangeno-
men als de benadeelde de zelfstandig werkende aannemer en de opdrachtgever niet als een 
zekere eenheid kan beschouwen. De schade behoort dan volgens de Hoge Raad niet tot de 
risicosfeer van de opdrachtgever. De zinsnede ‘werkzaamheden ter uitoefening van diens 
bedrijf’ houdt een belangrijke beperking in. Alleen het geval van de zelfstandig werkende 
aannemer die aan de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever deelneemt, valt er onder. Het 
gaat er om dat degene die schade lijdt, weet wie hij aansprakelijk kan stellen. 
 De aansprakelijkheid wordt mede bepaald aan de hand van de daarover handelende 
jurisprudentie.260 Daaruit blijkt dat de beheerder wordt beoordeeld op het verstrekken van 
onjuiste of onvolledige informatie en de aannemer blaam treft indien hij onzorgvuldig werkt 
of naar aanleiding van de verstrekte informatie nalaat onderzoek te verrichten. De door de 
beheerder aangeleverde informatie dient juist te zijn, maar de aannemer dient bij het verrich-
ten van de werkzaamheden wel rekening te houden met mogelijke afwijkingen. 
De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen over kabel- en leidingschades, waarin de arresten 
van de gerechtshoven zijn bekrachtigd. Het ene arrest pakt nadelig uit voor de leidingbeheer-
der, het andere voor de aannemer. In het eerste geval ging het om de aanleg van mantel-
buizen door een aannemer in opdracht van KPN (destijds PTT).261 PTT vroeg de netinfor-
matie op, kreeg een tekening van de aanwezige gasleidingen en een tekening van twee elek-
triciteitskabels en gaf de aannemer vervolgens alleen de tekening van de gasbuizen. Later is in 
een onderhoud de aanwezigheid van de elektriciteitskabels ter sprake gebracht. Desondanks 
beschadigde de aannemer deze kabels tijdens de graafwerkzaamheden en werd hij door het 
elektriciteitsbedrijf aansprakelijk gesteld. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof er terecht van 
is uitgegaan dat op de aannemer een onderzoeksplicht rustte, maar dat de aannemer onder de 
gegeven omstandigheden op het door zijn zeer deskundige opdrachtgeefster PTT verrichte 
onderzoek en de door haar verstrekte informatie mocht vertrouwen en geen nader onderzoek 
hoefde te verrichten.262 Op de tekening stonden “in het geheel geen elektriciteitskabels”, 
zodat de aannemer niet hoefde te vermoeden dat de informatie onvolledig was. Tegen deze 
redenering van de Hoge Raad valt in te brengen dat er geen tekeningen beschikbaar zijn 
waarop alle leidingen en kabels zijn aangegeven. In de praktijk wordt gewerkt met buizen-
tekeningen (gas- of waterbuizen) en kabeltekeningen (elektriciteitskabels). De aannemer had 
derhalve moeten realiseren dat PTT hem geen volledige informatie had verstrekt. 
 In het tweede geval betrof het een aannemer die in opdracht van de Gasunie 
werkzaamheden uitvoerde.263 De Gasunie verstrekte de aannemer alle tekeningen die zij van 
een leidingbeheerder had gekregen. De aannemer meldde de graafwerkzaamheden bij het 
KLIC, waarop de leidingbeheerder vervolgens niet reageerde. Tijdens de graafwerkzaam-
heden beschadigde de aannemer achtereenvolgens een laagspanningskabel, een waterleiding 

                                                 
259 HR 21 december 2001 (Energie Delfland NV/Stoeterij De Kraal), zaaknr. C00/095HR. 
260 Zie voor een zeer uitgebreid overzicht van deze deels niet gepubliceerde rechtspraak Eijkelenboom en Steenbrink-
Drop 2006. 
261 Zie over dit arrest Van Velsen 2003, p. 950 en 952. 
262 HR 4 oktober 1996 (Eneco/Van Baarsen), NJ 1997, nr. 64. 
263 Zie over dit arrest Van Velsen 2003, p. 950-952. 
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en een gasbuis, die alle door de leidingbeheerder werden beheerd. Na de eerste twee schades 
heeft de leidingbeheerder de aannemer aansluitschetsen (met daarop de huisaansluitingen) 
verstrekt en heeft de aannemer alle leidingen gelokaliseerd. De aannemer had echter ver-
zuimd de aansluitschets op te vragen van de straat waarin de gasbuis was gelegen. Vervolgens 
werd hij door een afnemer aangesproken tot vergoeding van bedrijfsschade die deze leed als 
gevolg van de beschadiging van de gasbuis. De Hoge Raad bekrachtigde het arrest van het 
Hof waarin het oordeelde dat de aannemer in redelijkheid bedacht had moeten zijn op de 
aanwezigheid van kabels en leidingen.264 Het Hof heeft de aannemer volgens de Hoge Raad 
terecht diens tekortkomingen toegerekend, ondanks de omstandigheid dat hij een KLIC 
melding heeft gedaan. Aan de veel omvattende onderzoeksplicht van de aannemer wordt dan 
ook een bijzonder zwaar gewicht toegekend.265 
 Met het wetsontwerp inzake de informatie-uitwisseling ten aanzien van ondergrondse 
netten,266 dat in paragraaf 4.4.2 wordt besproken, wordt onder andere beoogd de verdeling 
van verantwoordelijkheid van betrokken partijen helderder te regelen: 
 

“Het zwaartepunt van de aansprakelijkheid is door de jurisprudentie aan de kant van de 
grondroerder komen te liggen. Dit wetsvoorstel beoogt meer evenwicht te brengen in de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen grondroerders en kabel en leidingbeheerders. Het betreft 
geen wijziging van de aansprakelijkheidsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze 
verduidelijking van de verantwoordelijkheidsverdeling maakt duidelijker wie op grond van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan kabels en leidingen.”267 

 
Hoewel het wetsvoorstel in de kern ziet op het regelen van de informatie-uitwisseling tussen 
beheerders van ondergrondse infrastructuur en grondroerders wordt de gelegenheid te baat 
genomen om tot een meer evenwichtige verdeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
zoals deze geldt tussen partijen te komen.268 Als reden wordt aangevoerd dat de grond-
roerder, die zich heeft verzekerd, vaak degene is bij wie de aansprakelijkheid rust. Door de 
vele incidenten zien zij zich geconfronteerd met hogere premies of kunnen zij zich steeds 
moeilijker verzekeren. Volgens de Minister van EZ en de Minister van VROM draagt de 
huidige verdeling van aansprakelijkheid niet bij aan een zorgvuldige graafpraktijk.269 
 
3.5.3 Analyse 
 
Hoewel zich steeds meer gevallen van schade voordoen, bevat de Telecommunicatiewet geen 
regeling voor de aansprakelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt door hinder of gevaar. 
Aanbieders dienen op grond van de Telecommunicatiewet slechts zo min mogelijk hinder en 
gevaar te veroorzaken en dienen eventuele hinder of gevaar op eigen kosten te beëindigen. 
Voor de aansprakelijkheid voor schade moet te rade worden gegaan bij de algemene regeling 
in het BW, de AVSL, de UAV en de jurisprudentie. In de AVSL en de UAV is sprake van 
een onbalans tussen de informatieplicht van leidingbeheerders en de onderzoeksplicht voor 
aannemers/grondroerders. Er rust een zeer zware onderzoeksplicht op grondroerders. Aan-
gezien zekerheid over de juiste diepteligging van kabels en leidingen nooit is te geven, kunnen 

                                                 
264 HR 2 oktober 1998 (Nacap/Shellfish), NJ 1998, nr. 831. 
265 Zie over de scheve verplichtingen Dahm 1994. 
266 Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 2. 
267 Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 3, p. 12. 
268 Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 3, p. 13. 
269 Van Velsen 2006 heeft op deze redenering – terecht – veel kritiek. 
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zij in feite nooit met een gerust hart afgaan op de door de leidingbeheerder verstrekte 
informatie en dienen zij de kabels en leidingen altijd ter plekke te lokaliseren. Hoewel de roep 
om registratie van ondergrondse kabels en leidingen toeneemt (zie paragraaf 4.4.2), vormt 
registratie in dit verband geen pasklare oplossing, aangezien op de grondroerder altijd een 
zeer zware onderzoeksplicht zal blijven rusten.  
 Het is niet redelijk dat KPN en andere leidingbeheerders zich op grond van een 
standaard waarschuwingstekst van hun aansprakelijkheid kunnen kwijten. KPN was zowel 
betrokken bij het opstellen van de AVSL in 1970 als bij de herziening daarvan in 1989. De 
marktsituatie is inmiddels sterk gewijzigd: er zijn meer leidingbeheerders, er is meer infras-
tructuur aangelegd, er is meer ondergrondse activiteit en als gevolg daarvan doen zich veel 
meer gevallen van schade voor. Het ligt voor de hand dat schade zich voornamelijk voordoet 
ten aanzien van kabels die al geruime tijd in de grond liggen (lees: kabels van KPN). Gezien 
de sterk gewijzigde marktsituatie verdient het aanbeveling om na te gaan of de AVSL uit 1989 
nog in voldoende mate is toegesneden op de huidige situatie en de huidige belangen van alle 
betrokkenen. Met name dient daarbij aandacht te worden besteed aan de zware 
onderzoeksplicht die op de grondroerder rust. 
 
3.6 Eigendom van infrastructuur 
 
De eigendom van infrastructuur en de goederenrechtelijke kwalificatie daarvan vormen 
uiterst complexe civielrechtelijke kwesties, die enerzijds wel en anderzijds geen onderling 
verband houden. Wel, aangezien in de toepasselijke bepalingen dezelfde woorden worden 
gebezigd, bij de uitleg waarvan – naar wordt aangenomen – dezelfde maatstaven moeten 
worden toegepast. Niet, aangezien het twee afzonderlijke vragen betreft. In deze paragraaf 
staat de eigendom van infrastructuur centraal. Daartoe wordt ingegaan op de eigendom van 
grond en in dat verband de natrekking van infrastructuur door de grond waarin of waarop 
deze is aangelegd. In de volgende paragraaf wordt de goederenrechtelijke kwalificatie van 
infrastructuur besproken. 
 
3.6.1 Eigendom van kabels  
 
Vóór de wijziging van hoofdstuk 5 Tw was de eigendom van kabels geregeld in art. 5.6 Tw 
1998. Op grond van deze bepaling bracht de aanleg van kabels en netwerkaansluitpunten 
geen wijziging in de eigendom daarvan. Ten aanzien van overige nutsinfrastructuur, zoals gas-
, water- en elektriciteitsleidingen was wettelijk niets geregeld. De roep om een algemene rege-
ling van de eigendom van ondergrondse infrastructuur in het Burgerlijk Wetboek was zo 
groot, dat de totstandkoming daarvan een voorwaarde vormde voor de verdere behandeling 
van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw.270 Aangezien netten in grond worden 
aangelegd, is de eigendom daarvan nu geregeld in art. 5:20 BW. Dit artikel bepaalt wat onder 
de eigendom van grond moet worden verstaan. Op grond van art. 5:20 lid 1 sub e BW omvat 
de eigendom van grond, voor zover de wet niet anders bepaalt, de gebouwen en werken die 
duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van eens anders onroerende zaak. 

                                                 
270 Kamerstukken II 2004/05,29 834, nr. 6, p. 3: “Opgemerkt zij overigens dat de leden van [de CDA] fractie vooralsnog 
vasthouden aan de gemaakte afspraken met de minister. Dit betekent dat eerst de eigendom van de netten generiek (in 
het BW) moet worden geregeld,voordat bespreking van daarop aanhakende nadere regelgeving, zoals onderhavig 
wetsvoorstel, aan de orde kan zijn.” 
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Er wordt uitgegaan van de verticale natrekking: de grondeigenaar is tevens eigenaar van de 
daarmee duurzaam verenigde gebouwen en werken. Lid 2 – ingevoegd bij de wijziging van 
hoofdstuk 5 Tw – bepaalt dat in afwijking hiervan, de eigendom van een net dat in, op of 
boven de grond van anderen is of wordt aangelegd, toebehoort aan de bevoegde aanlegger 
van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger. Een net bestaat uit “een of meer kabels of 
leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of 
van informatie”. Een elektronisch communicatienetwerk eindigt bij het fysieke netwerk-
aansluitpunt. Kabels en leidingen die zich na het netwerkaansluitpunt van de abonnee in een 
gebouw vinden behoren niet tot een net in deze zin en vallen onder de eigendom van de 
gebouweigenaar.271 De minister heeft er op gewezen dat de verkeersopvatting bepalend is 
voor de vraag of iets onderdeel van een net uitmaakt en dus tevens voor de vraag waar 
deelnetten van elkaar kunnen worden afgegrensd.272 De concrete afbakening van een net en 
de grens van de eigendom van met elkaar verbonden netten blijken uit de inschrijving in het 
openbare register. Er doet zich derhalve geen natrekking voor van aan elkaar gekoppelde 
netwerken, mits deze separaat zijn ingeschreven.273 Hoewel lege mantelbuizen geen (onder-
deel van een) net zijn, is deze bepaling op grond van art. 5.17 Tw ook van toepassing op lege 
mantelbuizen in de zin van art. 5.15 Tw. De verticale natrekking is met deze bepaling 
doorgeknipt voor ondergrondse infrastructuur, als gevolg waarvan kabels en lege mantel-
buizen expliciet geen bestanddeel van de grond vormen. 
 Deze wijziging vormt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige 
regeling. In art. 5.6 Tw 1998 werd aansluiting gezocht bij de zinsnede ‘voor zover de wet niet 
anders bepaalt’ in de aanhef van art. 5:20 BW. Zoals gezegd, bepaalde art. 5.6 Tw 1998 dat de 
aanleg van kabels en netwerkaansluitpunten geen wijziging brengt in de eigendom van de 
kabels. De aanbieder bleef dus eigenaar van de door hem aangelegde kabels en netwerk-
aansluitpunten. Hiermee werd de verticale natrekking expliciet doorbroken: zelfs duurzaam 
met de grond verenigde kabels werden niet nagetrokken door de grond waarin zij werden 
gelegd, zodat de eigendom van kabels niet in stukken uiteenviel.274 De achtergrond van deze 
bepaling is reeds aangestipt in paragraaf 2.2.2. Om de aangelegenheid op de eenvoudigste 
wijze te regelen, werd met het in 1938 toevoegen van art. 7bis aan de T&T-wet voor het eerst 
van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek afgeweken om de eigendom van de concessie-
houder te beschermen.275 Aanleiding voor het opnemen van deze bepaling was een arrest van 
                                                 
271 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 7. 
272 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 2. In de literatuur is gewezen op de mogelijkheid dat de verkeersopvatting 
afwijkt van de wettelijke definitie, zie Doorduijn en Textor 2006, p. 228-230. Het gaat in dit verband met name op dark 
fiber en mantelbuizen. Ten aanzien van dark fiber wijzen de auteurs er op dat de omstandigheid dat lasers die worden 
gekoppeld aan dark fiber onder de definitie van een netwerk in art. 1.1 sub e Tw vallen, zou betekenen dat de 
apparatuur van de huurder wordt nagetrokken. De heersende verkeersopvatting lijkt echter te zijn dat de actieve 
infrastructuur van een huurder van dark fiber geen onderdeel uitmaakt van de dark fiber. Ten aanzien van mantelbuizen 
vragen de auteurs zich af of de mantelbuis waarin glas wordt geblazen, wordt beschermd tegen de natrekking door het 
glas. De mantelbuis is immers een beschermingswerk ten opzichte van de kabel en is onderdeel van de kabel. Volgens 
de heersende opvatting verliest de eigenaar van de mantelbuis zijn eigendom echter niet aan de eigenaar van het glas. 
273 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 12, p. 3: “Deelnetten worden in beginsel nagetrokken door de hoofdzaak, het 
net, waarvan die deelnetten een bestanddeel vormen. Ook als het gaat om een stel kabels en het daarbij behorende 
toebehoren, vindt natrekking plaats. Doet zich dat voor, dan kan slechts de gehele zaak met een beperkt recht, 
bijvoorbeeld een recht van hypotheek, worden bezwaard. Een beperkt recht kan immers niet op een onzelfstandig 
onderdeel van een zaak worden gevestigd. Vestiging van hypotheek op de hele zaak onder aantekening dat slechts 
bezwaring van een deelnet wordt beoogd, zou niettemin tot gevolg hebben dat de hele zaak met hypotheek wordt 
bezwaard. Wel is mogelijk hypotheek te vestigen op een deelnet in het geval dat dit net door een inschrijving als bedoeld 
in artikel 3:17 lid 1 onder k BW of door inschrijving van een overdracht tot een zelfstandige zaak is geworden.” 
274 Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, wordt het bepaalde in art. 5.6 Tw te pas en – vooral – te onpas 
aangegrepen om kabels als roerende zaken aan te merken. Zo oordeelt Van Velten 1997, p. 670 dat kabelnetten die op 
basis van art. 36 WTV zijn aangebracht “roerende zaken [blijven]”. 
275 Aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1937/38, nr. 3, p. 5-6 
(art. 7bis). 
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de Hoge Raad, waarin de vraag centraal stond of van het bewuste art. 625 BW – waarin was 
bepaald dat de eigendom van de grond de eigendom omvatte van hetgeen zich op en in de 
grond bevond, de voorloper van art. 5:20 lid 1 BW – kon worden afgeweken. Onduidelijk 
was of een dergelijke overeenkomst, als daarbij niet uitdrukkelijk en formeel een opstalrecht 
werd gevestigd, aan derden kon worden tegengeworpen. Met de toevoeging van art. 7bis aan 
de T&T-wet werd deze onduidelijkheid deels weggenomen. 
 In de praktijk heeft echter, ondanks het bepaalde in art. 5.6 Tw 1998, lange tijd 
onzekerheid geheerst over de vraag of aanbieders uiterst kostbare opstalrechten op hun 
netwerken dienden te vestigen om zich te verzekeren van de eigendom van de aangelegde 
infrastructuur.276 Door het vestigen van een opstalrecht – dat als een wettelijke uitzondering 
in de zin van de zinsnede ‘voor zover de wet niet anders bepaalt’ moet worden gezien277 – 
wordt de verticale natrekking immers expliciet doorbroken: op grond van art. 5:101 BW is de 
opstaller eigenaar van de gebouwen en werken die hij boven, op of in het met zijn recht 
bezwaarde erf bouwt. De eigendom van de aangelegde infrastructuur staat met het vestigen 
van een opstalrecht derhalve vast. De onzekerheid omtrent het al dan niet vestigen van op-
stalrechten voor kabels werd in 2003 weggenomen door een in de volgende paragraaf te 
bespreken arrest van de Hoge Raad.278 De Hoge Raad heeft in deze zaak bevestigd dat de 
doorbreking van de verticale natrekkingsregel in art. 36 WTV – de voortzetting van art. 7bis 
T&T-wet en de voorloper van art. 5.6 Tw 1998 – ook toepasselijk is op de aanleg van kabels 
door andere aanbieders dan KPN (ten tijde van het betreffende geschil de concessiehouder), 
ongeacht of deze voor of na inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet zijn aangelegd. 
Art. 36 WTV gold immers alleen voor de concessiehouder. In het licht van de liberalisering 
van de telecommunicatiemarkt heeft de Hoge Raad aangegeven dat deze bepaling echter ook 
van toepassing is op anderen dan de concessiehouder. Voor dit standpunt werd aansluiting 
gezocht bij de memorie van antwoord bij de Telecommunicatiewet 1998, waarin ook is aan-
gegeven dat art. 5.6 Tw van toepassing is op de kabels die voor de inwerkingtreding van de 
wet zijn aangelegd. De Hoge Raad heeft het Hof wat dit betreft op de vingers getikt: het Hof 
had de uitzondering in de aanhef van art. 5:20 BW miskend en art. 5.6 Tw geheel onbespro-
ken gelaten. Het Hof ging er ten onrechte van uit dat de kabelnetten op grond van de 
artikelen 3:3279 en 5:20 BW juridisch eigendom van de gemeente waren en dat de gedeelten 
van de kabelnetten die in particuliere grond lagen door horizontale natrekking ook eigendom 
van de gemeente waren. Volgens de Hoge Raad was echter niet de gemeente als grond-
eigenaar de eigenaar van de netwerken, maar was de stichting, waarin de eigendom van de 
netten was ondergebracht, de eigenaar van de netwerken. 
 Door regeling van dit vraagstuk in het Burgerlijk Wetboek zijn de onduidelijkheden 
voor eens en altijd weggenomen. In het verlengde van het regelen van de eigendom van 
ondergrondse netten is met het oog op het vereiste van de kenbaarheid van de rechtstoestand 
van netten in het kader van de wijziging van hoofdstuk 5 Tw aan art. 3:17 lid 1 BW – dat een 
opsomming van in het openbare register inschrijfbare feiten bevat – een onderdeel toege-
voegd. Ook de aanleg en verwijdering van een net kan worden ingeschreven. Om te kunnen 
worden ingeschreven, hoeft een net niet steeds daadwerkelijk voor dat doel te worden 
gebruikt en hoeft ook de aanleg daarvan niet te zijn voltooid.280 In verband met de 

                                                 
276 Dommering e.a. 1999, p. 425. 
277 Stolker 2001, p. 1519. 
278 HR 6 juni 2003, Mediaforum 2003-7/8, nr. 33.  
279 In dit artikel is bepaald dat grond en daarmee duurzaam verenigde gebouwen en werken onroerend zijn. 
280 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 7. 
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inschrijving is ook art. 36 Kadasterwet gewijzigd. Op grond daarvan dienen in samenhang 
met art. 26 lid 1 Kadasterwet ter inschrijving van de aanleg en de verwijdering van netten 
authentieke afschriften te worden overgelegd van een notariële verklaring, die inhoudt dat de 
rechtshandeling is verricht en wat zij inhoudt, en van de daaraan gehechte stukken waaruit 
van die rechtshandeling blijkt. 
 
3.6.2 Eigendom van antennes en antenne-opstelpunten 
 
Voor bovengrondse infrastructuur geldt de hoofdregel van de verticale natrekking zoals 
neergelegd in art. 5:20 lid 1 sub e BW. De laatste zinsnede daarvan geeft aan dat bestanddelen 
van gebouwen of werken die zich op, in of onder het perceel grond van de grondeigenaar 
bevinden, eigendom zijn van de eigenaar van die gebouwen of werken. In deze gevallen geldt 
de hoofdregel van art. 5:20 lid 1 sub e BW dus niet.281 Deze uitzondering op de hoofdregel 
dat de grondeigenaar tevens eigenaar is van de duurzaam met zijn grond verenigde gebouwen 
en werken heeft betrekking op de horizontale natrekking. Hetgeen onder de eigendom van de 
grondeigenaar valt, moet dus naast art. 5:20 lid 1 sub e BW tevens worden beantwoord aan 
de hand van art. 5:3 BW. Dit artikel bepaalt dat de eigenaar van een zaak eigenaar is van al 
haar bestanddelen, voor zover de wet niet anders bepaalt. Om te bepalen of er sprake is van 
een bestanddeel moet te rade worden gegaan bij art. 3:4 BW. Op grond van art. 3:4 lid 1 BW 
is al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt bestanddeel van die 
zaak. Dit is het zogenaamde eenheidsbeginsel, op grond waarvan de bestanddelen de eigen-
dom van de hoofdzaak volgen. De wetgever hanteert dus allereerst een maatschappelijk 
criterium. Het gaat er in dit geval om of volgens de algemeen gangbare opvatting de grond 
incompleet is zonder het bestanddeel.282 Interessanter is lid 2, waarin is bepaald dat een zaak 
die met een hoofdzaak zodanig wordt verbonden dat zij daarvan niet kan worden afgeschei-
den zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een van de zaken, bestand-
deel wordt van de hoofdzaak. Op basis van lid 2 geldt dus een fysiek criterium. Ter bepaling 
van de vraag of bovengrondse infrastructuur al dan niet als bestanddeel van de grond of een 
netwerk moet worden aangemerkt, moet dus in de eerste plaats aan het maatschappelijk 
criterium en, indien daaraan niet is voldaan, aan het fysieke criterium worden getoetst.283 
 Gelet op de omschrijving in art. 5:20 lid 1 sub e BW moeten gebouwen en werken, 
om tot de grondeigendom te behoren, duurzaam met de grond zijn verenigd. Ook in het 
hierna in het kader van de goederenrechtelijke status van infrastructuur te bespreken art. 3:3 
BW geeft de duurzaamheid van de vereniging de doorslag bij de beantwoording van de vraag 
of een zaak roerend of onroerend is. In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat het woord 
duurzaam in de artikelen 5:20 sub e en 3:3 BW dezelfde betekenis heeft.284 De vraag of 

                                                 
281 Zie HR 11 april 1913, NJ 1913, 683, waarin de Hoge Raad bepaalde dat een grensoverschrijdende kelder onder de 
eigendom valt van het huis waarvan het deel uitmaakt en niet onder de eigendom van het erf waarin de kelder zich 
bevindt. Zie ook HR 28 oktober 1994, NJ 1995, 96. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat de eigenaar van een 
perceel grond eigenaar is van de gebouwen en werken die duurzaam met zijn grond zijn verenigd. Een bestanddeel van 
een gebouw, zoals een kelder of een balkon, dat zich bevindt in, op of boven grond die aan een ander dan de eigenaar 
van het gebouw toebehoort, behoort niet toe aan de grondeigenaar, maar aan de eigenaar van het gebouw waarvan het 
deel uitmaakt. 
282 Volgens de Hoge Raad zijn wat dit betreft als bestanddeel (en daarmee onroerend) aan te merken: een 
verwarmingsinstallatie, licht- en krachtleiding, waterleiding en sanitaire installaties in een moderne fabriek (HR 11 
december 1953, NJ 1954, 115). Als de (fabrieks)installaties in een (fabrieks)gebouw en dat gebouw constructief op elkaar 
zijn afgestemd, is dat een (sterke) aanwijzing dat die installaties en dat gebouw tezamen naar verkeersopvatting als één 
(onroerende) zaak beschouwd moeten worden (HR 15 november 1991, NJ 1993, 316). 
283 Huijgen 2001, p. 1187. 
284 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 99. 
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gebouwen of werken duurzaam met de grond zijn verenigd, wordt aan de hand van in de 
rechtspraak ontwikkelde objectieve maatstaven beoordeeld. Het gaat er om of het gebouw of 
werk naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, waarbij niet rele-
vant is dat technisch de mogelijkheid bestaat om het gebouw of werk te verplaatsen.285 Uit 
het Portacabin arrest286 volgt dat bij de beantwoording van de vraag of een gebouw of werk 
bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, moet worden gelet op de bedoeling van de 
bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. Ook volgt uit deze uitspraak dat de bestem-
ming van een gebouw of werk om duurzaam ter plaatse te blijven naar buiten kenbaar moet 
zijn. Dit vloeit voort uit het belang dat zakenrechtelijke verhoudingen voor derden kenbaar 
moeten zijn. Ook de verkeersopvattingen kunnen in aanmerking worden genomen voor de 
beantwoording van de vraag of een object kan worden beschouwd als duurzaam met de 
grond verenigd.287 Bij de beoordeling van de vraag of gebouwen en werken bestemd zijn om 
duurzaam ter plaatse te blijven, kan tevens rekening worden gehouden met de omvang en 
constructie van de gebouwen en werken.288 
 Ter verduidelijking is het voorgaande in de onderstaande figuur schematisch 
weergegeven. De grondeigendom289 vormt daarin het uitgangspunt. 
 

Duurzaam met grond verenigde
gebouwen en werken (sub e)

= verticale natrekking

Voor zover geen bestanddeel
van andere onroerende zaak

= horizontale natrekking

Naar aard en inrichting bestemd om
duurzaam ter plaatse te blijven

(bedoeling bouwer)

Eigenaar zaak =
eigenaar bestanddeel

(art. 5:3 BW)

Grondeigendom
(art. 5:20 BW)

Omvang en 
constructie

VerkeersopvattingBestemming om
duurzaam ter

plaatse te blijven is 
kenbaar voor

derden
Bestanddeel
(art. 3:4 BW)

Verkeersopvatting
eenheidsbeginsel
(maatschappelijk
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Verbondenheid
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Figuur 3.1 Grondeigendom 
 
 

                                                 
285 HR 13 juni 1975 (Amercentrale), NJ 1975, 509; HR 23 februari 1994 (Onroerende windmolens), NJ 1995, 464 en 
465. 
286 HR 31 oktober 1997 (Portacabin), NJ 1998, 97. 
287 In de Toelichting van Meijers bij de Invoeringswet van Boek 5 BW wordt er op gewezen dat art. 5:20 BW voor de 
vraag van de omvang van de grondeigendom een onderzoek naar hetgeen volgens de verkeersopvatting als een 
wezenlijk onderdeel van de grond overbodig maakt (Parl. Gesch. Boek 5 (T.M.), p. 120. 
288 HR 8 juli 1997 (Havenkranen), BNB 1997, 294. 
289 Zie over de eigendom van netwerken en grond ook Ploeger 2005. 
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Het is de vraag of de in art. 5:20 sub e BW genoemde gebouwen en werken die duurzaam 
met de grond zijn verenigd volgens art. 3:4 BW als bestanddelen van de grond moeten 
worden beschouwd.290 Aangezien volgens art. 5:20 BW niet hoeft te worden onderzocht of 
een zaak volgens de verkeersopvatting als een wezenlijk onderdeel van de grond moet 
worden opgevat, wordt aangenomen dat art. 3:4 BW de algemene criteria bevat voor bestand-
deelvorming (namelijk de verkeersopvatting en het criterium van fysieke verbondenheid) en 
dat art. 5:20 BW daarvan een nadere invulling vormt voor wat betreft zaken die door de 
grond worden nagetrokken.291 Op grond hiervan kan worden aangenomen dat duurzame 
vereniging er toe leidt dat het gebouw of het werk een bestanddeel van de grond wordt. Dit 
hangt samen met de complicatie van de samenloop, waarop in de volgende paragraaf wordt 
ingegaan. 
 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat bij toepassing van het 
maatschappelijke criterium in art. 3:4 lid 1 BW een op de grond geplaatst antenne-opstelpunt 
of een op een gebouw geplaatste antenne geen bestanddelen van de grond of het gebouw 
zijn, aangezien volgens de algemeen gangbare opvatting opstelpunten of antennes geen 
wezenlijke onderdelen daarvan vormen. De grond of het gebouw zijn immers niet incompleet 
zonder opstelpunten of antennes. (Om te beoordelen of opstelpunten of antennes bestand-
delen van een netwerk zijn, geldt dezelfde vraag: is een netwerk incompleet zonder opstel-
punten of antennes? Het spreekt voor zich dat antennes en antenne-opstelpunten essentiële 
onderdelen zijn van een netwerk, zodat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.292) 
Echter, bij toepassing van het fysieke criterium voor bestanddeelvorming in lid 2 ligt het er 
aan in hoeverre het opstelpunt uit de grond of de antenne van het gebouw kan worden 
verwijderd zonder het opstelpunt of de grond, of de antenne of het gebouw te beschadigen. 
Op grond hiervan staat vast dat opstelpunten duurzaam zijn verenigd met de grond en 
antennes duurzaam zijn verenigd met de gebouwen waarop zij zijn geplaatst. Opstelpunten 
en antennes zijn immers – gelet op de bedoeling van de aanbieder die de antennes en opstel-
punten plaatsen – naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven, 
hetgeen ook in alle gevallen naar buiten kenbaar is. Op basis van het criterium van duurzame 
vereniging is een opstelpunt dus bestanddeel van de grond en is een antenne bestanddeel van 
het gebouw. Het gegeven dat een zaak een bestanddeel is van een andere zaak, heeft als 
belangrijkste gevolg dat de opstelpunten en antennes via de leer van de verticale natrekking 
onder de grondeigendom respectievelijk de eigendom van het gebouw vallen. De eigendom 
van de hoofdzaak omvat immers al haar bestanddelen. 
 Om de eigendom van deze netwerkonderdelen in één hand te houden dienen ten 
behoeve van deze infrastructuur in alle gevallen opstalrechten te worden gevestigd. De 
wetgever heeft ten aanzien van deze componenten van mobiele netwerken immers niet geko-
zen voor een expliciete horizontale natrekkingsregel. Als bestanddeel van het netwerk zouden 
antennes en antenne-opstelpunten via de horizontale natrekkingsregel eigenlijk dienen toe te 
behoren aan de aanbieder. Het Hof Den Haag toonde zich midden jaren tachtig reeds voor-
stander van de horizontale natrekking door te bepalen dat het karakter van een gemeentelijke 
antenne-installatie met zich meebrengt dat de eigendom van een dergelijke installatie behalve de 

                                                 
290 Volgens Mak 2002, p. 7 geeft art. 5:20 BW aan welke objecten tot de grond behoren, ongeacht of deze zaken zijn aan 
te merken als bestanddelen daarvan. Zij verwijst hiervoor naar Hijma en Olthof 1999, p. 143 (Hijma en Olthof 2002, p. 
141). 
291 Kortmann 1998, p. 103; Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 98. 
292 Zie ook Marlet 1974, p. 247, die van mening is dat “ieder gedeelte van een bovengronds- of ondergronds leidingnet, 
een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het gehele nutswerk, zodat (...) [de] ‘horizontale natrekking’ moet prevaleren 
boven de verticale”.  



3 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN 

 89 

antennemast, ook alle kabels en leidingen omvat, ongeacht de vraag of deze kabels en leidingen 
in eigen grond zijn gelegen, en dat dit ook vanuit praktisch oogpunt gewenst is.293 In dit licht 
kan worden aangesloten bij het waardemotief. Dat hanteert de volgende vier criteria: 
duurzaamheid in objectieve zin, de hechte verbinding ex art. 3:4 lid 2 BW, pasklaarheid 
(opstelpunten, antennes en netwerk zijn in constructief opzicht op elkaar afgestemd) en 
incompleetheid (netwerk is incompleet zonder opstelpunten en antennes).294 Op grond 
hiervan staat vast dat opstelpunten en antennes bestanddelen zijn van het netwerk. Het is 
immers economisch gezien ongewenst dat opstelpunten en antennes van het netwerk worden 
gescheiden. 
 De Hoge Raad kent veel belang toe aan het criterium ‘bestemd om duurzaam ter 
plaatse te blijven’. Dit blijkt onder andere uit een arrest dat de Hoge Raad heeft gewezen op 
het beroep in cassatie van een gemeente tegen een uitspraak van het Hof Leeuwarden.295 Het 
Hof heeft in die zaak geoordeeld dat zendinstallaties van de aanbieder naar hun aard niet 
bestemd kunnen zijn om duurzaam ter plaatse te blijven.296 Het Hof wijst in dit verband op 
twee factoren. Ten eerste de maatschappelijke factoren, namelijk de ontwikkelingen op de 
markt voor draadloze telecommunicatie, die de aanbieder ertoe noodzaken zijn netwerk 
voortdurend te optimaliseren en uit te breiden. Volgens de Hoge Raad geeft het Hof hiermee 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting: het Hof miskent dat deze factoren kenbaar moeten 
zijn uit bijzonderheden van aard en inrichting van de zendinstallaties zelf. Daarbij wijst de 
Hoge Raad er op dat de onzekere toekomstige ontwikkelingen en omstandigheden waarop 
het Hof wijst weliswaar kunnen noodzaken tot verwijdering van bestaande zendinstallaties, 
maar dat onzekerheid over de lengte van de periode waarin een werk ter plaatse zal blijven, 
op zichzelf onvoldoende is om aan te nemen dat het werk naar zijn aard niet bestemd is om 
duurzaam ter plaatse te blijven. Ten tweede de omstandigheden in het dekkingsgebied, die 
kunnen noodzaken tot verplaatsing van zendinstallaties. Deze omstandigheden zien volgens 
de Hoge Raad niet op zendinstallaties in het algemeen, maar op afzonderlijke opstelplaatsen, 
zodat zulke omstandigheden niet medebepalend zijn voor de aard van zendinstallaties in het 
algemeen. Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat de zendinstallaties ook naar de 
geobjectiveerde bedoeling van de aanbieder niet bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te 
blijven, aangezien de aanbieder zijn netwerk aanpast aan de wisselende omstandigheden. Ook 
dit miskent volgens de Hoge Raad dat de bedoeling van de bouwer om een gebouw of werk 
al dan niet duurzaam met de grond te verenigen slechts relevant is indien en voor zover die 
bedoeling naar buiten kenbaar is uit bijzonderheden van aard en inrichting van dat gebouw of 
werk. Tot slot heeft het Hof geoordeeld dat slechts datgene wat alleen bij hoge uitzondering 
en met grote technische en financiële inspanning kan worden verplaatst, maatschappelijk als 
onverplaatsbaar en dus als onroerend wordt beschouwd. Hiermee miskent het Hof volgens 
de Hoge Raad dat een gebouw of werk, mede gelet op de naar buiten kenbare bedoeling van 
de bouwer, naar aard en inrichting ook bestemd kan zijn om duurzaam ter plaatse te blijven 
indien het zonder grote technische en financiële inspanning kan worden verplaatst. De Hoge 
Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd en heeft het geding naar het Hof te Amsterdam 
verwezen. 
 

                                                 
293 Hof ’s-Gravenhage 24 april 1986, NJ 1988, 244. 
294 Ploeger 1997, p. 43-49. 
295 HR 17 november 2006, zaaknr. 41.722, LJN AZ2392. 
296 Hof Leeuwarden 21 januari 2005, zaaknr. BK 673/03. 
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3.6.3 Analyse 
 
De eigendom van ondergrondse netten is sinds de wijziging van hoofdstuk 5 Tw helder 
geregeld in het BW. Er is echter geen rekening gehouden met infrastructuuronderdelen die 
niet onder het begrip ‘net’ vallen, zoals antennes en antenne-opstelpunten. Ten aanzien van 
deze onderdelen doet zich de moeilijkheid voor dat de eigendom daarvan niet zonder meer 
aan de aanlegger of aanbieder toekomt. Aangezien voor antennes en antenne-opstelpunten 
geen vergelijkbare regeling voorhanden is, dient de eigendom daarvan aan de hand van de 
algemene bepalingen in het BW en de in de jurisprudentie ontwikkelde uitleg van de criteria 
die gelden voor bestanddeelvorming, duurzame vereniging en natrekking te worden vastge-
steld. Dit is op zijn zachtst gezegd geen eenvoudige opgave en biedt geen rechtszekerheid. Bij 
gebrek aan een regeling geldt ten aanzien van antennes en antenne-opstelpunten de hoofd-
regel van de verticale natrekking. Om de eigendom in één hand te houden, worden ten 
behoeve van deze infrastructuur in de praktijk opstalrechten gevestigd. Vanzelfsprekend 
bestaat ook ten aanzien van deze infrastructuur behoefte aan doorbreking van de verticale 
natrekking. Het verdient dan ook aanbeveling om de eigendom van antennes en antenne-
opstelpunten op heldere wijze te regelen. Om te voorkomen dat voor deze infrastructuur 
opstalrechten moeten worden gevestigd, zouden antennes en antenne-opstelpunten onder de 
formulering van het begrip ‘net’ in art. 5:20 lid 2 BW kunnen worden gebracht. 
 
3.7 Goederenrechtelijke kwalificatie van infrastructuur 
 
De reeds besproken artikelen 5:20 en 3:4 BW moeten worden onderscheiden van art. 3:3 
BW. Aan de hand van laatstgenoemd artikel wordt – deels in dezelfde bewoordingen – 
bepaald welke zaken onroerend zijn en welke niet. Uit de memorie van antwoord bij de 
Invoeringswet van Boek 3 BW volgt dat het in art. 3:3 BW bepaalde los staat van de vraag 
wat door natrekking onder de eigendom van de grondeigenaar valt. Deze vraag kan slechts 
worden beantwoord aan de hand van de artikelen 3:4 en 5:20 BW.297 Voor de beantwoording 
van de vraag of een zaak onroerend is, is dan ook niet beslissend of deze zaak bestanddeel is 
van een onroerende zaak.298 Echter, bestanddelen van een onroerende zaak (die geen zelf-
standige zaken zijn299) zijn eveneens onroerend,300 hetgeen toch een verband veronderstelt 
tussen de vraag of een zaak roerend of onroerend is en de natrekking.301 Bij toepassing van 
art. 5:20 lid 2 BW komt de eigendom van de kabels op grond van horizontale natrekking toe 
aan de aanbieder. Daarmee staat echter niet vast of de kabels roerend of onroerend zijn. Ook 
de goederenrechtelijke kwalificatie van antennes en antenne-opstelpunten kan niet op 
eenvoudige wijze worden vastgesteld. 
 Hoewel het woord duurzaam in de artikelen 3:3 en 5:20 sub e BW dezelfde betekenis 
heeft,302 moet er dus wel degelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vraag wat als 
bestanddeel moet worden opgevat (hetgeen in de vorige paragraaf is uiteengezet) en de kwes-
tie of de zaak roerend of onroerend is. In het navolgende wordt ingegaan op de goederen-
rechtelijke kwalificatie van infrastructuur op grond van art. 3:3 BW. 

                                                 
297 MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 68. 
298 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 98. 
299 MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 68. 
300 Huijgen 2001, p. 1186. 
301 Zie bijvoorbeeld Van Velten 1997, p. 668: “Met [de horizontale natrekking in art. 5:20 sub e BW] hangt samen de 
vraag, of een zaak al of niet onroerend is.” 
302 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 99. 
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3.7.1 Art. 3:3 BW 
 
Art. 3:3 lid 1 BW bepaalt dat de grond, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met 
de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of 
werken, onroerend zijn. Op grond van lid 2 zijn alle zaken roerend die niet onroerend zijn. 
 Aangezien onderscheid moet worden gemaakt tussen de vraag wat onroerend is en 
wat als bestanddeel van de grond of een netwerk moet worden beschouwd, is het verwarrend 
dat wat gebouwen en werken betreft als gemeenschappelijke maatstaf – dus zowel voor de 
kwalificatie onroerend als voor de kwalificatie bestanddeel van de grond of van een netwerk 
– het criterium van duurzame vereniging wordt gehanteerd. Zoals hiervoor reeds is opge-
merkt, wordt er in de literatuur van uitgegaan dat het woord duurzaam in de artikelen 3:3 en 
5:20 sub e BW dezelfde betekenis heeft.303 Er zal dus moeten worden vastgesteld of sprake is 
van duurzame vereniging. De mate van duurzame vereniging van gebouwen of werken met 
de grond wordt aan de hand van een aantal objectieve maatstaven beoordeeld, die met name 
in het eerder besproken Portacabin arrest304 zijn geformuleerd (zie paragraaf 3.6.2). Anders 
dan voor de beantwoording van de vraag of een object kan worden beschouwd als duurzaam 
met de grond verenigd, vormen de verkeersopvattingen geen zelfstandig criterium voor de 
beantwoording van de vraag of een zaak roerend of onroerend is. 
 Bij toepassing van de criteria van duurzame vereniging op infrastructuur kan het 
volgende worden geconcludeerd. Om infrastructuur goederenrechtelijk te kunnen kwalifi-
ceren, is wederom de duurzaamheid van de vereniging met de grond de bepalende factor. Het 
staat vast dat infrastructuur bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Een aanwijzing 
van de bedoeling van de aanbieder om infrastructuur duurzaam ter plaatse te houden, is 
onder andere gelegen in de zekerheidsrechten die in de praktijk daarop worden gevestigd.305 
Voor het naar buiten kenbaar zijn van de bedoeling van de aanbieder geldt dat de aanbieder 
tijdens de aanleg op een of andere wijze kenbaar moet maken dat de infrastructuur bestemd 
is om duurzaam ter plaatse te blijven.306 De constatering dat sprake is van duurzame verbon-
denheid met de grond leidt tot de kwalificatie onroerend. Het is van belang om te realiseren 
dat deze constatering los staat van de grondeigendom. 
 
3.7.2 Terugkoppeling naar natrekking en bestanddeelvorming 
 
In de literatuur is men het er niet over eens of op basis van de in art. 5:20 lid 1 sub e BW 
geregelde verticale natrekking bestanddeelvorming plaatsvindt. Hoewel onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de vraag of een zaak wel of niet onroerend is en de vraag wat als 
bestanddeel van de grond moet worden opgevat, kan volgens sommigen een duurzaam met 
de grond verenigd object slechts onroerend worden als het door verticale natrekking bestand-
deel is geworden van de grond.307 Indien kabels niet duurzaam met de grond zijn verenigd, 
zijn zij geen bestanddeel van een onroerende zaak die aan een ander in eigendom toebehoort 
en kan er geen verticale natrekking plaatsvinden. In deze opvatting zijn kabels dan ook 
roerende zaken,308 die niet kunnen worden getroffen door art. 5:20 lid 1 sub e BW. 

                                                 
303 Asser-Mijnssen-Van Dam-Van Velten 2002, p. 99. 
304 HR 31 oktober 1997 (Portacabin), NJ 1998, 97. 
305 Mak 2002, p. 10. 
306 Kortmann 1998, p. 103. 
307 Kortmann 1997, p. 28; Van Velten 1997, Wessels en Snouckaert van Schauburg 2000. 
308 Zie bijvoorbeeld Van Velten 1997, p. 670. 
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Anderen bestrijden deze redenering. Art. 5:20 lid 1 sub e BW heeft volgens hen geen invloed 
op de kwalificatie roerend of onroerend, zodat de vraag of een zaak onroerend is slechts 
moet worden beantwoord aan de hand van art. 3:3 BW. Dit volgt tevens uit de memorie van 
antwoord bij de Invoeringswet van Boek 3 BW.309 Ten aanzien van de vermeende bestand-
deelvorming in art. 5:20 lid 1 sub e BW betogen zij dat duurzaam met de grond verenigde 
gebouwen en werken niet als bestanddelen van de grond zouden moeten worden aange-
merkt,310 maar als bijzaken. Een bijzaak is een zaak die is verbonden aan de hoofdzaak, maar 
zijn eigen belang behoudt; een bijzaak is een onroerende zaak zonder bestanddeel van de 
grond te zijn.311 Het gevolg van deze opvatting is dat een zaak geen bestanddeel van de grond 
hoeft te zijn om als onroerend te worden beschouwd. Een duurzaam met de grond verenigd 
gebouw of werk is dus volgens deze redenering onroerend op grond van art. 3:3 BW, 
ongeacht of dit gebouw of werk een bestanddeel is van de grond.312 
 Ook door aanknoping te zoeken bij het reeds besproken art. 5.6 Tw 1998 – de 
voorloper van art. 5:20 lid 2 BW – wordt betoogd dat kabels roerend zijn. De redenering is 
als volgt. Door art. 5.6 Tw 1998 wordt art. 5:20 lid 1 sub e BW (art. 5:20 sub e BW (oud)) 
terzijde geschoven. Art. 5.6 Tw 1998 waarborgt dat de kabels na aanleg eigendom blijven van 
de aanlegger. De wetgever zou hiermee hebben beoogd dat kabels niet door natrekking on-
derdeel van de grond worden, zodat zij niet onroerend worden. Ook wordt voor deze op-
vatting steun gezocht in de parlementaire geschiedenis. De ratio van het in 1938 ingevoegde 
art. 7bis T&T-wet zou mede schuilen in de bescherming van de belangen van investeer-
ders.313 Deze redenering houdt geen steek. Uit de parlementaire geschiedenis volgt slechts dat 
de doorbreking van de verticale natrekking een eigendomsrechtelijke kwestie betreft, als ge-
volg waarvan door de aanleg de eigendomsverhoudingen niet wijzigen. Hiermee wordt be-
oogd de eigendom van de aanbieder te beschermen door te voorkomen dat de aangelegde 
infrastructuur door verticale natrekking eigendom wordt van de grondeigenaar. Niet kan 
worden betoogd dat de wetgever in 1938 met deze bepaling zou hebben beoogd de belangen 
van investeerders te beschermen. De wetgever heeft destijds de huidige omvang van de met 
de infrastructuur gemoeide financiële belangen immers niet kunnen voorzien. 
 
3.7.3 Standpunt Hoge Raad 
 
De Hoge Raad heeft zich in een geschil over de overdracht van een kabelnet uitgesproken 
over de goederenrechtelijke kwalificatie van kabels. In de voorafgaande procedure bij het Hof 
en in de conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) passeren alle in deze en de voorgaande 
paragraaf geschetste kwesties de revue. In het navolgende wordt ingegaan op het in dit ge-
schil gewezen arrest van het Hof Den Haag, de conclusie van de A-G en de Hoge Raad. 
 
Achtergrond 
In de jaren negentig hebben een aantal gemeenten hun centrale antenne inrichtingen (CAIen, 
kabeltelevisienetwerken) – al dan niet via een stichting, waarin zij de eigendom van de 
kabeltelevisienetwerken hadden ondergebracht – verkocht aan een kabelexploitant. Daarbij 
werd ervan uitgegaan dat de netwerken roerende zaken waren, zodat bij de overdracht daar-

                                                 
309 MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 68. 
310 Ploeger 1997, p. 106-107: Mak 2002, p. 12. 
311 Ploeger 1997, p. 125. 
312 Struycken 2000. 
313 Wessels en Snouckaert van Schauburg 2000, p. 535. 
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van de formaliteiten in acht werden genomen die gelden voor de overdracht van roerende 
zaken. In de overnameovereenkomst werd dan ook bepaald dat de roerende lichamelijke 
zaken overeenkomstig het vermogensrecht door bezitsoverdracht zouden worden geleverd. 
De Inspecteur van de Belastingdienst nam echter het standpunt in dat de kabelnetten als on-
roerende zaken in de zin van art. 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer314 moesten 
worden aangemerkt en legde de kabelexploitant naheffingsaanslagen overdrachtsbelasting op 
terzake van de verkrijging van de economische eigendom van de kabelnetten. In twee afzon-
derlijke, maar vergelijkbare zaken heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag, na daartegen 
gemaakt bezwaar door de kabelexploitant, gehandhaafd. Slechts de feiten en contractuele 
bepalingen verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de overdracht in het ene geval vóór 
en in het andere geval na de inwerkingtreding van de Interimwet plaatsvond. In de ene zaak 
was de eigendom van het kabelnet dat werd overgedragen, door de gemeente ondergebracht 
in een stichting en betrof de door de Inspecteur opgelegde naheffingsaanslag ruim € 270.000. 
In de andere zaak betrof het de overdracht van zeven kabelnetten door zeven gemeenten en 
bedroeg de naheffingsaanslag ruim € 1,2 miljoen. 
 
Hof Den Haag 
In maart 2000 deed het Hof Den Haag uitspraak in deze twee zaken.315 In deze geschillen 
stond de vraag centraal of art. 2 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer toepassing 
kon vinden. Voor de toepassing van deze wet wordt onder de verkrijging van in Nederland 
gelegen onroerende zaken mede begrepen de verkrijging van de economische eigendom. Met 
andere woorden: het ging om de vraag of de infrastructuur als een roerende of een onroe-
rende zaak moet worden beschouwd. Het Hof stelt vast dat de CAI hoofdzakelijk bestaat uit 
het kabelnet dat in grond is gelegen die eigendom is van de gemeenten, die de CAI 
exploiteerden. Het kabelnet moet om die reden worden aangemerkt als een werk dat 
duurzaam met de grond is verbonden in de zin van de artikelen 3:3 en 5:20 BW, zodat de 
gemeenten als eigenaar van de grond, tevens eigenaar zijn van het kabelnet. Het Hof gaat wat 
dit betreft uit van de verticale natrekking door de grond. Het Hof laat art. 5.6 Tw (oud) – de 
bepaling die de verticale natrekking doorbreekt – onbesproken. Het Hof wijst er op dat een 
relatief gering deel van het kabelnet in particuliere grond is gelegen. Door horizontale 
natrekking omvat de eigendom van het kabelnet van de gemeenten volgens het Hof tevens 
de eigendom van dit relatief geringe deel dat zich in of onder particuliere grond bevindt. 
 De infrastructuur omvat volgens het Hof ook de ontvangststations, versterkers en 
verdeelkasten, aangezien deze onderdelen een feitelijke en functionele eenheid met het 
kabelnet vormen. Het Hof merkt deze onderdelen dus als bestanddelen aan. Voor zover deze 
onderdelen zijn geplaatst in, op of aan een gebouw dat in particuliere eigendom is, doet dit 
geen afbreuk aan het eigendomsrecht van de gemeenten. Deze onderdelen zijn relatief 
eenvoudig te vervangen of te verwijderen van de zaak waaraan zij zijn bevestigd. Ook ten 
aanzien van deze onderdelen past het Hof dus horizontale natrekking toe. De verkrijging 

                                                 
314 Art. 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer luidt als volgt: 
1. Onder de naam ‘overdrachtsbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland 
gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. 
2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder verkrijging mede begrepen de verkrijging van de economische 
eigendom. Onder economische eigendom wordt verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking 
tot de in het eerste lid bedoelde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, dat een belang bij die 
zaken of rechten vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en komt toe aan 
een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde. De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet 
aangemerkt als verkrijging van economische eigendom. 
315 Hof ’s-Gravenhage 2 maart 2000, rolnr. BK-98/3135 en BK-98/3136. 
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door de kabelexploitant van de economische eigendom van de infrastructuur van de CAI is 
volgens het Hof een verkrijging in de zin van art. 2 lid 2 van de Wet op belastingen van 
rechtsverkeer. Het Hof oordeelt derhalve dat de infrastructuur van een centrale antenne 
inrichting een onroerende zaak is, en dat de Inspecteur van de Belastingdienst de verkrijging 
daarvan dan ook terecht heeft belast. 
 
Conclusie Advocaat-Generaal 
Naar aanleiding van dit arrest is de discussie over de goederenrechtelijke status van kabels in 
alle hevigheid losgebarsten. Sommigen volgen het Hof in zijn redenering dat kabels onroe-
rend zijn, al dan niet op grond van de redenering dat kabels duurzaam met de grond zijn 
verenigd.316 Volgens anderen lijdt het geen twijfel dat kabels roerend zijn. Zij vinden voor dit 
standpunt steun in de conclusie van Advocaat-Generaal Wattel, die in 2001 heeft geconclu-
deerd tot vernietiging van de uitspraken van het Hof.317 De A-G ging in zijn conclusie met 
name in op het vraagstuk roerend of onroerend en op de eigendomskwestie. Volgens de A-G 
zou de centrale antenne inrichting in theorie op drie gronden als onroerende zaak kunnen 
worden beschouwd. Allereerst zou het een bestanddeel kunnen betreffen van de grond 
waarin het kabelnet ligt, als gevolg van zodanige vereniging met die grond dat afscheiding niet 
mogelijk is zonder beschadiging van betekenis in de zin van art. 3:4 lid 2 BW. Deze moge-
lijkheid valt volgens de A-G op voorhand af. Kabels kunnen immers eenvoudig worden 
verplaatst en vervangen, althans zonder beschadiging van de grond of de infrastructuur. 
 Ook kan de CAI op grond van de verkeersopvatting een onroerende zaak zijn. Om 
volgens verkeersopvatting bestanddeel te zijn in de zin van art. 3:4 BW moet het bestanddeel 
zodanig onderdeel uitmaken van een roerende of onroerende hoofdzaak dat die hoofdzaak 
zonder dat bestanddeel als incompleet moet worden beschouwd. Ook deze mogelijkheid valt 
volgens de A-G af, aangezien zijns inziens de grond niet incompleet is zonder kabelnetwerk. 
Het kabelnetwerk is dan ook geen bestanddeel van de grond in de zin van art. 3:4 BW. 
 Als laatste mogelijkheid resteert het criterium van de duurzame vereniging in de zin 
van art. 3:3 BW. De A-G wijst er in dit verband op dat hetgeen zich op of in de grond be-
vindt zonder daarvan een natuurlijk bestanddeel te zijn, niet van nature onroerend is, maar 
wel door vereniging met die grond onroerend kan zijn. Daarvoor is bij werken een duurzame 
vereniging met de grond vereist. De Hoge Raad heeft in het Portacabin arrest beslist dat 
doorslaggevend is of het bouwsel of werk naar aard en inrichting is bestemd om duurzaam 
ter plaatse te blijven en dat het daarbij gaat om de naar buiten kenbare bestemmingsbedoeling 
van de aanlegger van het kabelnetwerk op lange termijn (zie paragraaf 3.6.2). 
 Volgens de A-G is de overheersende bedoeling van de aanlegger het exploiteren van 
de infrastructuur en maakt het hem daarbij niet uit of dat boven- of ondergronds gebeurt en 
door wiens grond de infrastructuur loopt. Dit duidt volgens de A-G niet op duurzame 
vereniging met grond. Daarnaast wijst hij er op dat kabelnetwerken in de grote steden in een 
voortdurende staat van gedeeltelijke uitgraving, vervanging of vermenigvuldiging verkeren. 
Kabels zijn dus niet bestemd om duurzaam op een bepaalde plaats in de grond te blijven. De 
A-G sluit zich dan ook aan bij de opvatting dat kabelnetten die op basis van art. 36 WTV zijn 
aangebracht roerende zaken blijven.318 Art. 36 WTV snijdt volgens hem slechts hout als er-
van wordt uitgegaan dat een netwerk een roerende zaak is. 

                                                 
316 Zie met name Mak 2002. 
317 Conclusies A-G Wattel bij Hof ’s-Gravenhage 5 juli 2001, zaaknrs. 36.075 en 36.076. 
318 Van Velten 1997, p. 670. 
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De A-G concludeert derhalve dat de centrale antenne inrichting roerend is. De A-G wijst er 
evenwel op dat aangezien over de goederenrechtelijke status van kabelnetten in de wets-
geschiedenis geen standpunt is ingenomen, per net zou moeten worden beoordeeld of het 
roerend dan wel onroerend is. Hij benadrukt dat het voordeel een kabelnet als één roerende 
zaak op te vatten, is dat de volle eigendom bij de aanbieder blijft, hetgeen kennelijk de 
bedoeling is van de telecommunicatiewetgever, zodat met één bezitloos pandrecht tot 
zekerheid kan worden volstaan jegens zijn financier. 
 Het voornaamste bezwaar tegen het standpunt van de A-G is dat kabels met het oog 
op de afschrijvingstermijn juist wel duurzaam worden aangelegd. Het is helemaal niet de 
bedoeling dat kabels na aanleg uit de grond worden verwijderd. 
 
Hoge Raad 
Drie jaar na de uitspraak van het Hof – de verwachtingen waren hooggespannen, maar gezien 
de conclusie van de A-G hoopvol – heeft de Hoge Raad zich over deze materie uitgespro-
ken.319 Merkwaardig genoeg wijkt de Hoge Raad in zijn arrest sterk af van de conclusie van 
de A-G. De Hoge Raad merkt terecht op dat andere maatstaven gelden voor de vraag of de 
infrastructuur roerend dan wel onroerend is en de vraag wie eigenaar is, zodat deze vragen 
apart moeten worden behandeld. Teleurstellend is dat de Hoge Raad vervolgens in slechts 
twee zinnen het Hof volgt in diens oordeel dat de infrastructuur van een centrale antenne 
inrichting onroerend is, aangezien het een werk betreft dat duurzaam met de grond is ver-
enigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Het Hof heeft volgens de Hoge Raad terecht 
aangenomen dat het kabelnet, overeenkomstig het Portacabin arrest, mede gelet op de 
bedoeling van degene door wie het is aangelegd, naar aard en inrichting bestemd is om 
duurzaam ter plaatse te blijven en dat dit ook naar buiten kenbaar is. De Hoge Raad gaat in 
het geheel niet in op de argumenten van de A-G om de infrastructuur als roerend te kwali-
ficeren. Door slechts te focussen op de mogelijkheid van inschrijving in het kadaster heeft de 
Hoge Raad niet gedacht aan de mogelijkheid om kabelnetten als roerende registergoederen 
(zoals teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen) te kwalificeren. De Hoge Raad constateert 
dat het Hof de juiste maatstaf heeft gehanteerd en daarmee is de kous af. 
 Het onroerende karakter van het kabelnet doet er volgens de Hoge Raad niet aan af 
dat het kabelnet als zelfstandige zaak – ondanks het ontbreken van een kadastrale aanduiding 
en het kabelnet dus niet kan worden ingeschreven – feitelijk wel overdraagbaar is. Volgens de 
Hoge Raad wordt dit ondervangen door art. 2 lid 1 van het Kadasterbesluit. In deze bepaling 
wordt voor de daar bedoelde onroerende zaken die niet een eigen kadastrale aanduiding heb-
ben, dezelfde aanduiding gebruikt als die van het perceel waarin, waarop of waarboven die 
zaken zich bevinden. Ook voor de infrastructuur geldt derhalve dezelfde kadastrale aandui-
ding als die van het perceel of de percelen waarin of waarop zij zich bevindt. Bij overdracht 
kan dan ook worden volstaan met de vermelding van de kadastrale aanduiding van de 
percelen waarin of waarop de infrastructuur is aangelegd. Aangezien netwerken in vele 
tientallen, honderden of misschien zelfs duizenden percelen liggen, is dit in de praktijk 
ondoenlijk.320 Het Kadaster heeft kort na het arrest een richtlijn voor (inzage)registratie 
kabelnetwerken vastgesteld,321 die inschrijving mogelijk maakt van digitale netwerktekenin-
gen, waarop de ligging van netwerken is weergegeven in een coördinatenoverzicht en lijn-

                                                 
319 HR 6 juni 2003, Mediaforum 2003-7/8, nr. 33, p. 254. 
320 Van Velten 2005, p. 814 pleit in dit verband voor de zogenaamde paddestoeltheorie. 
321 Zie hierover Louwman 2003. 
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verbanden. Deze richtlijn vormt een eerste stap richting een driedimensionaal kadaster.322 In 
art. 11b lid 10 van de Wet tot wijziging van de Kadasterwet323 wordt hierop aangesloten. Op 
grond van deze bepaling kan bij regeling van de Minister van VROM worden bepaald in 
welke gevallen en onder welke voorwaarden de Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers “van tekeningen en andere stukken die deel uitmaken van een in elektronische vorm 
ter inschrijving aan te bieden stuk, voorafgaande aan die aanbieding een afschrift in elektro-
nische vorm vervaardigt en onder een uniek kenmerk bewaart met het uitsluitend doel dat 
daarnaar in dat later aan te bieden stuk kan worden verwezen op een bij die regeling vast te 
stellen wijze.” 
 Ten aanzien van de eigendomskwestie wijst de Hoge Raad het Hof terecht. Ten 
onrechte is het Hof voorbijgegaan aan de in de aanhef van art. 5:20 lid 1 BW (art. 5:20 BW 
(oud)) vervatte uitzondering ‘voor zover de wet niet anders bepaalt’. Art. 7bis T&T-wet, de 
voorloper van art. 36 WTV – de voorloper van art. 5.6 Tw (oud) – strekte ertoe buiten twijfel 
te stellen dat de aangelegde kabels niet door middel van natrekking eigendom zouden worden 
van de grondeigenaar. Art. 36 WTV gold naar de letter weliswaar slechts voor de concessie-
houder, maar de regeling moet ook van toepassing worden geacht op andere personen die op 
grond van de verruiming van de wettelijke mogelijkheden om netwerken aan te bieden in een 
vergelijkbare positie kwamen te verkeren als de concessiehouder. De Hoge Raad wijst in dit 
verband ook op art. 5.6 lid 1 Tw (oud), dat weliswaar na de aanleg van de onderhavige 
infrastructuur in werking is getreden, maar op grond van lid 2 mede van toepassing is op 
kabels en netwerkaansluitpunten, die zijn aangelegd vóór het tijdstip van inwerkingtreding 
ervan. Art. 36 WTV is dus tevens van toepassing op de kabels die door een uit anderen 
hoofde bevoegde aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk vóór de inwerking-
treding van art. 5.6 Tw (oud) zijn aangelegd. Op grond hiervan is niet de gemeente eigenaar 
van het kabelnet maar de Stichting. 
 Ten slotte oordeelt de Hoge Raad dat aangezien de kabelexploitant de economische 
eigendom heeft verkregen van een onroerende zaak, de verkrijging wel degelijk belastbaar is. 
 
Consequenties 
Hoewel de Hoge Raad heeft bevestigd dat kabels onroerende zaken zijn, leek lange tijd het 
laatste woord daarover nog niet te zijn gezegd.324 De bevestiging door de Hoge Raad van het 
arrest van het Hof had immers vergaande consequenties, die volgens marktpartijen het 
Nederlandse investeringsklimaat negatief beïnvloeden. Allereerst is de kwalificatie onroerend 
van belang voor de wijze van overdracht. Voor de overdracht van onroerende zaken gelden 
namelijk zwaardere leveringsvereisten. De voor overdracht van onroerende zaken vereiste 
levering geschiedt op grond van art. 3:89 lid 1 BW door een notariële akte, die moet worden 
ingeschreven in het openbare register. Om deze reden heeft er in 1996 in de geschillen geen 
geldige eigendomsoverdracht plaatsgevonden. Het is dus denkbaar dat de gemeenten nog 
steeds eigenaar zijn van de destijds aan United Pan-Europe Communications (UPC) verkoch-
te kabelnetten. Aanbieders wijzen in verband met de registratie in het kadaster op een ver-

                                                 
322 Zie over het driedimensionale kadaster Stoter 2004. 
323 Wet van 3 februari 2005 (Herzieningswet Kadasterwet I), Stb. 2005, 107. De wet is op 1 september 2005 in werking 
getreden. 
324 In het kader van het Overlegplatform Post en Telecommunicatie hebben marktpartijen een dringend beroep op de 
wetgever gedaan om de onwenselijke gevolgen van het arrest van de Hoge Raad door een wetswijziging weg te nemen, 
zie OPT 2003. Kamerlid Blok heeft destijds een amendement ingediend waarmee wordt beoogd in de Telecom-
municatiewet vast te leggen dat kabels roerende zaken zijn. Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 20.  
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zwaring van administratieve lasten en schatten de directe kosten daarvan op € 30.000.000325 
exclusief notariële kosten.326 In de praktijk is reeds snel een oplossing gevonden om de 
bijkomende notariële kosten aanzienlijk te verminderen. De praktijk van het Kadaster is dat 
elk verhandeld perceel in een notariële akte moet worden omschreven en dat bijbehorende 
tekeningen moeten worden overgelegd. Zoals gezegd, loopt een omvangrijk netwerk vaak 
door vele duizenden kadastrale percelen. Door middel van een digitale plattegrond van de 
percelen waar het netwerk doorheen loopt, is het niet nodig om duizenden afzonderlijke 
tekeningen en beschrijvingen van de leidingen te overleggen als bijlage van de notariële akte, 
maar zou kunnen worden volstaan met één akte voor één netwerk.327 
 Als gevolg van de uitspraak ziet het er naar uit dat voorheen gevestigde zekerheden 
in de vorm van pandrechten op netwerken zijn of komen te vervallen. De kwalificatie als 
onroerende zaak brengt immers met zich mee dat ter zekerheid niet langer kan worden 
volstaan met het vestigen van pandrechten, zoals in de praktijk de gewoonte was, maar dat 
aanbieders hun infrastructuur met hypotheekrechten zullen moeten bezwaren. Het arrest 
leidt dus tot rechtsonzekerheid voor marktpartijen, aangezien niet duidelijk is of verstrekte 
zekerheden nog geldig zijn en ook niet duidelijk is of een koper van een netwerk economisch 
én juridisch eigenaar wordt. Daarbij komt dat zolang de netwerken die in de afgelopen jaren 
zijn verkocht, niet als onroerende zaken zijn ingeschreven in het kadaster, aanbieders geen 
hypotheken op de netwerken kunnen vestigen, zodat de financierbaarheid daarvan afneemt. 
Om de onwenselijke gevolgen van het arrest weg te nemen, is tijdens de parlementaire 
behandeling van de herziening van de Telecommunicatiewet in 2004 een amendement 
ingediend,328 dat is ingetrokken in de verwachting dat de minister de kwestie spoedig zou 
oplossen.329 
 Daarnaast heeft het arrest een aantal verstrekkende fiscale gevolgen. Allereerst brengt 
de kwalificatie onroerend met zich mee dat partijen bij de overdracht van netwerken 6% 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Achteraf gezien heeft de Inspecteur de naheffings-
aanslagen terecht aan UPC, de verkrijger van het kabelnet, opgelegd. Van belang is in dit 
verband dat op grond van art. 42 lid 2 Invorderingswet 1990 ook degene die de economische 
eigendom overdraagt hoofdelijk aansprakelijk is voor de overdrachtsbelasting. Daarnaast is 
de levering van onroerende zaken belast met BTW als het nieuwe kabels betreft die nog niet 
in gebruik zijn genomen of nog geen twee jaar geleden in gebruik zijn genomen. Als de 
infrastructuur langer in gebruik is, is BTW alleen verschuldigd als de verkoper een 
‘optieverzoek BTW belaste levering’ heeft ingediend om te voorkomen dat BTW aan de 
fiscus moet worden terugbetaald.330 Bovendien kunnen gemeenten op grond van de 
Gemeentewet voortaan onroerendezaakbelasting op kabels heffen.331 De fiscale gevolgen van 
de uitspraak zijn dan ook dat aanbieders naheffingsaanslagen overdrachtsbelasting en BTW 
tegemoet kunnen zien over de afgelopen twaalf jaar en dat zij mogelijk worden geconfron-
teerd met onroerendezaakbelasting. De termijn voor de bevoegdheid tot naheffing bedraagt 
op grond van art. 20 lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen twaalf jaar. 

                                                 
325 Waarbij wordt uitgegaan van € 200 per kilometer. 
326 OPT 2003. 
327 Het Financieele Dagblad 26 augustus 2003, p. 9. 
328 Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 30 (ter vervanging van nr. 20). 
329 Handelingen II 2003/04, nr. 14, p. 796. 
330 Zie Ritsema van Eck, Koek en Nicolaï 2001. 
331 In dit verband is de vraag opgeworpen of de voor gemeenten geldende precariovrijstelling in het kader van de 
gedoogplicht de heffing van onroerendezaakbelasting uitsluit, zie de annotatie van M. Geus en P. Camps bij HR 6 juni 
2003, Mediaforum 2003-7/8, nr. 33, p. 254. 
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Ten slotte ligt het voor de hand dat dezelfde redenering wordt toegepast op elektriciteits- en 
gasleidingen. Ook deze kabels en leidingen zijn duurzaam met de grond verenigd. Indien ook 
deze infrastructuur wordt gekwalificeerd als onroerende zaken, zullen de beheerders daarvan 
eveneens met hoge belastingaanslagen worden geconfronteerd. 
 In verband met de mogelijke fiscale consequenties van het onroerende karakter van 
infrastructuur is aanvullend beleid voorbereid.332 In het wetsvoorstel voor het belastingplan 
2006 is een integrale vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen bij verkrijging van 
netten in de zin van art. 5:20 lid 2 BW. De heffing van onroerendezaakbelasting komt niet 
aan de orde aangezien gemeenten de vrijstelling voor werktuigen in art. 220d lid 1 sub j 
Gemeentewet toepassen. Aanvullend beleid is op dit punt dan ook niet nodig. 
 
3.7.4 Analyse 
 
Voor de overdracht van infrastructuur of het vestigen van zekerheidsrechten daarop is 
cruciaal of de infrastructuur als een roerende of een onroerende zaak moet worden aan-
gemerkt. Deze kwesties waren vóór de liberalisering van de markt nauwelijks van belang, 
aangezien het Staatsbedrijf als enige was gerechtigd tot de aanleg van kabels en de verkoop 
van kabels nooit aan de orde was. In het kader van de liberalisering heeft een groot aantal 
graafgerechtigde aanbieders de markt betreden en eigen netwerken aangelegd. Gezien de 
malaise in de sector zagen aanbieders zich in bepaalde gevallen genoodzaakt hun netwerken 
van de hand te doen. Deze ontwikkeling noodzaakte tot een helder standpunt over de 
goederenrechtelijke kwalificatie van infrastructuur.  
 In navolging van het Hof heeft de Hoge Raad op summiere wijze bevestigd dat een 
kabelnet een onroerende zaak is, aangezien het een werk betreft dat duurzaam met de grond 
is verenigd in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Om vast te stellen of een zaak roerend of 
onroerend is, dient dus te worden uitgegaan van het criterium ‘duurzame vereniging’. Aange-
zien de mate van duurzame vereniging per netwerkonderdeel verschilt, zou in theorie eigen-
lijk elk onderdeel apart goederenrechtelijk moeten worden gekwalificeerd. Dit is vanuit 
praktisch oogpunt echter niet haalbaar. Netten – en alle onderdelen daarvan – zullen dus als 
geheel als onroerende zaak worden beschouwd. Dat toepassing van het criterium van duur-
zame vereniging complexe materie betreft, blijkt mede uit het antwoord van de Minister van 
Justitie op kamervragen over de rechtseenheid bij het eigendomsbegrip. Deze vragen zijn 
gesteld naar aanleiding van een artikel over de heersende onduidelijkheid ten aanzien van de 
criteria die gelden voor natrekking, bestanddeelvorming en duurzame vereniging en het 
verband met de goederenrechtelijke kwalificatie van kabels.333 Volgens de minister moet de 
zinsnede ‘werken die duurzaam met de grond zijn verenigd’ in de artikelen 3:3 en 5:20 lid 1 
sub e BW bij de vraag of een zaak onroerend is en bij de vraag wat de eigendom van de 
grond omvat op dezelfde wijze worden uitgelegd en moeten daarbij dezelfde maatstaven 
worden gehanteerd. Daaraan doet volgens de minister echter niet af dat de Hoge Raad heeft 
overwogen dat voor de beantwoording van de vraag of een kabelnet roerend of onroerend is 
en van de vraag wie eigenaar is, verschillende maatstaven moeten worden gehanteerd.334 De 
minister wijst er op dat het immers verschillende vragen betreft. Aan deze redenering van de 
minister valt geen touw vast te knopen. De zinsnede moet in beide bepalingen op dezelfde 

                                                 
332 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 4-5. 
333 Westrik 2005. 
334 Aanhangsel II 2004/05, p. 2499: “Ten dele moeten beide vragen aan de hand van dezelfde (...) maatstaf worden 
beantwoord, ten dele zijn de maatstaven verschillend.” 
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wijze worden uitgelegd, waarbij dezelfde maatstaven moeten worden gehanteerd en tegelij-
kertijd moeten verschillende maatstaven worden gehanteerd, aangezien het verschillende 
vragen betreft! 
 
3.8 Rechtsbescherming 
 
De civiele rechter speelt een belangrijke rol in hoofdstuk 5 Tw. Art. 5.9 Tw bepaalt dat de 
kantonrechter bevoegd is in geschillen over schadevergoeding en geschillen over de hoogte 
van de kosten van maatregelen ten aanzien van kabels. Er is in deze gevallen geen sprake van 
schorsende werking indien over de schadevergoeding geen overeenstemming is bereikt of uit-
spraak is gedaan. Tegen de uitspraak van de kantonrechter kan hoger beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank; tegen het vonnis van de rechtbank staat beroep in cassatie open. 
 De bevoegdheid van de kantonrechter vindt haar basis in de Telegraafwet. In deze 
wet werd reeds bepaald dat de schadevergoeding voor de grondgebruiker en de grond-
eigenaar voor de dienstbaarheid die op de eigendom rustte, en de schade die uit de aanleg 
voortvloeide, door de kantonrechter werd begroot en door de Staat werd vergoed. De Staat 
verhaalde de kosten vervolgens op degene namens wie het werk werd uitgevoerd. Ook bij de 
totstandkoming van de T&T-wet scheen ten aanzien van de schadevergoeding de rechtspraak 
van de kantonrechter in eerste instantie, met hoger beroep op de arrondissementsrechtbank 
in de visie van de minister – in navolging van het oordeel van de Staatscommissie – het 
doelmatigst.335 De bevoegdheid van de civiele rechter ten aanzien van verplaatsingsgeschillen 
was door de Hoge Raad uitgesloten.336 Deze berustte bij de minister. 
 Hoewel het accent in rechtsbescherming in het kader van de liberalisering werd 
verplaatst naar OPTA en de bestuursrechter bleef voor de civiele rechter een zelfstandige rol 
van betekenis weggelegd in geschillen over schadevergoeding. Aangezien zich zeer weinig 
verplaatsingsgeschillen hadden voorgedaan, gaf de minister tijdens de parlementaire behan-
deling van de Interimwetgeving aan dat de vraag over de noodzaak van verplaatsing het 
meest doelmatig door de burgerlijke rechter (in kort geding) zou kunnen worden 
beantwoord.337 Ook als de concessiehouder – zelfs tegen vergoeding van de kosten – niet 
bereid was om de kabels te verplaatsen, was de burgerlijke rechter de aangewezen instantie. 
De Tw 1998 voorzag echter ook in een bevoegdheid van OPTA bij verplaatsingsgeschillen. 
Als gevolg van de zeer onduidelijke formulering van de betreffende bepaling was het niet 
duidelijk waar partijen een geschil over het ontbreken van de kosten van verplaatsing 
aanhangig moesten maken. Art. 5.7 Tw (oud) liet in het midden of het ontbreken van 
overeenstemming over de kosten van verplaatsing zag op het ontbreken van overeen-
stemming over degene die de kosten moet dragen of op het ontbreken van overeenstemming 
over de hoogte van de kosten. OPTA heeft er in een geschil op gewezen dat uit de wet 
volgde dat de gang naar de rechter in kort geding niet langer de geëigende weg van 
geschilbeslechting was bij verplaatsingsgeschillen, maar dat deze weg vanzelfsprekend open 
bleef (zie ook paragraaf 4.2.1).338 Daarnaast was de civiele rechter te allen tijde bevoegd in 
geval van inbreuk op eigendom, hetgeen inherent is aan de gedoogplicht. Aangezien de 
Telecommunicatiewet 1998 ten onrechte niet voorzag in een bevoegdheid van OPTA ten 

                                                 
335 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 7 (art. 7). 
336 HR 7 december 1928, NJ 1929, p. 788. 
337 Kamerstukken II 1987/88, 20 368, nr. 6, p. 69. 
338 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001; OPTA, 
Position paper ‘Toezicht op gedoogplicht en graafrecht’, 22 januari 2002, p. 5. 
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aanzien van geschillen over medegebruik was de civiele rechter tot aan de herziening van de 
Telecommunicatiewet in 2004 de terzake bevoegde instantie. 
 OPTA was vóór wijziging van hoofdstuk 5 Tw bevoegd in geschillen over het 
ontbreken van overeenstemming, verplaatsing en medegebruik. In geschillen over gevolg-
schade (schade in verband met extra gemaakte kosten) of de uitleg van een privaatrechtelijke 
overeenkomt over het verplaatsen van kabels verwees zij partijen naar de burgerlijke 
rechter.339 Aangezien de civiele rechter op bepaalde punten eveneens bevoegd was, deed zich 
samenloop van bevoegdheid voor. 
 Reeds tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet had OPTA 
haar voorkeur kenbaar gemaakt om al haar taken met betrekking tot de gedoogplicht bij de 
kantonrechter te leggen. De minister bleek deze voorkeur van OPTA destijds niet te delen,340 
maar een aantal jaren later leek de minister overstag te gaan. Uit een beleidsnotitie van het 
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van V&W bleek 
het voornemen van de minister om de bevoegdheid van OPTA in geschillen over de gedoog-
plicht in te perken.341 De geschilbeslechtende rol van OPTA zou worden beperkt tot geschil-
len tussen aanbieders onderling inzake het medegebruik van voorzieningen. Het voornemen 
van DGTP stuitte op groot verzet van OPTA en de marktpartijen. Marktpartijen betwijfelden 
of de civiele rechter geschillen over de aanleg, instandhouding en verplaatsing van kabels op 
effectieve wijze zou kunnen beslechten. Zij pleitten er voor de bevoegdheid bij OPTA te 
laten, aangezien OPTA over de benodigde specifieke kennis van de markt beschikt. Daar-
naast wezen zij er op dat de civiele rechter, anders dan OPTA, niet kan voorzien in landelijk 
uniform beleid. De marktpartijen hebben DGTP om deze redenen verzocht het voornemen 
in heroverweging te nemen.342 Ook OPTA heeft in haar reactie op het voornemen 
aangegeven dat haar bevoegdheden op basis van hoofdstuk 5 Tw behouden moesten blijven 
en zelfs moesten worden uitgebreid tot openbare gronden.343 Opnieuw pleitte OPTA er 
echter uitdrukkelijk voor om geschillen met een duidelijk civielrechtelijke grondslag aan de 
civiele rechter over te laten, aangezien de rechtsverhouding tussen aanbieder en grondeige-
naar privaatrechtelijk van aard is.344 OPTA wees er in dit verband op dat onderscheid moet 
worden gemaakt tussen zaken die de gedoogplicht betreffen en geschillen die voortkomen uit 
de gevolgen van de gedoogplicht, zoals schadezaken. Geschillen die voortkomen uit de 
gevolgen van de gedoogplicht betreffen puur het civiele recht, zodat de civiele rechter de 
aangewezen instantie is. Hetzelfde geldt voor geschillen over de eigendom van kabels en 
geschillen over de ontbinding van een overeenkomst tot medegebruik vanwege het niet nale-
ven van de voorwaarden of het veroorzaken van storing.345 
 In het concept-wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw bleek het zwaartepunt 
ondanks de bezwaren van OPTA en marktpartijen toch naar de kantonrechter te zijn ver-
schoven. De verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter zou de aangewezen procedure 
worden bij het ontbreken van overeenstemming ten aanzien van alle vormen van aanleg en 

                                                 
339 OPTA, Beschikking inzake geschil Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/ 
203740/G.25.01, 27 december 2001 respectievelijk OPTA, Brief aan X over de verplaatsing kabels en de werking van 
een privaatrechtelijke overeenkomst, d.d. 23 oktober 2003.  
340 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 75. 
341 DGTP 2003, p. 17. 
342 OPT 2003. 
343 OPTA, Connecties 2003/3, p. 8. 
344 OPTA, Reactie op conceptbeleidsnotitie DGTP ‘De aanleg van telecomkabels’, OPTA/IBT/2003/201748, datum 
publicatie website 16 juni 2003. 
345 OPTA, Consultatiedocument inzake de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 
OPTA/IBT/2003/200654, 21 februari 2003, overwegingen 74 en 146. 
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de vraag wie de kosten van verplaatsing draagt.346 Ook ten aanzien van overige geschillen die 
uit hoofdstuk 5 Tw kunnen voortvloeien, zou de kantonrechter bevoegd zijn. De minister 
wees er op dat de ratio van de uitbreiding van de gedoogplicht in het tot stand brengen van 
normale concurrentieverhoudingen op de telecommunicatiemarkt ligt. Aangezien dit in feite 
een verzwaarde inbreuk op grondeigendom betreft, lag het volgens hem voor de hand dat de 
civiele rechter terzake de bevoegde instantie is. 
 In het wetsvoorstel heeft de minister er uiteindelijk toch van afgezien om OPTA 
bevoegdheden te ontnemen. OPTA is op grond van art. 5.3 Tw bevoegd in geschillen over 
het ontbreken van overeenstemming over plaats, tijdstip en wijze van werkzaamheden in 
verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels in openbare en niet-open-
bare grond, in geschillen over het ontbreken van overeenstemming over de kosten van het 
nemen van maatregelen die een aanbieder moet nemen ten aanzien van kabels in het kader 
van het oprichten van gebouwen of het uitvoeren van werken door of vanwege de gedoog-
plichtige of in het kader van het wegnemen van hinder, gevaar of bemoeilijking ten opzichte 
van andere infrastructuur (artikelen 5.8 en 5.9 Tw) en in geschillen over medegebruik (art. 
12.2 Tw). De kantonrechter blijft bevoegd ten aanzien van schadevergoeding en wordt tevens 
de bevoegde instantie ten aanzien van geschillen over de hoogte van de kosten van de zojuist 
genoemde maatregelen. Ook is de civiele rechter bevoegd ten aanzien van vorderingen uit 
onrechtmatige daad. 
 De samenloop van bevoegdheid van de civiele rechter en OPTA blijft dus bestaan. 
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid geniet concentratie van alle geschillen bij één geschil-
beslechtende instantie de voorkeur. Gezien alle voordelen (deskundigheid, laagdrempeligheid, 
effectiviteit en uniformiteit) die aan geschilbeslechting door OPTA zijn verbonden, is OPTA 
de meest voor de hand liggende keuze om geschillen te beslechten. Concentratie van de 
geschillen bij de civiele rechter is ondenkbaar. Hoewel de civiele rechter de aangewezen in-
stantie is om te oordelen over inbreuk op eigendom, zijn er ten aanzien van de onderhavige 
problematiek te veel marktordeningsbelangen waarmee rekening moet worden gehouden. 
 
3.9 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn de civielrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht die zich op het gebied 
van de aanleg en het medegebruik van infrastructuur voordoen. Uit de analyse in het voor-
gaande valt een aantal zaken op: 
 

- Gezien de wettelijke waarborgen die tegenover de gedoogplicht en de verplichting 
tot het medegebruik van infrastructuur staan en de – soms meer, soms minder 
heldere – afweging van belangen die hieraan ten grondslag ligt, kan worden 
vastgesteld dat er sprake is van een afwegingskader. Vanwege het veelvuldig gebruik 
van termen zoals ‘redelijk’ en ‘redelijkheid’ is echter niet op voorhand vast te stellen 
of er in alle gevallen sprake is van een billijk evenwicht. Door expliciet niet te kiezen 
voor een gedoogplicht voor antennes is bij het aanleggen van mobiele infrastructuur 
sprake van een heldere belangenafweging. Bij de verplichting tot medegebruik van 
antenne-opstelpunten, die in het kader van de bouwvergunningsprocedure wordt 

                                                 
346 DGTP, Wijziging van de Telecommunicatiewet en een enkele andere wet in verband met nieuw nationaal beleid ten 
aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken, 13 november 2003 
(versie ten behoeve van de OPT-vergadering van 25 november 2003). 
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opgelegd, is geen sprake van een billijk evenwicht aangezien deze beperking van 
eigendom niet bij of krachtens de wet is voorzien. 
 
- De verschillende in de Telecommunicatiewet geregelde vergoedingen vertonen een 
grote diversiteit. De Telecommunicatiewet doorkruist op dit punt de algemene civiel-
rechtelijke schadevergoedingsregeling in het BW. De Onteigeningswet en de Belem-
meringenwet privaatrecht bevatten meer waarborgen. In deze wetten wordt boven-
dien uitgegaan van volledige schadeloosstelling. 

 
- De Telecommunicatiewet bevat geen regeling voor de aansprakelijkheid van schade 
die het gevolg is van graafincidenten. In de regelingen die in de jaren tachtig door de 
sector en de betrokken ministeries zijn vastgesteld, wordt uitgegaan van een oneven-
redig zware onderzoeksplicht voor grondroerders. 

 
- Er is sprake van een vergaande onevenwichtigheid in de wettelijke regeling voor de 
aanleg van ondergrondse infrastructuur en het op vele punten ontbreken daarvan 
voor de aanleg van bovengrondse infrastructuur. Dit uit zich met name in de om-
standigheid dat aanbieders zich voor het plaatsen van antennes en antenne-opstel-
punten niet kunnen beroepen op een wettelijke gedoogplicht en het ontbreken van 
een regeling voor de eigendom van antennes en antenne-opstelpunten. 

 
- De samenloop van de bevoegdheid van de civiele rechter en OPTA op het gebied 
van de geschilbeslechting vormt een heikel punt. 
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4  Publiekrechtelijke aspecten 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
De publiekrechtelijke knelpunten die zich bij de aanleg en het medegebruik van netwerken 
voordoen, zijn verreweg het meest omvangrijk. Deze houden allereerst verband met de 
partijen voor wie in de Telecommunicatiewet een belangrijke rol is weggelegd. OPTA ziet op 
grond van de Telecommunicatiewet toe op het handhaven van de wet en het beslechten van 
geschillen, in het kader waarvan zij met uiteenlopende publieke en private belangen rekening 
dient te houden. Ook gemeenten vervullen een cruciale rol. Op grond van de Telecommuni-
catiewet dienen zij als grondeigenaar de aanleg van kabels in openbare grond te gedogen. 
Tegelijkertijd staan gemeenten met betrekking tot de aanleg van infrastructuur twee instru-
menten ter beschikking. Ten aanzien van de aanleg van kabels in openbare grond geldt dat zij 
de werkzaamheden op grond van de Telecommunicatiewet moeten coördineren. Voor het 
plaatsen van antennes is een gemeentelijke bouwvergunning vereist. Als gevolg van de dub-
belrol grondeigenaar/hoedster van de openbare ruimte dienen gemeenten zowel een privaat 
belang als een publiek belang te behartigen. Vanzelfsprekend leidt dit in de praktijk tot 
problemen. Een andere kwestie die in dit verband speelt is de precariobelasting. Door de 
wettelijke gedoogplicht is de bevoegdheid voor gemeenten om precario te heffen vervallen, 
maar in de praktijk komt het voor dat gemeenten via omwegen – die voornamelijk verband 
houden met lacunes in de Telecommunicatiewet (beperkte of juist ruime interpretatie van 
begrippen) – inkomsten proberen zeker te stellen. 
 Los van deze problematiek botst de aanleg van infrastructuur met het publieke 
belang van ruimtelijke ordening. Het tot op zekere hoogte ontbreken van adequaat ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor de aanleg van communicatie-infrastructuur vormt in dit verband een 
apart probleem. Een andere kwestie is dat er onvoldoende zicht is op de infrastructuur die de 
afgelopen jaren ondergronds is aangelegd en de wijze waarop de aanleg heeft plaatsgevonden. 
Dit heeft consequenties voor de veiligheid. De aanleg van infrastructuur botst dus ook met 
het publieke belang van veiligheid. Ten slotte zijn op het gebied van rechtsbescherming 
verschillende instanties bevoegd. In dit hoofdstuk worden deze publiekrechtelijke aspecten 
van aanleg en medegebruik belicht. 
 
4.2 OPTA 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet in 1998 is OPTA belast met het 
toezicht op de naleving van de wet en de handhaving daarvan. In de praktijk speelt OPTA 
een zeer actieve rol bij het vorm geven aan de gedoogplicht. Naar aanleiding van een consul-
tatie347 heeft OPTA beleidsregels over de gedoogplicht opgesteld, waarmee zij invulling heeft 
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gegeven aan haar geschilbeslechtende en handhavende bevoegdheid.348 In een groot aantal 
beschikkingen heeft OPTA de afgelopen jaren beleid ontwikkeld. Daarbij heeft zij meer dan 
eens aansluiting bij de (parlementaire geschiedenis van de) T&T-wet gezocht om de bedoe-
ling van de wetgever te achterhalen.349 Ook heeft OPTA de meest gestelde vragen van 
marktpartijen en particulieren over de gedoogplicht gebundeld in een overzicht van veel 
gestelde vragen om alle betrokkenen te informeren.350 In dat overzicht zet OPTA uiteen 
welke betekenis volgens haar aan de artikelen van hoofdstuk 5 Tw moet worden gegeven en 
geeft zij aan op welke punten zij wel of geen bevoegdheid heeft. Het overzicht wordt regel-
matig aangepast aan de hand van voortschrijdend inzicht, dat zich onder andere middels ge-
schilbeslechting en handhaving ontwikkelt. Het overzicht heeft geen juridische status. 
 De algemene geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA is geregeld in art. 12.2 Tw. 
Lid 1 bepaalt dat wanneer er tussen vergunninghouders, tussen aanbieders, tussen aanbieders 
en ondernemingen, of tussen ondernemingen een geschil is ontstaan, OPTA op aanvraag van 
een bij dat geschil betrokken partij het geschil kan beslechten, tenzij de beslechting van dat 
geschil op grond van de wet aan een andere instantie is opgedragen. Op grond van lid 2 
strekt de geschilbeslechtende bevoegdheid zich mede uit tot het beoordelen van de vraag of, 
indien de genoemde partijen een overeenkomst hebben gesloten op basis van een bij of 
krachtens de Telecommunicatiewet op één of meer van hen rustende verplichting, de terzake 
daarvan tussen hen bestaande verbintenissen, of de wijze waarop deze worden nagekomen in 
strijd zijn of is met de Telecommunicatiewet. Op grond van lid 3 zijn de voorgaande leden 
van overeenkomstige toepassing op geschillen over medegebruik van antenne-opstelpunten 
(art. 3.11 Tw) en medegebruik van kabelvoorzieningen (art. 5.12 Tw). Op grond van lid 4 is 
het eerste lid – met uitzondering van geschillen op grond van art. 5.12 Tw – uitdrukkelijk niet 
van toepassing op geschillen die voortvloeien uit hoofdstuk 5 Tw. 
In drie gevallen komt OPTA expliciet geschilbeslechtende bevoegdheid toe op grond van 
hoofdstuk 5 Tw: 

- bij het ontbreken van overeenstemming over de plaats, tijdstip en wijze van 
werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels 
in openbare en niet-openbare grond (art. 5.3 lid 3 Tw); 
- bij het ontbreken van overeenstemming over de kosten die zijn gemoeid met het 
nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de gedoogplichtige 
(art. 5.8 lid 7 Tw); en 
- bij het ontbreken van overeenstemming over de kosten die zijn gemoeid met het 
nemen van maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de beheerder van 
overige ondergrondse infrastructuur (art. 5.9 lid 4 Tw). 

  
De minister was in het kader van de wijziging van hoofdstuk 5 Tw aanvankelijk van plan de 
berechting van deze geschillen – gezien de civielrechtelijke aard daarvan – bij de civiele 
rechter onder te brengen. In het concept-wetsvoorstel werd uitgegaan van de verzoekschrift-
procedure bij de kantonrechter. De minister wees er op dat marktordening, concurrentie-

                                                 
348 OPTA, Beleidsregels inzake de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels (hierna: 
Beleidsregels gedoogplicht), OPTA/IBT/2003/202555, 23 juli 2003. Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde 
hoofdstuk 5 Tw zijn de beleidsregels deels niet meer van toepassing. Aangezien een deel nog wel van toepassing is (met 
name de wijze waarop partijen in de onderhandelingsfase met elkaar moeten omgaan en welke informatie tussen 
betrokkenen moet worden verstrekt), heeft OPTA er voor gekozen om de beleidsregels op de website te laten staan. 
OPTA, Mededeling Gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 21 maart 2007 (datum 
publicatie website). 
349 OPTA, Consultatiedocument gedoogplicht, p. 4. 
350 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006. 
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verhoudingen tussen aanbieders en de marktpositie van een aanbieder bij het beslechten van 
deze geschillen geen enkele rol spelen. Het gaat hier enkel en alleen om de vraag of de aan-
bieder al het redelijke heeft gedaan dat de gedoogplichtige van hem verlangt om overlast en 
overig nadeel van de inbreuk op eigendom tot een minimum te beperken.351 Ook was er 
volgens de minister hierbij geen sprake van het handhaven van het publieke belang, dat zou 
zijn gelegen in het handhaven van de gedoogplicht of het tot stand brengen van 
infrastructuurconcurrentie. De minister wees er op dat het publieke belang tot uitdrukking is 
gebracht door de gedoogplicht in de wet op te nemen, maar dat dit bij geschilbeslechting 
geen rol meer speelt. Ook bij de geschilbeslechting ten aanzien van het nemen van maat-
regelen spelen marktordening of bevordering van infrastructuurconcurrentie in het geheel 
geen rol. Het gaat in die gevallen uitsluitend om de vraag of de aard van de werken, de op-
richting van gebouwen of de hinder ten aanzien van reeds aanwezige infrastructuur er toe 
nopen dat de aanbieder maatregelen ten aanzien van zijn kabels neemt. Op aandringen van 
de betrokken partijen heeft de minister besloten de geschilbeslechting vooralsnog bij OPTA 
te laten.352 De sector wees in dit verband op de voordelen van OPTA als geschilbeslechter: 
één centrale instantie, laagdrempeligheid, transparantie en deskundigheid. 
 De handhavende bevoegdheid van OPTA is geregeld in art. 15.1 lid 3 Tw. Bij de 
wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ook deze bepaling gewijzigd. Deze is niet langer van 
toepassing op alle artikelen van hoofdstuk 5 Tw, met als gevolg dat OPTA niet langer is 
belast met de algemene handhaving daarvan. De minister geeft aan dat de reden hiervoor is 
dat deze bepalingen zich niet lenen voor bestuursrechtelijke handhaving (bevoegdheden van 
de kantonrechter) of dat de handhaving niet bij OPTA maar bij een ander bestuursorgaan 
dient te liggen (gemeentelijke coördinatieplicht).353 OPTA is slechts nog bevoegd tot 
handhaving van: 

- art. 5.2 Tw (gedoogplicht); 
- art. 5.3 Tw (vereiste van overeenstemming); 
- art. 5.6 lid 1 Tw (melding volstaat bij spoedeisende werkzaamheden); 
- art. 5.8 Tw (maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de 
gedoogplichtige); 
- art. 5.9 Tw (maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de beheerder van 
overige ondergrondse infrastructuur); 
- art. 5.10 Tw (bescherming van bomen en beplantingen); 
- art. 5.11 Tw (inkorten van hinderlijke wortels); 
- art. 5.12 Tw (medegebruik van voorzieningen); en 
- art. 5.15 Tw (hoofdstuk 5 Tw van overeenkomstige toepassing op lege voorzie-
ningen). 

 
Daarbij staat OPTA krachtens art. 15.2 lid 2 Tw het instrument van bestuursdwang ter 
beschikking of krachtens art. 5:32 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een last 
onder dwangsom. De overige bepalingen van hoofdstuk 5 Tw lenen zich niet voor bestuurs-
rechtelijke handhaving of andere bestuursorganen zijn belast met de handhaving daarvan. 
 In de opsomming van handhavende bevoegdheden van OPTA was aanvankelijk ook 
de bepaling uit het oorspronkelijke wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw opgeno-
men die zag op een functionele scheiding van gemeentelijke marktactiviteiten en de coördina-
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TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 106 

tieplicht om verstrengeling van belangen bij de mogelijke aanleg van breedbandinfrastructuur 
door gemeenten te voorkomen. Handhavingsbevoegdheid door OPTA ten aanzien van de 
organisatorische inrichting van gemeenten is vanuit constitutioneelrechtelijk oogpunt on-
denkbaar. Terecht is dan ook in het amendement als gevolg waarvan dit artikel is vervangen 
door een bepaling op grond waarvan gemeenten in beginsel geen openbare elektronische 
communicatienetwerken of -diensten mogen aanbieden, wat betreft het toezicht voorzien in 
vernietiging door de Kroon.354 Wel heeft OPTA in dit verband een adviserende functie. 
Burgemeester en wethouders van een gemeente die een belang hebben in een onderneming 
die openbare elektronische netwerken aanbiedt, stellen minimaal een keer in de vijf jaar een 
rapport vast ter verantwoording van de beslissing om het belang te continueren of af te 
stoten. OPTA wordt op grond van lid 4 in de gelegenheid gesteld over het concept van het 
rapport advies uit te brengen. 
 Tegen besluiten inzake medegebruik (zonder mogelijkheid van bezwaar) en hand-
havingsbesluiten op grond van art. 15.1 lid 3 Tw (met mogelijkheid van bezwaar) staat op 
grond van art. 17.1 lid 1 Tw beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBB). Tegen besluiten van OPTA op grond van de artikelen 5.3, 5.8 en 5.9 Tw (zonder 
mogelijkheid van bezwaar) staat ex art. 17.1 lid 2 Tw beroep open bij de Rechtbank 
Rotterdam. 
 In de onderstaande figuur zijn de geschilbeslechtende en handhavende bevoegd-
heden van OPTA schematisch weergegeven. 
 

Bevoegdheden OPTA tav
hoofdstuk 5 Tw en art. 3.11 Tw

Handhaving op verzoek of ambtshalve
(art. 15.1 lid 3 Tw)

Geschilbeslechting

- gedoogplicht (art. 5.2 Tw)
- vereiste van overeenstemming
(art. 5.3 Tw)
- melding volstaat bij
spoedeisende werkzaamheden
(art. 5.6 lid 1 Tw)
- maatregelen tav kabels tbv
gedoogplichtige (art. 5.8 Tw)
- maatregelen tav kabels tbv
beheerder overige ondergrondse
infrastructuur (art. 5.9 Tw)
- bescherming van bomen en 
beplantingen (art. 5.10 Tw)
- inkorten van hinderlijke wortels
(art. 5.11 Tw)
- medegebruik van voorzieningen
(art. 5.12 Tw)
- overeenkomstige toepassing lege
voorzieningen (art. 5.15 Tw)

Specifiek
Geen overeenstemming over:
- aanleg in grond (art. 5.3 lid 3 Tw)
- kosten maatregelen tav kabels tbv
gedoogplichtige (art. 5.8 lid 7 Tw)
- kosten maatregelen tav kabels tbv
beheerders andere ondergrondse
infrastructuur (art. 5.9 lid 4 jo. 5.8 lid 
7 Tw)

Algemeen (art. 12.2 Tw)
Medegebruik van:
- voorzieningen waarop de 
gedoogplicht van toepassing is
(art. 5.12 Tw)
- antenne-opstelpunten, 
antennesystemen en antennes
(art. 3.11 Tw)

 
 
Figuur 4.1 Bevoegdheden OPTA 

                                                 
354 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 33. 
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4.2.1 Geschilbeslechting 
 
OPTA oordeelt op grond van de Telecommunicatiewet over de naleving van publiek-
rechtelijke normen in geschillen die in wezen civielrechtelijk van aard zijn.355 Geschil-
beslechting door OPTA heeft derhalve zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke 
kenmerken, maar is, gezien de toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht, 
bestuursrechtelijk ingekaderd. Zo zijn geschilbeslechtende besluiten van OPTA besluiten in 
de zin van art. 1:3 Awb en staat tegen deze besluiten, zoals gezegd, bezwaar en/of beroep 
open op de bestuursrechter. Deze bestuursrechtelijke inbedding houdt echter geen rekening 
met het feit dat de functie van de onafhankelijke toezichthouder als beslechter van geschillen 
– namelijk die van arbiter – een andere is dan de gebruikelijke functie van bestuursorganen.356 
Anders immers dan traditionele bestuursorganen buigt OPTA zich niet over geschillen tussen 
een burger en de overheid, maar over geschillen tussen particuliere partijen. Daarnaast 
formuleert OPTA algemeen beleid ter uitvoering van de doelstellingen van de Telecom-
municatiewet, hetgeen spanning oplevert met het geven van een concreet oordeel in een 
individueel, naar zijn aard civielrechtelijk geschil tussen aanbieders.357 In deze paragraaf wordt 
uiteengezet op welke wijze OPTA ten aanzien van hoofdstuk 5 Tw en art. 3.11 Tw vorm 
heeft gegeven aan haar geschilbeslechtende bevoegdheid. Hiertoe wordt de inhoud van de 
betreffende artikelen kort geschetst, waarna de geschilbeslechting terzake wordt uiteengezet. 
Overeenkomstig het schema wordt eerst de algemene en daarna de specifieke 
geschilbeslechtende bevoegdheid van OPTA besproken. 
 
Art. 5.12 en 3.11 jo. art. 12.2 lid 1 Tw: medegebruik van infrastructuur  
De algemene geschilbeslechtende bevoegdheid zoals is geregeld in art. 12.2 lid 1 Tw staat 
OPTA slechts ten aanzien van geschillen over het medegebruik van infrastructuur ter 
beschikking. De verplichting voor aanbieders om – voor zover technisch mogelijk en tegen 
een redelijke vergoeding – over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot het mede-
gebruik van voorzieningen waarop de gedoogplicht van toepassing is, vloeit voort uit art. 5.12 
Tw. De in vrijwel dezelfde bewoordingen geformuleerde verplichting tot het medegebruik 
van antenne-opstelpunten en, voor zover het netwerken voor de verspreiding van program-
ma’s betreft, tevens van antennesystemen en antennes, is geregeld in art. 3.11 Tw. Ook in 
deze gevallen dient het medegebruik ter beschikking te worden gesteld tegen een redelijke 
vergoeding. De bevoegdheid van OPTA om op aanvraag dergelijke geschillen te beslechten, 
is met de herziening van de Telecommunicatiewet onder art. 12.2 Tw gebracht. De Tw 1998 
voorzag slechts ten aanzien van het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesyste-
men en antennes in art. 3.11 lid 4 in de mogelijkheid om op aanvraag regels te stellen, in feite 
dus een expliciete geschilbeslechtende bevoegdheid. Vreemd genoeg ontbrak een bepaling 
met dezelfde strekking ten aanzien van geschillen met betrekking tot het medegebruik van 
kabelvoorzieningen, zodat de civiele rechter de terzake bevoegde instantie was. Deze omissie 
is hersteld in art. 12.2 Tw. In de memorie van toelichting bij de herziene Telecommunicatie-

                                                 
355 Zie hierover Daalder 2004, Ottow 2006, p. 139-145 en Verweij en Sauren 2007. Ottow 2006, p. 382 pleit in dit 
verband voor een aanpassing van de Telecommunicatiewet. Tegen besluiten van OPTA zou beroep in één feitelijke 
instantie, namelijk de speciaal daartoe aangewezen civiele beroepsrechter, moeten openstaan met toepassing van het 
civielrechtelijke procesrecht. Zie tevens Gijrath 2006, p. 242-250 over de overlap van bevoegdheden van OPTA en de 
civiele rechter ten aanzien van interconnectieovereenkomsten. 
356 Ottow 2006, p. 147-148 en p. 169. 
357 Ottow 2006, p. 165. 
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wet is expliciet aangegeven dat een geschil over het medegebruik van kabelvoorzieningen op 
grond van art. 12.2 Tw aan OPTA kan worden voorgelegd.358 
 
Geschilbeslechting inzake art. 3.11 Tw 
OPTA heeft de verplichting tot het medegebruik van antenne-opstelpunten voor mobiele 
telefonie in een geschil ingevuld.359 Daarin heeft OPTA de omvang van de verplichtingen 
vastgesteld zoals deze tussen partijen zullen gelden. Site sharing beperkt zich niet tot de mast 
zelf, maar strekt zich uit tot het geheel van de site: de grond en de gebouwen waarop de mast 
is geplaatst. Indien het noodzakelijk is om apparatuur binnen het gebouw te huisvesten, 
kunnen daartoe specifieke bepalingen in de site sharing overeenkomst worden opgenomen. 
Een co-locatieovereenkomst (co-locatie is het gedeeld gebruik van ruimtelijke voorzieningen 
voor het plaatsen van apparatuur) is volgens OPTA slechts nodig indien het gaat om het 
oprichten van een eigen antennemast op of aan een gebouw van KPN, waarop of waarbij 
geen mast aanwezig is, of voor het plaatsen van apparatuur in het gebouw. OPTA oordeelde 
tevens dat de aanbieders elkaar op verzoek een coördinatenoverzicht van alle bestaande 
antenne-opstelpunten moeten verschaffen. Ook stelde OPTA de doorlooptijden voor het 
behandelen van aanvragen en de termijn voor het reserveren van beschikbare ruimte op een 
antenne-opstelpunt voor eigen gebruik vast (vier maanden). Ten slotte bepaalde zij dat een 
‘redelijke vergoeding’ inhoudt een vergoeding die is gebaseerd op de werkelijk gemaakte 
kosten. In de beslissing op bezwaar heeft OPTA deze regels bevestigd.360 Daarin knoopte 
OPTA aan bij de doelstellingen van art. 3.11 Tw, namelijk het voorkomen dat veel meer 
opstelpunten worden gerealiseerd dan noodzakelijk is en het bevorderen van concurrentie op 
de markt. 
 De President van de Rechtbank Rotterdam heeft bij voorlopige voorziening het 
oorspronkelijke besluit van OPTA op onderdelen geschorst.361 De president ging uit van een 
zeer beperkte definitie van het begrip antenne-opstelpunt: 
 

“het geheel van de technische faciliteit – waaronder de mast of andersoortige bevestigings-
punten voor de antenne(s) –, alsmede het stuk grond waarop of het deel van het gebouw waar-
op of waaraan de technische faciliteit is geplaatst dan wel bevestigd. (...) Indien de technische fa-
ciliteit is geplaatst op een gebouw van een derde, omvat het antenne-opstelpunt naast de tech-
nische faciliteit uitsluitend dat gedeelte van het gebouw waarop zij is geplaatst en niet ook de 
rest van het gebouw.”  

 
Het gebouw valt volgens de president dus niet onder het antenne-opstelpunt. Het zelf 
plaatsen van een technische faciliteit op een ander deel van de (dak)locatie valt niet onder site 
sharing. Voor de verplichting tot het verstrekken van een coördinatenoverzicht – KPN 
voerde aan dat dit bedrijfsvertrouwelijke gegevens betreft – biedt de wet en de parlementaire 
geschiedenis volgens de president geen aanknopingspunt. Uit de parlementaire geschiedenis 
blijkt dat het doel van art. 3.11 Tw is het tegengaan van horizonvervuiling en het bevorderen 
van concurrentie. De beantwoording van de ‘principiële rechtsvraag’ of een zo verstrekkende 
informatieplicht in overeenstemming is met de doelstellingen van de bepaling laat de 
president zonder nadere belangenafweging over aan de rechtbank.  

                                                 
358 Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 166. 
359 OPTA, Besluit inzake Dutchtone/KPN, OPTA/I/99/2072, 2 april 1999. 
360 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Dutchtone/KPN, 3 november 1999 (publicatie op website).  
361 Pres. Rb. Rotterdam 3 juni 1999, Computerrecht 2000-2, p. 103-107, m.nt. E.J. Dommering (p. 75-77). 
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De Rechtbank Rotterdam heeft in de bodemprocedure geoordeeld dat OPTA de grenzen van 
haar bevoegdheid heeft overschreden en heeft het besluit vernietigd.362 De rechtbank wijst er 
op dat het gebruik van het begrip ‘antenne-opstelpunt’ – in plaats van de begrippen antenne, 
mast of technische faciliteit – niet wijst op een beperkte uitleg van de reikwijdte van 
verzoeken tot medegebruik. De rechtbank hanteert een iets ruimere definitie, maar brengt de 
antennekast niet onder het begrip. Onder antenne-opstelpunt moet worden verstaan: 
 

“de desbetreffende mast alsmede het gedeelte van het dak of de wand waarop of waaraan de 
technische faciliteit waarop het verzoek tot medegebruik betrekking heeft, is bevestigd. De 
rechtbank acht een dergelijk opstelpunt vervolgens beperkt tot haar natuurlijke grenzen, d.w.z. 
(in de meeste gevallen) de grenzen van het dak of de wand waarom het gaat.” 

 
Volgens de rechtbank valt de informatieplicht niet onder art. 3.11 Tw te brengen en is OPTA 
niet bevoegd daartoe te verplichten. Daardoor zou Dutchtone in feite zonder enige eigen 
inspanning een overzicht van het complete netwerk van KPN verkrijgen. OPTA had moeten 
uitgaan van een door Dutchtone opgesteld roll out plan en de door KPN aangegeven voor 
medegebruik in aanmerking komende locaties. De door OPTA vastgestelde termijn van vier 
maanden voor het reserveren van ruimte voor eigen gebruik is volgens de rechtbank te kort, 
gezien de procedures die op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) moeten 
worden doorlopen. Ten slotte mocht OPTA geen regel vaststellen over de redelijke vergoe-
ding, aangezien er geen sprake was van het ontbreken van overeenstemming terzake. 
 In hoger beroep heeft het CBB de reikwijdte van de bevoegdheden van OPTA 
vastgesteld.363 Om de betekenis van het begrip antenne-opstelpunt vast te stellen, moet het 
begrip worden beschouwd in de context van de verplichting tot medegebruik. De reikwijdte 
van de verplichting moet worden vastgesteld met inachtneming van de doestelling daarvan: 
namelijk het bevorderen van een snelle aanleg van nieuwe netwerken en het tegengaan van 
horizonvervuiling. Het CBB onderschrijft de opvatting van de rechtbank dat hieruit valt af te 
leiden dat de verplichting niet beperkt moet worden uitgelegd. De verplichting omvat volgens 
het CBB naast het beschikbaar stellen van faciliteiten waarover men als eigenaar of gebruiks-
gerechtigde van het dak zelf beschikt, andere handelingen die neerkomen op het toestaan 
van, het medewerken aan c.q. het zich niet verzetten tegen plaatsing en gebruik van een 
antenne(mast). Een beperkter opvatting doet wezenlijk afbreuk aan de strekking van art. 3.11 
Tw, aangezien de aanbieder die als eerste een antenne plaatst op een dak daardoor andere 
aanbieders van het dak zou kunnen weren, bijvoorbeeld door in zijn (huur)overeenkomst met 
de gebouweigenaar bedingen met betrekking tot exclusief gebruik van het dak op te nemen. 
Dergelijke bedingen zijn nietig. Opgemerkt dient te worden dat de Telecommunicatiewet op 
dit punt ingrijpt in de contractsvrijheid. Op grond van het voorgaande heeft het CBB de door 
de rechtbank geformuleerde definitie bevestigd. Het CBB oordeelt dat OPTA op grond van 
art. 3.11 lid 4 Tw (oud) KPN kon verplichten tot het verschaffen van een coördinaten-
overzicht. De verplichting tot het voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik is zo 
open geformuleerd dat deze ruimte biedt. De doelstelling om de aanleg van netwerken te be-
vorderen, is gediend met de interpretatie door OPTA, aangezien Dutchtone sneller een 
netwerk kan aanleggen als zij over een coördinatenoverzicht van KPN beschikt. OPTA komt 

                                                 
362 Rb. Rotterdam 13 september 2000, zaaknr. TELEC 99/2715-RIP, TELEC 99/2781-RIP, Computerrecht 2000-6, p. 
303-307, m.nt. E.J. Dommering. 
363 CBB 25 april 2001 (KPN/OPTA en Dutchtone), m.nt. A.T. Ottow, Mediaforum 2001-6, p. 212-220, m.nt. E.J. 
Dommering, Computerrecht 2001-4, p. 207-213. 
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beleidsvrijheid toe bij het uitoefenen van de door art. 3.11 Tw aan haar toegekende bevoegd-
heid.364 Ook het meewerken aan een verzoek tot het maken van afspraken in het kader van 
een courtesy procedure (afspraken met de grond- of gebouweigenaar of de eigenaar van de 
antenne over de wijze waarop meerdere antennes worden geplaatst op één antenne-opstel-
punt, waarbij sprake kan zijn van een daklocatie of een mastlocatie) valt volgens het CBB 
onder het voldoen aan een verzoek tot medegebruik. OPTA mocht volgens het CBB aan de 
hand van de door KPN en Dutchtone overgelegde gegevens het minimumaantal te behan-
delen verzoeken en de maximale doorlooptijden vaststellen. Het CBB schorst echter de regel 
op grond waarvan beschikbare ruimte gedurende vier maanden voor eigen gebruik mag 
worden gereserveerd, aangezien OPTA erkent dat er gevallen zijn waarin de termijn te kort is 
om een procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlening van vrij-
stelling van het bestemmingsplan om antennes te kunnen plaatsen, waarover hierna paragraaf 
4.4.3) te doorlopen. Ook bood art. 3.11 lid 4 Tw (oud) volgens het CBB nog geen grondslag 
om een regel over de redelijke vergoeding vast te stellen. Het CBB heeft de bevoegdheid van 
OPTA ten slotte ingeperkt door het ontzeggen van terugwerkende kracht aan besluiten van 
OPTA.  
 Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is een amendement 
bij de Tweede Kamer ingediend, op grond waarvan een aantal maanden later art. 3.12 in de 
Telecommunicatiewet werd opgenomen.365 Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om bij 
of krachtens AMvB nadere regels vast te stellen over de informatieplicht, het reserveren van 
ruimte voor eigen gebruik, doorlooptijden en de redelijke vergoeding – dezelfde onder-
werpen derhalve waarover het CBB zich reeds had uitgesproken – waarbij aan OPTA taken 
en bevoegdheden worden verleend. Hiermee werd beoogd, als mosterd na de maaltijd, de 
gevolgen van de beperkte rechterlijke interpretatie van de bevoegdheid van OPTA weg te 
nemen. Een AMvB met nadere regels over het medegebruik van antenne-opstelpunten is er 
echter nooit gekomen. 
 In het geschil tussen Dutchtone en KPN heeft OPTA ook het begrip ‘redelijke 
vergoeding’ ingevuld. Aangezien de wet expliciet spreekt van een redelijke vergoeding, wijst 
OPTA er op dat er voor de aanbieder geen verplichting bestaat tot het hanteren van 
kostenoriëntatie bij het vaststellen van de vergoeding. Volgens OPTA moet onder een 
redelijke vergoeding worden verstaan een vergoeding die is gebaseerd op de werkelijk 
gemaakte kosten. Anders dan partijen die van het aanbieden van antenne-opstelpunten een 
commerciële activiteit maken – voor hen gold ten tijde van het geschil nog366 niet de ver-
plichting tot het berekenen van een redelijke vergoeding – oordeelde OPTA dat KPN geen 
winstopslag in de vergoeding mocht opnemen.367 Toch heeft OPTA een aantal jaren later in 
een geschil tussen Broadcast en Nozema (waarover paragraaf 5.3.4) bepaald dat Nozema bij 
de prijsbepaling van het medegebruik van de mast en het antennesysteem moet uitgaan van 
de historische kostprijs, waarbij zij een rendement van 5,06% mag berekenen, een vorm van 
kostenoriëntatie dus (zie over de splitsing van Nozema en de overige mededingingsaspecten 

                                                 
364 Zie over beoordelings- en beleidsvrijheid in geschilbeslechting Ottow 2006, p. 165-166. 
365 Kamerstukken II 2000/01, 27 019, nr. 6. 
366 Deze verplichting is in het kader van een wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd 
concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep in art. 3.11 Tw opgenomen, zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 660, 
nr. 43, p. 3-4. Met het opnemen van deze verplichting in art. 3. 11 Tw werd beoogd site sharing te bevorderen en de 
behoefte aan nieuwe opstelpunten te verminderen. 
367 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Dutchtone/KPN, 3 november 1999 (datum publicatie OPTA website). 
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paragraaf 5.3.4).368 Bij de keuze voor kostenoriëntatie speelde een rol dat partijen daarvan zelf 
in de overeenkomst waren uitgegaan. Ook verwees OPTA naar de concept-tekst369 van een 
op art. 3.12 Tw gebaseerde AMvB over het medegebruik van omroepzendernetwerken, 
waarin werd uitgegaan van kostenoriëntatie. Mede naar aanleiding van het advies van de Raad 
van State is daarvan in het definitieve besluit, het Besluit medegebruik omroepzendernet-
werken,370 echter afgezien. De reden daarvoor was dat in de Kaderrichtlijn en de Toegangs-
richtlijn slechts ten aanzien van aanbieders met aanmerkelijke marktmacht (AMM) na 
marktanalyse – in het kader waarvan marktafbakening plaatsvindt en al dan niet AMM wordt 
vastgesteld – de verplichting tot kostenoriëntatie kan worden opgelegd.371 
 Dit besluit is de enige AMvB die op grond van art. 3.12 Tw tot stand is gekomen. 
Het bevat regels over de termijn waarbinnen een verzoek moet worden behandeld, de moti-
vering van een beslissing op een verzoek tot medegebruik en de gegevens die moeten worden 
overgelegd. In het besluit zijn echter geen nadere regels gesteld met betrekking tot de daarin 
genoemde redelijke vergoeding, aangezien volgens de minister kan worden volstaan met het 
in art. 3.11 lid 3 Tw neergelegde uitgangspunt. Dit is een cirkelredenering: de Telecom-
municatiewet bepaalt dat medegebruik ter beschikking wordt gesteld tegen een redelijke 
vergoeding en dat bij AMvB nadere regels kunnen worden gesteld over de redelijke vergoe-
ding, en het AMvB bepaalt vervolgens dat kan worden volstaan met de bepaling in de Tele-
communicatiewet over de redelijke vergoeding. Volgens de minister houdt een redelijke 
vergoeding het volgende in. De medegebruiker moet de kosten vergoeden van voorzieningen 
die speciaal voor hem worden getroffen. De kosten van gemeenschappelijk gebruikte voor-
zieningen worden proportioneel toegerekend (evenredig aan het gebruik van de voorzie-
ningen door de medegebruiker in vergelijking met het gebruik door andere gebruikers). Er 
wordt uitgegaan van de werkelijk gemaakte kosten. Deze worden vastgesteld overeenkomstig 
de door het bedrijf toegepaste waarderingsprincipes in het kader van de financiële verslag-
legging. Deze waarderingsprincipes dienen ook consistent te worden toegepast bij de vaststel-
ling van de tarieven van de eigen dienstverlening. De kosten mogen worden vermeerderd met 
een redelijk rendement op het in het opstelpunt geïnvesteerde vermogen, voor zover dat aan 
het medegebruik kan worden toegerekend.372 Deze interpretatie komt in grote lijnen overeen 
met hetgeen OPTA in het Dutchtone/KPN geschil heeft overwogen. In de beleidsregels 
inzake de gedoogplicht heeft OPTA aangegeven dat de invulling van de redelijkheid van de 
vergoeding sterk afhankelijk is van de in een specifiek verzoek betrokken voorzieningen, 
zodat dit per geval zal worden beoordeeld.373 
 

                                                 
368 OPTA, Besluit inzake Broadcast Newco Two BV/NV Gemengd Bedrijf Nederlandse Omroepzendermaatschappij 
Nozema, OPTA/I/99/2072, 29 juli 2002. De verdeling van de kosten bij gedeeld gebruik van het antennesysteem moet 
volgens OPTA gebaseerd zijn op het uitgezonden vermogen en het aantal gebruikte antennes. 
369 Besluit van ... houdende regels inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes 
bestemd voor omroepzendernetwerken (Besluit medegebruik omroepzendernetwerken), april 2002 (versie OPT 
aangepast naar aanleiding van commentaar van OPT en OPTA). 
370 Besluit van 2 juni 2003, houdende regels inzake het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en 
antennes bestemd voor omroepzendernetwerken (Besluit medegebruik omroepzendernetwerken), Stb. 2003, 232. De 
lacune die was ontstaan doordat het besluit een tijd op zich heeft laten wachten, is opgevuld door CBB 25 april 2001 
(KPN/OPTA en Dutchtone), m.nt. A.T. Ottow, Mediaforum 2001-6, p. 212-220, m.nt. E.J. Dommering, Computerrecht 
2001-4, p. 207-213. 
371 Dezelfde problematiek kwam aan de orde in Vzr. Rb. Rotterdam 29 november 2002, Mediaforum 2003-3, nr. 17, m.nt. 
A.T. Ottow. 
372 Stb. 2003, 232, p. 9. 
373 OPTA, Beleidsregels inzake de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 
OPTA/IBT/2003/202555, 23 juli 2003, overweging 84. 
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Art. 5.3 Tw: overeenstemming 
Een aanbieder die van plan is werkzaamheden uit te voeren in verband met de aanleg en 
instandhouding van kabels dient de gedoogplichtige op grond van art. 5.3 lid 1 Tw schriftelijk 
daarvan op de hoogte te stellen en naar overeenstemming met de gedoogplichtige te streven 
over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Indien er geen 
overeenstemming wordt bereikt, stelt de aanbieder de gedoogplichtige middels een tweede 
schriftelijke kennisgeving op de hoogte van zijn voornemen. In lid 2 is bepaald dat deze 
kennisgeving een omschrijving van de voorgenomen plaats, tijdstip en wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden bevat. OPTA heeft de omvang van deze wettelijke informatieplicht 
in haar beleidsregels uitgebreid, hetgeen neerkomt op interpretatie contra legem. De kennis-
geving dient volgens de beleidsregels naast een omschrijving van de plaats en wijze van 
uitvoering de volgende gegevens te bevatten:374 

- de reden waarom de gedoogplicht van toepassing is, 
- het tracé en de aard van de kabel, en 
- het aantal kabels uitgesplitst naar kabeldraden en voorzieningen. 

 
In de kennisgeving wordt bovendien de mogelijkheid aangegeven dat een geschil aan OPTA 
wordt voorgelegd. 
 Indien de gedoogplichtige bedenkingen heeft tegen de kennisgeving, kan hij OPTA 
op grond van lid 3 binnen twee weken na ontvangst daarvan verzoeken een beschikking te 
geven, hetgeen schorsende werking heeft. In de Telecommunicatiewet 1998 ontbrak een 
termijn terzake. OPTA heeft deze omissie in haar beleidsregels ingevuld,375 wat in het 
gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is overgenomen. OPTA dient op grond van lid 4 binnen acht 
weken een beschikking te geven. 
 
Geschilbeslechting inzake art. 5.3 Tw 
In geschillen over het ontbreken van overeenstemming over werkzaamheden die verband 
houden met de aanleg en instandhouding van kabels in niet-openbare grond toetst OPTA 
aan de hand van de volgende randvoorwaarden of een aanbieder terecht aanspraak maakt op 
de gedoogplicht en daarmee of en in hoeverre OPTA terzake bevoegd is:376 

- betreft het een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk? 
- betreft het kabels die ten dienste komen van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk? 
- betreft het interlokale of internationale kabels? 
- is de grondeigenaar gedoogplichtig? 
- heeft de aanbieder – zonder resultaat – gestreefd naar het bereiken van 
overeenstemming met de gedoogplichtige over de voorgenomen plaats en de wijze 
van uitvoering van de werkzaamheden? 
- betreft het kabels in de zin van art. 1.1 sub z Tw?377 

 
OPTA houdt bij de beoordeling van de redelijkheid van het verzoek omtrent de voorge-
nomen plaats en de wijze van uitvoering rekening met de bedenkingen van de gedoog-

                                                 
374 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 19. 
375 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummers 11 en 19. Zie tevens OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking 
tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder art. 5.3 lid 2 Tw, antwoord op vraag 5. 
376 OPTA, Besluit inzake De Pallandt van Keppel Stichting/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/201137, 9 mei 2001. 
377 OPTA, Beschikking inzake Best/Crystal Conduct Infra Broker BV e.a., OPTA/IBT/2001/202119, 23 juli 2001. 
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plichtige. Vóór de wijziging van hoofdstuk 5 Tw betrok OPTA volgens het overzicht van 
veel gestelde vragen daarbij tevens art. 5.1 lid 3 Tw (oud),378 dat slechts zag op de aanleg in 
openbare grond. Daarin was bepaald dat door de aanleg, de instandhouding en de opruiming 
van kabels geen verandering in de bestemming en zo min mogelijk belemmering in het 
gebruik van de gronden wordt gebracht. 
 OPTA verklaart zich onbevoegd indien blijkt dat er geen sprake is van een 
gedoogplicht. Dit heeft zich voorgedaan in een geschil over de aanleg van een interlokale 
kabel in een afgesloten erf en tuin die met bewoonde percelen één geheel vormen.379 Een 
ander geval betrof de aanleg van zestien lege high density polyethylene (HDPE) buizen380 in een 
weiland, waarvan slechts twee buizen na aanleg zouden worden gevuld met glasvezelkabels. 
OPTA is in dit geschil uitgegaan van een zeer beperkte interpretatie van het begrip ‘kabels’. 
OPTA oordeelde dat de particulier de aanleg van de buizen die (vooralsnog) leeg zullen 
blijven, niet hoeft te gedogen, aangezien dit geen kabels zijn in de zin van art. 1.1 sub r Tw 
(oud).381 Hoewel beschermingswerken in de wettelijke definitie van kabel zijn opgenomen, 
kunnen deze volgens OPTA niet los staan van de kabel ten dienste van het netwerk zelf, net 
zoals het netwerk niet los kan worden gezien van de diensten die daarover worden 
aangeboden. Aangezien de lege buizen geen onderdeel vormen van een netwerk vallen deze 
niet onder de gedoogplicht en is OPTA niet bevoegd. OPTA benadrukt wel dat de parti-
culiere grondeigenaar deze buizen niet hoeft te gedogen. De buizen kunnen dan ook niet op 
grond van de Telecommunicatiewet in het weiland worden aangelegd, zodat voor de 
aanbieder slechts de mogelijkheid openstaat om een overeenkomst met de grondeigenaar aan 
te gaan. 
 OPTA heeft deze beschikking tot aan de inwerkingtreding van de herziene 
Telecommunicatiewet ten onrechte een meer algemene strekking gegeven door in het over-
zicht van veel gestelde vragen daaraan het standpunt te verbinden dat gemeenten over lege 
voorzieningen en dark fiber382 precario mochten heffen (zie paragraaf 4.3.3).383384 Ten 
onrechte, aangezien de beschikking zag op een situatie zoals geregeld in art. 5.3 Tw (oud), de 
aanleg in particuliere grond. In haar antwoord op een vraag van een gemeente over het ver-
leggen van lege buizen heeft OPTA haar standpunt genuanceerd door er op te wijzen dat 
netwerken niet kunnen worden aangelegd zonder dat eerst beschermings- en ondersteunings-
werken en signaalinrichtingen zijn aangelegd.385 Het begrip ‘kabels’ in art. 1.1 sub r (oud) Tw 
moet volgens OPTA worden beschouwd als een samengesteld begrip. De aanleg van lege 
buizen moet worden gedoogd, aangezien dit de aanleg van kabels ten dienste van een net-
werk betreft. OPTA heeft gemeenten geadviseerd om in verordeningen en instemmings-
besluiten een redelijke termijn van leegstand te hanteren. OPTA gaat daarbij uit van een 

                                                 
378 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.3 lid 2 Tw, antwoord op vraag 7: “In haar overweging betrekt OPTA tevens het gestelde in art. 5.1, derde lid.”, p. 
27. 
379 OPTA, Besluit inzake De Pallandt van Keppel Stichting/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/201137, 9 mei 2001. 
De status van de kasteeltuin is in de bezwaarprocedure deels herzien, zodat de aanleg in een bepaald gedeelte van de 
grond wel diende te worden gedoogd. OPTA, Besluit op bezwaar van KPN Telecom BV inzake de aanleg van één kabel 
in de kasteeltuin van de Stichting Pallandt van Keppel, OPTA/JUZ/2001/203068, 9 november 2001 (datum publicatie 
website). 
380 HDPE buizen zijn beschermingswerken waarin glasvezel wordt geblazen. 
381 OPTA, Beschikking inzake Best/Crystal Conduct Infra Broker BV e.a., OPTA/IBT/2001/202119, 23 juli 2001. 
382 Dark fiber is nog niet in gebruik genomen glasvezelkabel. 
383 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het gedogen van kabels, versies vóór juli 2004. Ook Meijer 2001, p. 
584 volgt de zienswijze van OPTA. 
384 Sitompoel 2003, p. 39. 
385 OPTA, Brief aan gemeente m.b.t. gedoogplicht, werkzaamheden en lege HDPE buizen, 24 juli 2002 (datum 
publicatie website). 
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periode van maximaal twee jaar. OPTA benadrukt dat lege buizen die op basis van toekomst-
verwachting worden aangelegd en alle componenten van een kabel die worden aangelegd 
zonder dat van tevoren vaststaat wanneer deze zullen worden aangesloten op een operati-
oneel netwerk niet onder de gedoogplicht vallen. 
 De onduidelijkheid rond het gedogen van lege voorzieningen is met de wijziging van 
hoofdstuk 5 Tw weggenomen. Het hoofdstuk is op grond van art. 5.15 Tw van overeen-
komstige toepassing op de aanleg, instandhouding en opruiming van lege voorzieningen. 
 
Art. 5.8 Tw: maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de gedoogplichtige 
Op grond van art. 5.8 lid 1 Tw dient een aanbieder op verzoek van de gedoogplichtige op 
eigen kosten maatregelen te nemen ten aanzien van zijn kabels, waaronder het verplaatsen 
daarvan386, voor zover dit nodig is voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van 
werken door of vanwege de gedoogplichtige. ‘Vanwege’ wil zeggen dat de gedoogplichtige 
heeft ingestemd met de uitvoering van een werk door een derde en dat dit ten behoeve van 
de gedoogplichtige plaatsvindt.387 De jurisprudentie en besluiten van OPTA over de uitleg 
van de begrippen ‘nodig’ en ‘werken’ (waarover hierna) zijn in het artikel en de memorie van 
toelichting bij het artikel verwerkt. De achtergrond van de bepaling is ‘liggen om niet, 
verleggen om niet’: aanbieders zijn geen precariovergoeding verschuldigd voor de aanleg van 
kabels in openbare grond, maar daar staat tegenover dat zij onder bepaalde voorwaarden op 
eigen kosten maatregelen moeten nemen ten aanzien van hun kabels. 
 Het ‘bouwrijp’ maken van een perceel door de gedoogplichtige vanwege het feit dat 
na verkoop of het in erfpacht geven van het perceel aan een derde, deze derde voor zichzelf 
een gebouw opricht, valt niet onder de uitvoering van werken. Lid 2 bevat een regeling voor 
het bouwrijp maken van grond voor woningbouw ter realisering waarvan gemeenten contrac-
ten aangaan met projectontwikkelaars. De aanbieder moet zijn kabels tevens op eigen kosten 
verplaatsen indien de gedoogplichtige de grond die door hem is bestemd voor het oprichten 
van een of meer gebouwen, zodanig aan een derde moet leveren dat die derde na verkrijging 
daarvan bij het door of vanwege hem oprichten van gebouwen niet wordt gehinderd door 
aanwezige kabels. Op het moment dat het verzoek wordt gedaan, moeten er concrete 
bouwplannen bestaan die voldoende bepaalbaar zijn. In andere gevallen – dus indien er geen 
sprake is van noodzakelijkheid, gebouwen of werken – hoeft de aanbieder op grond van lid 5 
slechts maatregelen te nemen indien de gedoogplichtige hem de kosten daarvan vergoedt. 
Door middel van twee amendementen is de verplaatsregeling voor aanbieders gunstiger dan 
in de Telecommunicatiewet 1998. Een aanbieder heeft recht op vergoeding van de kosten 
van verplaatsing als ‘naderhand’ – in de memorie van toelichting is niet geconcretiseerd wat 
hieronder moet worden verstaan – blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden niet hebben 
plaatsgevonden (lid 3).388 Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een 
gedoogplichtige gemeente op het moment van het verplaatsingsverzoek kan voorzien 
(bijvoorbeeld door een voorzienbare wijziging van het bestemmingsplan) dat de kabels op 
korte termijn weer moeten worden verplaatst. Indien de gedoogplichtige binnen vijf jaar na 
een verzoek tot het nemen van maatregelen een tweede verzoek doet, draagt hij de kosten 
daarvan zelf.389 De aanbieder moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zestien 

                                                 
386 Art. 5.7 Tw (oud) ging slechts uit van het verplaatsen van kabels. Art. 5.8 Tw, waarin onder bepaalde voorwaarden 
kan worden volstaan met het nemen van maatregelen, vindt haar oorsprong in een besluit van OPTA (OPTA, Beslissing 
op bezwaar KPN inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, 2 mei 2002). 
387 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 57. 
388 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 23. 
389 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 17. 
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weken – in een eerdere versie van het wetsvoorstel bedroeg deze termijn zes weken – 
overgaan tot het nemen van maatregelen. Bij amendement is bepaald dat een aanbieder zo 
snel mogelijk moet voldoen aan verplaatsingsverzoeken, maar in ieder geval binnen twaalf 
weken nadat een geschikte plaats is gevonden.390 Partijen kunnen OPTA op grond van lid 7 
om een beschikking verzoeken als ze geen overeenstemming bereiken over de vraag wie de 
kosten van de te nemen maatregelen moet dragen. Het betreft kosten die direct verband hou-
den met de maatregelen, bijvoorbeeld een vereiste goedgekeurde accountantsverklaring.391 
Ook hier keert een besluit van OPTA terug in de wet.392 OPTA geeft op grond van lid 8 
binnen acht weken een beschikking. Aangezien de bepaling zwijgt over eventuele schorsende 
werking, is daarvan in het geval van een verzoek om een beschikking geen sprake. 
 
Intermezzo: ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’ 
Art. 5.8 Tw vormt de enige uitzondering op het adagium ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’.393 
Uit de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet volgt dat een latere bestemming van de 
grond geen verandering brengt ten aanzien van de gedoogplicht.394 Een verandering van de 
status van openbare grond waarin lokale kabels zijn aangelegd, heeft dus geen invloed op de 
plicht om die kabels te gedogen.395 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot 
wijziging van hoofdstuk 5 Tw wordt zonder nadere toelichting een einde gemaakt aan deze 
ruim een eeuw durende praktijk. Als voorbeeld geeft de minister slechts een interlokale kabel 
die door een gemeentelijk park loopt.396 Indien het park later wordt gebruikt voor 
woningbouw hoeven de woningeigenaren de interlokale kabel niet te gedogen. Verwarrend is 
echter dat de redactie van art. 5.2 lid 2 Tw – de voortzetting van art. 5.1 lid 2 Tw (oud) – 
ongewijzigd is. De gedoogplicht ten aanzien van de aanleg, instandhouding of opruiming van 
interlokale en internationale kabels strekt zich net als in de Telecommunicatiewet 1998 tevens 
uit tot niet-openbare gronden, uitgezonderd tuinen en erven die met bewoonde percelen één 
geheel vormen. De wetgever voert één ander geval aan waarbij de duur van de gedoogplicht 
wordt beperkt: de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van lege man-
telbuizen. Met name met het oog op deze vorm van gedoogplicht is in art. 5.2 lid 8 Tw een 
termijn voor ingebruikneming van tien jaar vastgesteld.397 Voor ongebruikte kabels, lege 
mantelbuizen of andere ondergrondse ondersteuningswerken of beschermingswerken die 
reeds zijn aangelegd, geldt op grond van de overgangsregeling in art. 20.5 lid 2 Tw een 
gedoogplicht tot 2018. De gedoogplicht ten aanzien van lege mantelbuizen vormt een 
begrijpelijke beperking op het beginsel ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’. Het is echter volstrekt 
onduidelijk waarom de wetgever bij een verandering van de status van grond breekt met de 
honderd jaar durende praktijk. Bovendien biedt dit standpunt gemeenten een opening voor 
verkapte verplaatsingsverzoeken of zelfs verwijdering van de kabels uit de grond. Bij een 

                                                 
390 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 26. 
391 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 58. 
392 OPTA, Beschikking inzake HSL Zuid/KPN Telecom BV (geschil G.8.02), OPTA/IBT/2001/201385/G.8.02, 5 juni 
2002. 
393 Zie hierover Sitompoel 2002, p. 210-211. Ondanks het uitgangspunt ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’ is er, gezien art. 
20.5 Tw, kennelijk toch een wettelijke grondslag nodig om te verzekeren dat kabels die in spoorweggrond zijn 
aangelegd, na verandering van de status van de grond van openbaar (WTV) naar particulier (Tw), nog steeds onder de 
gedoogplicht vallen. 
394 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 5, p. 19. 
395 In OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake KPN/Gemeente Lelystad, OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001 
heeft OPTA haar standpunt in het bestreden besluit, waarin zij heeft geoordeeld dat door de statusverandering van de 
grond de lokale kabels niet langer hoefden te worden gedoogd, herzien.  
396 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 12. 
397 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 16. 
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verandering van de status van de grond hoeven de kabels immers op grond van de memorie 
van toelichting niet langer te worden gedoogd. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de 
verplaatsregeling een waarborg tegen misbruik vormt.398 Deze waarborg lijkt weg te vallen nu 
gemeenten zich via de wijziging van de status van grond aan de gedoogplicht kunnen ont-
trekken. 
 De nieuwe situatie komt overeen met de Duitse situatie. Wanneer de status van 
verkeersweg verandert – in de zin dat de weg niet langer als verkeersweg wordt gebruikt – 
vervalt het recht van de gebruiksgerechtigde (art. 72 lid 2 TKG 2004). Als gevolg van de 
verandering van de status van een verkeersweg is toestemming op grond van de bepaling 
voor de aanleg in niet-openbare grond vereist of moeten de kabels worden verwijderd. De 
gebruiksgerechtigde dient in deze gevallen op eigen kosten de vereiste maatregelen met 
betrekking tot de kabel te nemen (lid 3). 
 
Geschilbeslechting inzake art. 5.8 Tw 
Aangezien de meeste geschillen zich hebben voorgedaan over het verplaatsen van kabels – 
die vrijwel zonder uitzondering zijn gecodificeerd in art. 5.8 Tw399 – wordt kort ingegaan op 
de regeling in de Telecommunicatiewet 1998. In art. 5.7 Tw (oud) werden art. 5.3 lid 2 en 3 
Tw (oud) – op grond waarvan OPTA bevoegd is bij het ontbreken van overeenstemming – 
van overeenkomstige toepassing verklaard in verplaatsingsgeschillen. Dit was niet zo een-
voudig als op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn, aangezien het bepaalde zich niet voor 
letterlijke toepassing leende. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat voor OPTA in dit verband een 
min of meer bemiddelende rol was weggelegd.400 OPTA heeft dit in het kader van 
geschilbeslechting als volgt geïnterpreteerd, waarbij onderscheid moest worden gemaakt 
tussen het ontbreken van overeenstemming over de voorwaarden van verplaatsing en over de 
kosten van verplaatsing. OPTA ging ervan uit dat zowel de gedoogplichtige als de aanbieder 
OPTA kon verzoeken een beschikking te geven als er een geschil bestond over de vraag of 
was voldaan aan de voorwaarden van art. 5.7 lid 1 Tw (oud).401 OPTA zag niet in waarom de 
wetgever ten aanzien van de geschilbeslechtende bevoegdheid bij de verplaatsing van kabels 
voor een veel beperktere bevoegdheid zou hebben gekozen dan ten aanzien van de 
geschilbeslechtende bevoegdheid bij het gedogen van de aanleg van kabels in niet-openbare 
grond. 
 In de beleidsregels heeft OPTA de procedure voor het verplaatsen van kabels op 
kosten van de aanbieder uiteengezet. Zoals aanstonds zal blijken, had het CBB een andere 
procedure voor ogen. Volgens OPTA diende de gedoogplichtige402 de aanbieder een schrif-
telijke kennisgeving te geven op grond waarvan de aanbieder, gezien de reden van verplaat-
sing, de kosten daarvan voor zijn rekening diende te nemen. Ook hier heeft OPTA de inhoud 
van de kennisgeving uitgebreid. Deze bevat in ieder geval:403 

- een bewijs de gedoogplichtige te zijn; 

                                                 
398 T&T-wet 1904, Voorlopig Verslag, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 4, p. 13 (art. 8). 
399 Zie in het algemeen over de beschikkingenpraktijk van OPTA en het wetsvoorstel Wildeboer 2004. 
400 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 76. 
401 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake KPN/Gemeente Lelystad, OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001. 
402 Met het oog op de mogelijkheid dat de eigendomsituatie ten aanzien van grond wisselt, heeft OPTA bepaald dat 
degene die op het moment van verplaatsen gedoogplichtig is, als zodanig wordt aangemerkt. OPTA, Beschikking inzake 
KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001, randnummer 52. 
403 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 46. 
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- een beschrijving van de aard van de (bouw)werkzaamheden onderbouwd met de 
bouw- of bestektekeningen waarin in ieder geval de afstand tussen de voorgenomen 
werken en de in het geding zijnde kabel is opgenomen; 
- een eventuele opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden; 
- een onderbouwing van de noodzaak tot verplaatsing; 
- de termijn waarbinnen de verplaatsing dient plaats te vinden; en 
- een omschrijving van het voorgestelde nieuwe tracé van de onderhavige kabel. 

 
Voor zover van toepassing zou de gedoogplichtige de (on)mogelijkheid dan wel de noodzaak 
tot het nemen van beschermingsmaatregelen aangeven. Indien de aanbieder terzake beden-
kingen had – OPTA merkte dit aan als een verzoek om een beschikking404 – kon hij OPTA 
binnen twee weken verzoeken een beschikking te geven. In de beleidsregels is bepaald welke 
informatie de aanbieder daarbij dient te overleggen.405 Zoals gezegd, kon ook de gedoog-
plichtige OPTA om een beschikking verzoeken.406 In de beleidsregels wordt niet vermeld dat 
de aanbieder eerst een schriftelijke kennisgeving aan de gedoogplichtige diende te sturen, 
hetgeen waarschijnlijk een omissie was. 
 De procedure bij het verplaatsen op kosten van de gedoogplichtige verliep in grote 
lijnen op dezelfde wijze. Indien partijen geen overeenstemming konden bereiken over de 
(hoogte van de) verplaatskosten, gaf de aanbieder de gedoogplichtige een schriftelijke kennis-
geving. Daarbij diende de aanbieder gegevens te overleggen op grond waarvan de gedoog-
plichtige de begrote dan wel daadwerkelijk gemaakte verplaatskosten kon beoordelen.407 De 
gedoogplichtige kon zijn bedenkingen tegen de in de kennisgeving omschreven hoogte of de 
aard van de kosten in een verzoek om een beschikking bij OPTA kenbaar maken. 
 In het eerste verplaatsingsgeschil stelde KPN de vraag aan de orde of OPTA wel de 
bevoegde instantie is. Volgens OPTA was de civiele rechter onder de Telecommunicatiewet 
niet langer de geëigende instantie, aangezien OPTA op grond van de wet bevoegd is tot het 
beslechten van geschillen.408 In de beslissing op bezwaar gaf OPTA aan dat 
 

“de wetgever kennelijk de bedoeling heeft gehad, naast (of ter vervanging van) de reeds bestaan-
de civielrechtelijk rechtsgang, een publiekrechtelijke rechtsgang te bieden door het college de 
bevoegdheid te geven te oordelen in geschillen die betrekking hebben op de vraag of wordt 
voldaan aan de voorwaarden van artikel 5.7, eerste lid, Tw (oud, toevoeging NS).”409 

 
De Rechtbank Rotterdam heeft in de door KPN aanhangig gemaakte beroepsprocedure 
geoordeeld dat niet OPTA maar de civiele rechter terzake bevoegd was.410 De rechtbank 
baseerde dit oordeel op de omstandigheid dat uit de memorie van toelichting bij de Telecom-
municatiewet blijkt dat het bepaalde in de artikelen 5.3 en 5.7 Tw (oud) in hoofdlijnen een 
inhoudelijke voortzetting is van de artikelen 33 en 37 WTV. Onder de WTV behoorde 
geschilbeslechting alleen bij het ontbreken van overeenstemming over de kosten als bedoeld 

                                                 
404 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001, 
randnummer 41. 
405 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 48. 
406 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 49. 
407 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 60. 
408 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001. 
409 OPTA, Beslissing op het bezwaar van KPN inzake het voornoemde besluit KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, 
OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001; OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Gemeente ’s-Gravenzande/ 
KPN Telecom BV, 2 mei 2002. 
410 Rb. Rotterdam 28 april 2004 (KPN Telecom BV/OPTA), TW 02/323 HRK. 
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in lid 2 tot de competentie van de minister (in de huidige wet OPTA). Geschilbeslechting 
over lid 1 was opgedragen aan de civiele rechter. Uit de memorie van toelichting bij de 
Telecommunicatiewet blijkt volgens de rechtbank niet dat de wetgever heeft beoogd het 
bestaande systeem van competentieverdeling te wijzigen, zodat geschillen over de vraag of 
was voldaan aan de voorwaarden van art. 5.7 lid 1 Tw (oud) nog steeds door de civiele 
rechter moesten worden beoordeeld. Het van overeenkomstige toepassing verklaren van de 
procedure bij OPTA zoals neergelegd in art. 5.3 lid 2 en 3 Tw (oud) beperkte zich tot 
geschillen over de kosten, zodat OPTA dus slechts ten aanzien daarvan bevoegd was. 
 OPTA heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het CBB.411 Zoals 
gezegd, hanteerde het CBB een andere interpretatie van de overeenkomstige toepassing 
verklaring dan OPTA. Volgens het CBB kon alleen de gedoogplichtige bij OPTA een 
verzoek indienen om een beschikking te geven (in art. 5.8 lid 7 Tw is expliciet aangegeven dat 
deze mogelijkheid zowel voor de aanbieder als voor de gedoogplichtige openstaat, zie 
paragraaf 4.3.2 onder ‘Verplaatsen’). Het initiatief bij verplaatsingsverzoeken ligt immers altijd 
bij de gedoogplichtige. Wanneer de gedoogplichtige en de aanbieder het niet eens werden 
over de uitvoering, het tijdstip van de verplaatsing en de vraag wie de verplaatsingskosten 
moest dragen, diende de aanbieder schriftelijk kenbaar te maken op welke wijze hij al dan niet 
invulling zou geven aan het verzoek. Indien de gedoogplichtige het niet eens was met de 
inhoud van de kennisgeving kon hij zich op grond van het van overeenkomstige toepassing 
verklaarde art. 5.3 lid 2, tweede volzin Tw (oud) tot OPTA richten met het verzoek een 
beschikking te geven. Het CBB gaf aan dat OPTA diende te oordelen bij het ontbreken van 
overeenstemming over de vraag of de aanbieder de verplaatsingskosten moest dragen. Indien 
partijen het oneens waren over de hoogte van de verplaatsingskosten diende OPTA het 
bedrag daarvan vast te stellen. Met andere woorden: OPTA was zowel bevoegd om te 
oordelen over de vraag of was voldaan aan de voorwaarden van art. 5.7 lid 1 Tw (oud) als 
bevoegd om de hoogte van de kosten vast te stellen. 
 KPN betoogde dat de verplaatsregeling in de Telecommunicatiewet 1998 afweek van 
de regeling in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en dat deze afwijking in de 
parlementaire geschiedenis niet helder was gemotiveerd. Om die reden zou aan het oude 
WTV stelsel moeten worden vastgehouden. Dit betoog overtuigde de rechtbank. Het CBB 
deelde dit betoog echter niet. In dat verband wees het CBB op het wetsvoorstel tot wijziging 
van hoofdstuk 5 Tw, dat een nieuwe verplaatsregeling bevatte. Van wenselijkheid om aan het 
oude stelsel vast te houden, was dan ook geen sprake. Het CBB wilde zijn vingers niet 
branden aan de samenloop van bevoegdheid van OPTA en de civiele rechter. Op die speci-
fieke kwestie ging het college niet in. Het CBB vernietigde de uitspraak van de rechtbank en 
verwees de zaak terug naar de rechtbank. 
 Het merendeel van de geschillen die in het kader van hoofdstuk 5 Tw bij OPTA 
aanhangig zijn gemaakt, betreft geschillen over de vraag wie de kosten draagt voor het 
verplaatsen van kabels. Het begrip verplaatsen – art. 5.7 Tw (oud) ging niet uit van het nemen 
van maatregelen, maar slechts van het verplaatsen van kabels – moet volgens OPTA ruim 
worden uitgelegd. Het omvat zowel het daadwerkelijk verplaatsen van kabels als het nemen 
van beschermingsmaatregelen, waardoor het daadwerkelijk verplaatsen kan worden voorko-
men.412 Ten aanzien van het begrip ‘kosten’ wordt niet uitgegaan van de werkelijke verleg-

                                                 
411 CBB 4 februari 2005, AWB 04/480 en 04/486. 
412 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, 2 mei 2002; OPTA, 
Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 4. 
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gingskosten.413 Onder de kosten van verplaatsing vallen volgens OPTA “uitgaven die recht-
streeks, hetzij door planning, voorbereiding, gebruikt materiaal en materieel, noodzakelijke 
besluiten of arbeid, zijn toe te schrijven aan het verplaatsen of beschermen van kabels, 
verhoogd met uitgaven die in opdracht van de gedoogplichtige of verzoeker geschieden en 
aan het verplaatsen of beschermen zijn toe te schrijven”.414 
 Dit is een zeer ruime omschrijving. Zo kunnen ook de kosten van een goedgekeurde 
accountantsverklaring, die op verzoek van de gedoogplichtige moet worden overgelegd onder 
het begrip worden gebracht, aangezien er een directe relatie bestaat tussen de verplaatsing en 
de verklaring.415 Niet alle kosten die zijn gerelateerd aan het verplaatsen, kunnen echter 
worden doorberekend. Volgens OPTA kan er een grens worden getrokken tussen kosten die 
voortvloeien uit het verplaatsen zelf en kosten die verband houden met de (relatie met de 
nieuwe grondeigenaar van de) nieuwe locatie.416 OPTA licht niet toe wat onder dit laatste 
moet worden verstaan. 
 OPTA beoordeelt aan de hand van de volgende criteria of de gedoogplichtige terecht 
aanspraak maakt op de verplaatsregeling (en op grond daarvan op wiens kosten de verplaat-
sing plaatsvindt): 

- verplaatsing is nodig 
- voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken 
- door of vanwege de gedoogplichtige. 

 
In de verplaatsingsgeschillen gaat het met name om de interpretatie van het begrip ‘nodig’ en 
het begrip ‘werken’ in de zinsnede ‘oprichting van gebouwen of uitvoering van werken’. De 
Tw 1998 en de memorie van toelichting gaven geen invulling aan de begrippen ‘nodig’ en 
‘werken’. Deze begrippen zijn (onder andere) in de jurisprudentie en door OPTA in het kader 
van geschilbeslechting ingevuld, waarbij in sommige gevallen de (interpretatie van de) 
begrippen door elkaar heen lopen. 
 De centrale vraag in verplaatsingsgeschillen is of het verplaatsen nodig is voor de 
oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gedoogplichtige. 
Uit de jurisprudentie volgt dat het criterium ‘nodig’ streng en objectief moet worden bepaald. 
Daaraan is voldaan “als objectief kan worden vastgesteld dat het oprichten van het gebouw 
of de uitvoering van het werk technisch onmogelijk is of onevenredig hoge extra kosten met 
zich brengt wanneer de kabels of de kabelverdeelkasten niet worden verplaatst.”417 Op grond 
hiervan oordeelde de voorzieningenrechter dat verplaatsing om esthetische redenen (dus 
zonder technische of financiële noodzaak) niet nodig is. OPTA hanteert min of meer 
dezelfde maatstaf. OPTA toetst bij de beoordeling van de vraag of verplaatsing nodig is of de 
gedoogplichtige door de aanwezigheid van kabels ernstig wordt belemmerd bij de werkzaam-
heden ter uitvoering van een aan haar opgedragen taak. OPTA wijst er op dat gemeenten bij 

                                                 
413 Dit is het uitgangspunt van de Overeenkomst inzake verleggingen buiten beheersgebied tussen de minister van V&W 
en Energie-Ned, VELIN en VEWIN en de Nadeelcompensatieregeling 1999, die voorziet in een nadeelcompensatie-
regeling voor andere leidingbeheerders. Beide regelingen gelden uitdrukkelijk niet voor aanbieders van elektronische-
communicatienetwerken. Zie OPTA, Beschikking inzake HSL Zuid/KPN Telecom BV (geschil G.8.02), 
OPTA/IBT/2001/201385/G.8.02, 5 juni 2002. 
414 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 41. 
415 OPTA, Beschikking inzake HSL Zuid/KPN Telecom BV (geschil G.8.02), OPTA/IBT/2001/201385/G.8.02, 5 juni 
2002. 
416 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.7 lid 2 Tw, antwoord op vraag 5. 
417 Pres. Rb. Maastricht 21 maart 2001 (Gemeente Beek/KPN Telecom BV), zaaknr. 63725/KG ZA 01-67, ABRB 
2001, nr. 254. In dit geschil waren de werkzaamheden vanuit esthetisch oogpunt weliswaar een werk, maar niet nodig, 
zodat de kosten voor rekening van de gemeente kwamen. 
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de uitvoering van (bij) andere (wet) opgedragen taken – zoals het bouwen van een school en 
het inrichten van een schoolplein – niet meer dan noodzakelijk moeten worden gehinderd 
door in de grond aanwezige kabels.418 In dat verband houdt OPTA tevens rekening met de 
vraag of het laten liggen van de kabels aantoonbaar tot extra kosten voor de gedoogplichtige 
leidt.419 Op basis van een teleologische uitleg gaat het er volgens OPTA om of een 
grondeigenaar, ondanks de aanwezigheid van kabels, zonder extra kosten gebouwen kan 
oprichten of werken kan uitvoeren.420 Daarnaast toetst zij of de werkzaamheden de integriteit 
van het netwerk zullen aantasten vanwege verwachte beschadiging van de kabels.421 In het 
kader van het noodzakelijkheidsvereiste houdt OPTA tevens rekening met de aard van de 
werken. Zo heeft OPTA geoordeeld dat de aanleg van een rioleringstelsel en het bouwrijp 
maken van grond (waarover hierna bij de bespreking van het begrip ‘werken’) in een bepaald 
geval niet konden worden uitgevoerd zonder het verplaatsen van kabels.422 De verkoop van 
grond op zich vormt ook geen noodzaak tot verplaatsen.423 De noodzaak kan ten slotte wel 
voortvloeien uit een wettelijk opgelegde plicht.424 
 Ook het begrip ‘werken’ is in de jurisprudentie ingevuld. Het begrip duidt op een 
zelfstandig naamwoord en daaronder dient, in het kader van een wetssystematische uitleg, te 
worden verstaan: een constructie van enige omvang, niet zijnde een gebouw, die op de plaats 
van bestemming hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect 
steun vindt in of op de grond.425 Volgens OPTA kan zij slechts marginaal toetsen of sprake is 
van een werk in de zin van de Telecommunicatiewet.426 De wetgever heeft aan de ene kant 
immers als uitgangspunt genomen dat de inbreuk op het eigendomsrecht zo klein mogelijk 
moet zijn – hetgeen duidt op een zeer ruime begripsbepaling – maar wilde aan de andere kant 
misbruik uitsluiten. OPTA vindt voor een ruime begripsbepaling aanknoping bij de memorie 
van toelichting bij de T&T-wet. Daarin wordt een verband gelegd tussen het verleggen van 
kabels en de uitvoering van werken die een bestuursorgaan uitvoert vanuit andere taken die 
hem zijn opgedragen. Er zijn vele (bij) andere (wet) opgedragen taken voor te stellen die een 
gedoogplichtige uitvoert en die niet noodzakelijkerwijs tot een constructie leiden, maar die 
wel noodzaken tot verplaatsing van kabels. Het begrip ‘werken’ omvat daarom volgens 

                                                 
418 OPTA leidt uit de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet 1904 af dat het de bedoeling van de wetgever is dat 
grondeigenaren door de aanwezigheid van kabels in hun grond niet worden beperkt bij het oprichten van gebouwen en 
het uitvoeren van werken: “Bovendien moeten de publieksrechtelijke lichamen, die in het stelsel van het ontwerp een 
groot deel van den last van het openbaar verkeersmiddel zullen hebben te dragen, niet meer dan voor dat doel 
noodzakelijk is, in de uitoefening en behartiging van de andere hun opgedragen functiën belemmerd te worden. 
Waarborgen tegen ongegronde verzoeken moeten echter kunnen worden geëischt.”, zie T&T-wet, MvT, Bijlagen 
Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 7. 
419 OPTA, Beschikking inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/G.25.01, 27 
december 2001. In dit geschil betrof het de verandering van de status van de grond: van openbaar trottoir naar 
schoolplein. 
420 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, 2 mei 2002. OPTA leidt 
uit de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet 1904 af dat het de bedoeling van de wetgever is dat grondeigenaren 
door de aanwezigheid van kabels in hun grond, niet worden beperkt bij het oprichten van gebouwen en het uitvoeren 
van werken. 
421 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001. 
422 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake KPN/Gemeente Lelystad, OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001. 
423 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.7 lid 1 Tw, antwoord op vraag 7. 
424 OPTA, Beschikking inzake Gemeente Breda/Versatel Nederland BV (geschil G.1.04), OPTA/IBT/2004/200831, 5 
april 2004. In dit geschil stond vast dat het herplanten van bomen als een wettelijk opgelegde plicht aan de gemeente is 
opgedragen. Het staat de gemeente niet vrij om de locatie van het herplanten te bepalen. Zij is daarbij gebonden aan de 
aan zichzelf verleende kapvergunning. “Deze wettelijke plicht zorgt voor het ‘nodig’ zijn van het ‘uitvoeren van werken 
door of vanwege de gedoogplichtige’”, aldus OPTA. 
425 Pres. Rb. Maastricht 21 maart 2001, Gemeente Beek/KPN Telecom BV, zaaknr. 63725/KG ZA 01-67, ABRB 2001, 
nr. 254. 
426 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001. 
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OPTA in ieder geval het begrip ‘werkzaamheden’.427 Ook hier zoekt OPTA aansluiting bij de 
parlementaire geschiedenis van de T&T-wet: het recht om op eigen grond te bouwen of 
bestaande gebouwen te verhogen mag niet worden beperkt.428 Bij de beoordeling van de 
vraag of sprake is van een werk houdt OPTA rekening met de aard en het al dan niet ingrij-
pende karakter van de werkzaamheden. Onder het begrip ‘werkzaamheden’ kan volgens 
OPTA bijvoorbeeld de aanleg van een rioleringstelsel,429 de aanleg of de reconstructie van 
een weg of waterloop of de inrichting van een schoolplein430 vallen. 
 OPTA heeft in een brief aan een gemeente over het verplaatsen van kabels 
aangegeven dat in een geschil over de vraag wie de verplaatskosten dient te dragen slechts aan 
de in art. 5.7 lid 1 Tw (oud) genoemde criteria kan worden getoetst.431 De gemeente had 
OPTA in een brief de vraag voorgelegd of verkeersveiligheid en stedenbouw onder het 
begrip ‘nodig’ kunnen worden gebracht. In de brief geeft de gemeente expliciet aan dat 
OPTA in haar antwoord niet dient in te gaan op het verplaatsen van de kabels. OPTA stelt 
vast dat het begrip ‘nodig’ direct is gekoppeld aan het begrip ‘werken’. OPTA kan dan ook 
geen oordeel geven over de noodzaak, indien zij andere criteria met betrekking tot het 
verplaatsen buiten beschouwing dient te laten. OPTA toetst in een geschil aan de criteria in 
lid 1; OPTA toetst derhalve de werken en niet begrippen zoals verkeersveiligheid.432 Als een 
verplaatsingsverzoek niet voldoet aan de in lid 1 genoemde criteria of als de verplaatsing 
‘wenselijk’ is, komen de verplaatsingskosten voor rekening van de gedoogplichtige. Dat geen 
andere criteria dan de in art. 5.7 lid 1 Tw (oud) genoemde mogen worden meegewogen, volgt 
volgens OPTA uit de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet: “De verplichting tot 
gedogen blijft bestaan, wat de latere bestemming [van de grond] zijn moge. Deze brengt 
daarin geen verandering, anders dan de wet daar zelf in voorziet”.433 
 Ten aanzien van het bouwrijp maken van grond is het standpunt van OPTA niet 
geheel duidelijk. In een geschil oordeelde OPTA dat het bouwrijp maken van grond in 
beginsel (en in dat specifieke geval) onder het begrip ‘werken’ viel.434 In de daaropvolgende 
beslissing op bezwaar heeft OPTA haar oordeel in stand gelaten. OPTA vond daarvoor steun 
in de jurisprudentie435 en in de betekenis die in het maatschappelijk verkeer aan het begrip 
‘werken’ wordt toegekend.436 In latere geschillen heeft OPTA haar standpunt genuanceerd. 
OPTA beschouwt het bouwrijp maken van grond op zich niet als de uitvoering van 
werken.437 OPTA wijst er op dat art. 5.7 lid 1 Tw (oud) aanbieders beoogt te beschermen 
                                                 
427 OPTA, Beschikking inzake geschil Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/ 
G.25.01, 27 december 2001. 
428 T&T-wet, MvT, Bijlagen Handelingen II, 1902/03, 57, nr. 3, p. 7. 
429 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001. 
430 OPTA, Beschikking inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/G.25.01, 27 
december 2001. In dit geschil betrof het de verandering van de status van de grond: van openbaar trottoir naar 
schoolplein. 
431 OPTA, Brief van het college m.b.t. art. 5.7, eerste lid, Tw, verplaatsen van kabels, 16 oktober 2003. 
432 OPTA, Connecties 2003/6, p. 6 en OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van 
kabels, versie september 2006, onder art. 5.7 lid 1 Tw, antwoord op vraag 6. 
433 Handelingen II, Bijlagen 1902/03, nr. 57.5, p. 19. 
434 OPTA, Beschikking inzake KPN Telecom BV/Gemeente Lelystad, OPTA/IBT/2001/200692, 9 mei 2001 en 
OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake KPN/Gemeente Lelystad, OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001. In 
OPTA, Beschikking inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/G.25.01, 27 
december 2001 verwijst OPTA in het kader van het begrip ‘werken’ naar jurisprudentie (Rb. ’s-Gravenhage 20 januari 
1999, rolnr. 97/3861), op grond waarvan het bouwrijp maken van een terrein moet worden aangemerkt als het 
uitvoeren van werken. 
435 OPTA verwijst naar Rb. ’s-Gravenhage, 20 januari 1999, rolnummer 97/3861, op grond waarvan het bouwrijp 
maken van een terrein moet worden aangemerkt als het uitvoeren van werken. 
436 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake KPN/Gemeente Lelystad, OPTA/J/2001/203003, 21 december 2001. 
437 OPTA, Beschikking inzake Gemeente Breda/KPN Telecom BV, G.72.02, OPTA/IBT/2003/200858/G.72.02, 7 
maart 2003 en OPTA, Beschikking inzake Gemeente Breda/NV Casema, G.02.03, OPTA/IBT/2003/200921/G.02.03, 
11 maart 2003. OPTA heeft dit bevestigd in de beslissingen op bezwaar: OPTA, Beslissing op bezwaar Gemeente Breda 
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tegen misbruik in geval van ongegronde eisen tot verplaatsing en niet gemeenten beoogt te 
bevoordelen door te bewerkstelligen dat zij hun grond onder de meest gunstige voorwaarden 
kunnen verkopen. In verband met het bouwrijp maken, kunnen echter activiteiten plaats-
vinden die kunnen worden beschouwd als werkzaamheden die door of vanwege de gemeente 
worden uitgevoerd. OPTA toetst of deze werkzaamheden onder de gegeven omstandigheden 
kunnen worden aangemerkt als de uitvoering van werken. In de geschillen werden door of 
vanwege de gedoogplichtige de volgende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het 
bouwrijp maken van grond: het kappen en ondergronds verwijderen of rooien van bomen, 
het verwijderen van de verharding ten behoeve van de parkeerplaats en de openbare weg, het 
verwijderen van parkeervoorzieningen, het verwijderen van lantaarnpalen, het schoonspoelen 
en afsluiten van de riolering en het verwijderen van de riolering. Deze werkzaamheden 
beschouwde OPTA in de geschillen als de ‘uitvoering van werken’. Slechts het verwijderen 
van de riolering noodzaakte tot verplaatsing van de kabels op kosten van de aanbieders.438 
Volgens de Rechtbank Rotterdam heeft OPTA zich terecht op het standpunt gesteld dat het 
bouwrijp maken van gronden op zichzelf niet is aan te merken als de uitvoering van 
werken.439 De rechtbank oordeelde echter dat indien OPTA een geschil wordt voorgelegd 
waarbij geen duidelijkheid bestaat omtrent de op te richten gebouwen of de uit te voeren 
werken, OPTA zich moet onthouden van een beslissing en partijen in staat moet stellen 
daarover nader naar overeenstemming te streven. OPTA’s beslissing op bezwaar in dit 
geschil kon dan ook geen stand houden. 
 Daarnaast gaat OPTA ervan uit dat samenhangende werkzaamheden in hun 
onderlinge verband moeten worden beschouwd.440 Zo heeft OPTA geoordeeld dat in een 
bepaald geval het herplanten van bomen in het kader van een wegreconstructie niet los is te 
zien van het totaalpakket aan werkzaamheden, waarmee tevens het directe causale verband 
tussen de reconstructie en de herplant(plicht) vaststaat. Hetzelfde zou in dit verband gelden 
voor het herplaatsen van lantaarnpalen, geluidsschermen of middenbermen. Overigens is 
beplanting op zich op grond van een arrest van de Hoge Raad uit 1928 niet onder op te 
richten gebouwen of uit te voeren werken te brengen.441 OPTA volgt de redenering van de 
Hoge Raad indien verplaatsing van kabels wordt geëist om de groei van bomen of planten 
veilig te stellen.442 Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van 
kabels, versie september 2006, 
 Een aanbieder hoeft zijn kabels op grond van art. 5.7 lid 1 Tw (oud) slechts op eigen 
kosten te verplaatsen indien dit nodig is voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering 

                                                                                                              
inzake Gemeente Breda/KPN en Gemeente Breda/Casema, resp. OPTA/JUZ/2003/203130 en OPTA/JUZ/2003/ 
203128, 29 september 2003. 
438 De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat deze motivering onvoldoende is. OPTA had tevens een afweging 
moeten maken van de kosten die met het verplaatsen zijn gemoeid en de kosten van andere oplossingen, zoals het 
tijdelijk optillen van de kabels of het op een andere hoogte leggen van de kabels. Rb. Rotterdam 25 januari 2006, 
TELEC 05/937 HRK, LJN AV6379. 
439 Rb. Rotterdam 28 oktober 2005, TELEC 03/3252-HRK, LJN AV2636. 
440 OPTA, Beschikking inzake Gemeente Breda/Versatel Nederland BV (geschil G.1.04), OPTA/IBT/2004/200831, 5 
april 2004. OPTA vindt hiervoor steun in – en verwijst naar – een brief van de Minister van V&W aan PTT Telecom 
Netwerkdiensten (HDTP/TJ/97/3012) van 15 mei 1997, waarin zij uitleg geeft aan het begrip ‘uitvoering van werken’, 
in het kader van een verschil van mening tussen PTT en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. De 
minister stelt onder andere vast dat het planten van bomen langs wegen kan voortvloeien uit richtlijnen: “(…) het 
aanbrengen van de belendende beplanting (is) zozeer (…) verbonden met de (re)constructie van een weg, dat het 
aanbrengen van die beplanting behoort tot de “uitvoering van werken” (…)”. Ook verwijst OPTA naar de eerder 
genoemde uitspraak van de Rb. Maastricht, waarin is overwogen dat de herinrichting van een pleintje, inclusief het 
planten van de bomen en het bestraten, in zijn geheel dient te worden beschouwd als ‘uitvoeren van een werk’. 
441 HR 7 december 1928, NJ 1929, p. 788. 
442 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.7 lid 1 Tw, antwoord op vraag 15. 
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van werken door of vanwege de gedoogplichtige. OPTA legt het begrip ‘vanwege’ beperkt 
uit. Er dient een direct causaal verband te bestaan tussen de opdracht van de gedoogplichtige 
de kabels te verplaatsen en de uit te voeren werken.443 Zo oordeelde OPTA dat ook het 
saneren van gronden door een projectontwikkelaar wordt aangemerkt als het uitvoeren van 
werken door of vanwege de gemeente.444 De omstandigheid dat de gemeente heeft verzuimd 
de sanering in de schriftelijke kennisgeving aan de aanbieder te noemen, leidde er toe dat de 
gemeente zelf de kosten van de verplaatsing van de kabels in verband met de sanering diende 
te dragen. 
 Wat betreft de vraag wie als gedoogplichtige moet worden aangemerkt, is OPTA in 
een geschil uitgegaan van het moment waarop de kabels zouden moeten zijn verplaatst.445 De 
Rechtbank Rotterdam heeft echter anders geoordeeld. Ten aanzien van het standpunt van de 
Gemeente Westland (voorheen ’s-Gravenzande) dat er geen gedoogplicht meer geldt 
aangezien de status van de grond inmiddels is veranderd (van openbaar naar niet-openbaar) 
overweegt de rechtbank dat doorslaggevend is of de gronden waarin de lokale kabels liggen 
openbaar zijn op het moment van het verplaatsingsverzoek.446 
 Tot slot treedt OPTA niet in de beoordeling van privaatrechtelijke overeenkomsten 
over het verplaatsen van kabels. Dergelijke onderling overeengekomen verplaatsregelingen 
kunnen de bevoegdheid van OPTA om op grond van art. 5.7 Tw (oud) geschillen te 
beslechten echter niet uitsluiten. OPTA heeft partijen in haar antwoord op een vraag over de 
uitleg van de werking van de Algemene Voorwaarden tussen Gemeenten en Nutsbedrijven – 
waarin nutsbedrijven en gemeenten begin jaren negentig van de vorige eeuw hebben 
afgesproken dat bij de verplaatsing van kabels en leidingen de betreffende partijen allebei de 
helft van de kosten dragen – verwezen naar de civiele rechter.447 
 
Intermezzo: Hoge Raad ten aanzien van verplaatsen 
Net als OPTA gaat ook de Hoge Raad uit van een beperkte interpretatie van het begrip 
‘vanwege’. Eind 2004 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of KPN of 
Rijkswaterstaat in zijn hoedanigheid van uitvoerder van het werk waarvoor het verleggen van 
de kabels nodig is, de kosten moet dragen van het op verzoek van de Staat verplaatsen van 
kabels in grond waarvan de Staat geen eigenaar is. Het geschil is gebaseerd op art. 37 WTV, 
de voorloper van art. 5.7 Tw (oud). In zijn conclusie wijst A-G Langemeijer er op dat in lid 1 
het beginsel ‘liggen om niet, verleggen om niet’ is neergelegd. Indien een derde om verplaat-
sing verzoekt, is er geen sprake van een band tussen de gedoogplicht en de kosten van het 
verplaatsen, zodat er geen reden is om de kosten van verplaatsing voor rekening van de 
aanbieder te brengen. ‘Liggen om niet, verleggen om niet’ geldt uitsluitend in de relatie tussen 
aanbieder en gedoogplichtige. De A-G schetst vervolgens een aantal situaties waarin kabels 
gedeeltelijk in grond liggen die niet aan de gedoogplichtige toebehoort. Hij gaat daarbij uit 
van het grenscriterium: de kosten van verplaatsing in grond van de gedoogplichtige komen 

                                                 
443 OPTA, Beschikking inzake Gemeente Best/Essent Kabelcom BV, OPTA/IBT/2004/200144/G.17.03, 26 januari 
2004; OPTA, Beschikking inzake Gemeente Breda/Versatel Nederland BV (geschil G.1.04), OPTA/IBT/2004/200831, 
5 april 2004. Anders Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2003, zaaknr. 2001/220, rolnr. 01/220, rolnr. rechtbank 98/781, LJN 
AI0692, BR 2003/735. 
444 OPTA, Beslissing op bezwaar Gemeente Breda inzake Gemeente Breda/KPN en Gemeente Breda/Casema, resp. 
OPTA/JUZ/2003/203130 en OPTA/JUZ/2003/203128, 29 september 2003. 
445 OPTA, Beschikking inzake geschil Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/ 
G.25.01, 27 december 2001. 
446 Rb. Rotterdam 23 november 2005, TELEC 02/1470 STRN, LJN AV2656.  
447 OPTA, ‘Verplaatsing kabels en de werking van een privaatrechtelijke overeenkomst’, 23 oktober 2003 (publicatie-
datum). 
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voor rekening van de aanbieder, maar de kosten van verplaatsing van de kabels in grond van 
een derde komen voor rekening van de gedoogplichtige die om verplaatsing verzoekt. Slechts 
indien de uitvoering van het verplaatsen van kabels om technische redenen ongevraagd noopt 
tot het verplaatsen van een kabel in naastgelegen grond komen alle kosten voor rekening van 
de aanbieder. Het begrip ‘vanwege’ houdt volgens de A-G in dat de gedoogplichtige als initia-
tiefnemer of (mede)opdrachtgever actief bij het werk moet zijn betrokken. Dat de derde 
grondeigenaar toestemming heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden op zijn 
grond is niet voldoende. In navolging van de conclusie van de A-G heeft de Hoge Raad het 
arrest van het Hof vernietigd.448 Het hof heeft de zinsnede ‘door of vanwege degene op wie 
een gedoogplicht rust’ te ver opgerekt door te oordelen dat de reconstructiewerkzaamheden 
die op of in de grond van derden-eigenaren hebben plaatsgevonden, moeten worden 
aangemerkt als de uitvoering van werken door of vanwege de gedoogplichtige. Volgens het 
hof diende te worden aangenomen dat de derden hebben ingestemd met de werkzaamheden 
die door of in opdracht van Rijkswaterstaat op hun grond hebben plaatsgevonden.449 De 
Hoge Raad heeft het arrest van het hof dan ook terecht vernietigd. 
 Een kanttekening kan echter worden geplaatst bij de overweging op grond waarvan 
de Hoge Raad het arrest van het Hof heeft vernietigd. De Hoge Raad oordeelde dat enkele 
instemming onvoldoende is en liet de vraag wat wel voldoende is om als ‘vanwege’ te worden 
aangemerkt in het midden. Op grond hiervan lijkt het er op dat moet worden getoetst of 
sprake is van een verplaatsingsverzoek van derden-eigenaren. In art. 5.7 lid 1 Tw (oud) wordt 
echter expliciet uitgegaan van de verplaatsing die verband houdt met werkzaamheden door of 
vanwege de gedoogplichtige. Lid 2 voorziet in verplaatsing in andere gevallen, waaronder 
derhalve verplaatsing op verzoek van derden-eigenaren. Bij toepassing van art. 5.7 Tw (oud) 
is dus op die grond sprake van een situatie zoals beschreven in lid 2 en niet op grond van de 
overweging dat instemming van derden-eigenaren onvoldoende is voor de veronderstelling 
dat er sprake is van werkzaamheden die ‘vanwege’ hen plaatsvinden. 
 Opmerkelijk is dat de minister er in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw van uitgaat dat “(a)ls kan worden aangenomen dat de 
gedoogplichtige heeft ingestemd met de uitvoering van een werk door een derde en dit 
tevens ten behoeve van gedoogplichtige geschiedt, (dit) betekent dat het werk vanwege hem 
wordt uitgevoerd.”450 Dit staat haaks op het standpunt van de Hoge Raad dat de enkele 
instemming onvoldoende is. Het lijkt er op dat de Hoge Raad zich voor niets heeft gebogen 
over een kwestie die bijna tien jaar heeft gespeeld. Ook op een ander punt wijkt de wetgever 
ten onrechte af van een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waarin hij zich heeft 
uitgesproken over de maatstaf die moet worden gehanteerd bij de ‘uitvoering van werken’. 
Ook in deze zaak ging het om de vraag voor wiens rekening de kosten zijn van het kabelvrij 
maken van een perceel ten behoeve van de bouw van een kantorencomplex en parkeervoor-
zieningen. De rechtbank had de vordering van KPN om de gemeente te veroordelen tot het 
betalen van de verplaatsingskosten afgewezen.451 De grieven tegen dit vonnis zijn vervolgens 
door het Hof verworpen.452 Volgens de Hoge Raad gaat het om het tot stand brengen van 
een werk van stoffelijke aard. Het bouwrijp maken van grond kan op zichzelf niet als uitvoe-

                                                 
448 HR 3 december 2004 (KPN Telecom BV/De Staat der Nederlanden), zaaknr. C03/196HR, LJN AR0264, NJ 2005, 
237, Mediaforum 2005-3, nr. 8, p. 117-124, m.nt. J.C. van der Steur. 
449 Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2003, zaaknr. 2001/220, rolnr. 01/220, rolnr. rechtbank 98/781, LJN AI0692, BR 
2003/735. 
450 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 57. 
451 Verwezen wordt naar Rb. ’s-Gravenhage 20 januari 1999, zonder nadere vindplaats. 
452 Verwezen wordt naar Hof ’s-Gravenhage 25 maart 2004, zonder nadere vindplaats. 
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ring van werken in de zin van art. 37 lid 1 WTV worden beschouwd. Dat zou immers 
betekenen dat een gemeente op elk willekeurig moment met het oog op een voorgenomen of 
overwogen verkoop van de grond de verkoopwaarde daarvan zou kunnen verhogen op 
kosten van de aanbieder. Om te beoordelen of bouwrijp maken van grond als uitvoering van 
werken kan worden beschouwd, dient aan twee additionele vereisten te zijn voldaan. Ten 
eerste moet de verplaatsing nodig zijn. Dit houdt in dat er een duidelijk en concreet verband 
bestaat tussen het werk en de verplaatsing van de kabels. Daarbij is van belang om vast te 
stellen, gezien de ligging van de kabel, of er moet worden verplaatst. Ten tweede moet er 
sprake zijn van een werk door of vanwege de gedoogplichtige. Gelet op de contractuele 
verplichting van de gemeente ten opzichte van een projectontwikkelaar om de grond bouw-
rijp op te leveren, is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan. De verplaatsingskosten komen 
dan ook niet voor rekening van KPN. In navolging van de conclusie van A-G Langemeijer 
heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof vernietigd.453 Deze arresten zouden in hoofdstuk 
5 Tw moeten worden gecodificeerd. Bovendien kan een vraagteken worden geplaatst bij de 
wijziging in de redactie van art. 5.8 lid 5 Tw. Daarin is bepaald dat de gedoogplichtige in 
andere gevallen de kosten van verplaatsing vergoedt. In art. 5.7 Tw (oud) werd gesproken van 
de verzoeker. Deze wijziging komt er op neer dat een ander dan de gedoogplichtige een 
aanbieder om verplaatsing van zijn kabels kan verzoeken en dat de kosten van verplaatsing 
voor rekening van de gedoogplichtige komen. 
 
Art. 5.9 Tw: maatregelen ten aanzien van kabels ten behoeve van de beheerders van overige ondergrondse 
infrastructuur 
Bij de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels dient zo min mogelijk hinder te 
worden veroorzaakt ten aanzien van reeds in de grond aanwezige infrastructuur en de 
instandhouding daarvan mag niet in gevaar worden gebracht of zonder noodzaak worden 
bemoeilijkt. Indien een aanbieder in strijd daarmee handelt, neemt hij op eigen kosten 
maatregelen ten aanzien van zijn kabels, waaronder zonodig het verplaatsen daarvan. Indien 
partijen het niet eens zijn over de vraag of de aanbieder op eigen kosten maatregelen dient te 
nemen, is de procedure zoals is geregeld in art. 5.8 Tw van overeenkomstige toepassing. 
 
4.2.2 Handhaving 
 
OPTA is op grond van art. 15.1 lid 3 Tw belast met het toezicht op de naleving van een 
aantal bepalingen van hoofdstuk 5 Tw. Indien een aanbieder of een gedoogplichtige deze 
bepalingen niet naleeft, kan de gedoogplichtige respectievelijk de aanbieder een verzoek tot 
handhaving bij OPTA indienen. Daarnaast kan OPTA naar aanleiding van een klacht of bij 
het vermoeden van een overtreding ambtshalve een onderzoek instellen. In het navolgende 
wordt per artikel de handhavingsbevoegdheid van OPTA uiteengezet. 
 
Art. 5.2 lid 1 Tw: gedoogplicht openbare grond 
Indien een gedoogplichtige niet voldoet aan de gedoogplicht zoals geldt voor de aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels en lege mantelbuizen in en op openbare gronden 
kan de aanbieder een handhavingsverzoek bij OPTA indienen. Bij de aanvraag overlegt de 
aanbieder de volgende gegevens:454 

                                                 
453 HR 4 november 2005, NJ 2006, 544. 
454 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 30. 
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- de reden waarom de gedoogplicht volgens hem van toepassing is; 
- het tracé en aard van de kabel; 
- het aantal kabels uitgesplitst naar kabeldraden en voorzieningen; 
- de voorgenomen plaats waar de kabel wordt aangelegd; 
- de wijze van uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden; en 
- de relevante correspondentie. 

 
OPTA toetst op basis van de reeds in het kader van de geschilbeslechting genoemde criteria 
(zie hiervoor, onder ‘Geschilbeslechting inzake art. 5.3 Tw’) of er sprake is van een 
gedoogplicht. 
 Voor de aanleg van kabels in openbare grond dient de aanbieder op grond van art. 
5.4 lid 1 Tw te beschikken over een instemmingsbesluit van de gemeente in wiens grond de 
aanleg plaatsvindt. OPTA heeft een handhavingsverzoek van een aanbieder over de aanleg 
van kabels in particuliere grond, die deels fungeert als berm van de openbare weg, niet in 
behandeling genomen, aangezien de aanbieder niet beschikte over een gemeentelijk instem-
mingsbesluit: “Bij eerste navraag door OPTA bleek dat de Gemeente Nederlek geen 
instemmingsbesluit had afgegeven voor het door UPC geplande tracé. UPC mag zonder dit 
instemmingsbesluit niet graven in openbare grond. Hiermee ontviel de basis voor verdere 
behandeling voor OPTA.”455 Bij het ontbreken van een instemmingsbesluit treedt OPTA dus 
niet handhavend op. Aangezien de wet niet voorziet in de mogelijkheid tot geschilbeslech-
ting, is de consequentie hiervan dat zowel OPTA als de gemeente op grond van de Telecommuni-
catiewet met lege handen staan indien aanbieders zonder instemmingsbesluit kabels aanleggen. 
De enige mogelijkheden voor de gemeente zijn handhavend optreden of de civielrechtelijke 
procedure (zie paragraaf 4.5). 
 
Art. 5.2 lid 2 Tw: gedoogplicht niet-openbare grond 
Voor een aanbieder die wordt geconfronteerd met een gedoogplichtige die (eventueel na een 
beschikking van OPTA) niet aan de gedoogplicht voldoet, staat slechts de mogelijkheid open 
om bij OPTA een handhavingsverzoek in te dienen. De aanbieder kan immers op grond van 
art. 5.3 Tw geen geschil aanhangig maken bij OPTA. 
 Een gedoogplichtige die een inbreuk op zijn eigendom vaststelt, kan OPTA in drie 
gevallen om handhaving verzoeken: 

- er is geen overeenstemming over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden (art. 5.3 lid 1 Tw); 
- de aanbieder heeft geen schriftelijke kennisgeving verzonden (art. 5.3 lid 2 Tw); of 
- OPTA heeft geen beschikking gegeven. 

Slechts indien de gedoogplichtige geen aanvraag heeft gedaan om een beschikking op grond 
van art. 5.3 lid 3 Tw – zodat de aanbieder na afloop van het verstrijken van de termijn terzake 
met de werkzaamheden mag beginnen – neemt OPTA het verzoek in behandeling. Met 
andere woorden: het staat de gedoogplichtige dus niet vrij om te kiezen tussen de procedure 
van geschilbeslechting of de procedure van handhaving. Indien de gedoogplichtige niet op-
komt tegen de schriftelijke kennisgeving, kan hij niet in een later stadium alsnog een 
handhavingsverzoek indienen. Uit de beleidsregels volgt dat OPTA de aanbieder zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stelt van de aanvraag (het verzoek tot handhaving) en hem wijst op de 

                                                 
455 OPTA, ‘OPTA kan handhavingsverzoek van UPC niet in behandeling nemen’, <www.opta.nl>. 
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schorsende werking daarvan op grond van art. 5.3 lid 5 Tw.456 OPTA past dus in 
handhavingsprocedures elementen toe die haar in het kader van de geschilbeslechting ter 
beschikking staan. Daarna kan de aanbieder zijn zienswijze aan OPTA voorleggen. Als blijkt 
dat sprake is van een overtreding treft OPTA maatregelen om deze te beëindigen. 
 
Art. 5.2 lid 3-5 Tw: gedoogplicht ten behoeve van aansluitingen en luchtkabels 
Voor zover dat nodig is voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk moeten lokale kabels op grond van art. 5.2 lid 3 Tw ook worden 
gedoogd op niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven die met bewoonde 
percelen één geheel vormen, en moet de rechthebbende op een gebouw op grond van lid 4 
de aanleg, instandhouding of opruiming van netwerkaansluitpunten en kabels in en aan het 
gebouw gedogen. Daarnaast moet de rechthebbende op of de beheerder van openbare of 
niet-openbare grond waarboven ondersteuningswerken ten behoeve van fysieke draden voor 
een andere toepassing dan elektronische communicatie zijn of worden aangelegd op grond 
van lid 5 gedogen dat met de gebruikmaking van deze ondersteuningswerken ook kabels ten 
behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk bovengronds worden aan-
gelegd, instandgehouden of opgeruimd. Deze laatste vorm van gedoogplicht is beperkter 
geformuleerd dan in de Telecommunicatiewet 1998, op grond waarvan voor alle luchtkabels 
een gedoogplicht gold. 
 Bij toepassing van de beleidsregels – die zijn geschreven voor hoofdstuk 5 Tw 
1998457 –geldt ook in deze gevallen dat indien een gedoogplichtige niet aan de gedoogplicht 
voldoet, een aanbieder onder overlegging van de eerder genoemde gegevens een verzoek tot 
handhaving bij OPTA kan indienen. Voor netwerkaansluitpunten (voorheen geregeld in art. 
5.5 Tw 1998) dient aan de over te leggen informatie te worden toegevoegd het verzoek van 
de eindgebruiker, het tijdstip van de werkzaamheden en gedetailleerde informatie over de 
werkzaamheden alsmede het werkschema. De gedoogplichtige wordt daarna in staat gesteld 
de relevante correspondentie te overleggen en zijn bezwaren kenbaar te maken. Anders dan 
bij de toetsing die plaatsvindt in het kader van de aanleg, de opruiming en de instandhouding 
van kabels in openbare en niet-openbare grond, volgt uit de beleidsregels dat OPTA het 
verzoek tot handhaving van de verplichting tot het gedogen van luchtkabels en netwerkaan-
sluitpunten slechts toetst op grond van de genoemde informatie en niet op de criteria op 
basis waarvan wordt vastgesteld of er überhaupt sprake is van een gedoogplicht.458  
 Naar aanleiding van het niet tot overeenstemming kunnen komen met een 
gedoogplichtige eigenaar van een wooncomplex over de aanleg van twee netwerkaan-
sluitpunten in de woningen van twee bewoners heeft KPN OPTA verzocht handhavend op 
te treden. De twee bewoners waren reeds op het netwerk van een andere aanbieder 
aangesloten, maar gaven de voorkeur aan een aansluiting van KPN. Om te voorkomen dat 
elke bewoner de mogelijkheid krijgt om direct op de infrastructuur van zijn keuze te worden 
aangesloten – met alle overlast van dien – stelde de eigenaar voor dat KPN haar netwerk 
aansloot op de bestaande infrastructuur in de centrale telecommunicatieruimte van het 
wooncomplex. Volgens OPTA is de centrale telecomruimte echter geen netwerkaansluitpunt. 

                                                 
456 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 28. 
457 Zie voetnoot 348. Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw zijn de beleidsregels deels niet meer 
van toepassing. Aangezien een deel nog wel van toepassing is (met name de wijze waarop partijen in de 
onderhandelingsfase met elkaar moeten omgaan en welke informatie tussen betrokkenen moet worden verstrekt), heeft 
OPTA er voor gekozen om de beleidsregels op de website te laten staan. OPTA, Mededeling Gedoogplicht voor de 
aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 21 maart 2007 (datum publicatie website). 
458 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummers 36 en 40. 
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Daarnaast verwees OPTA naar de memorie van toelichting bij de wijziging van de T&T-wet 
in de jaren zestig op grond waarvan de gedoogplicht voor huisaansluitingen (mede met het 
oog op toekomstige aansluitingen) in de wet werd opgenomen.459 Daarmee heeft de wetgever 
volgens OPTA besloten tot een specifieke vorm van inbreuk op eigendom. Ook knoopte 
OPTA aan bij de nota naar aanleiding van het verslag bij de Telecommunicatiewet 1998. 
Daaruit volgt dat particulieren door een aanbieder van hun keuze moeten kunnen worden 
aangesloten op het aansluitnet.460 Art. 5.5 lid 1 sub b Tw (oud) – het huidige art. 5.2 lid 4 Tw 
– beoogde volgens de minister te voorkomen dat iemand door een onwillige buurman 
verstoken blijft van een aansluiting. Volgens OPTA wordt de mogelijkheid tot concurrentie 
tussen aanbieders onmogelijk gemaakt door KPN niet toe te staan een eigen 
netwerkaansluitpunt in de woning aan te leggen. Bovendien wijst OPTA op de plicht die 
KPN in het kader van de universele dienstverlening heeft om op grond van art. 9.1 lid 1 Tw 
een ieder die daarom verzoekt aan te sluiten. OPTA legde de eigenaar een last onder 
dwangsom op wegens het niet voldoen aan de gedoogplicht zoals geregeld in art. 5.5 lid 1 sub 
b Tw (oud).461 Volgens OPTA is dit besluit “geheel in lijn met de missie van OPTA. Het 
heeft er voor gezorgd dat de twee bewoners zijn aangesloten op het netwerk van de 
aanbieder van hun keuze.”462 
 De praktische bezwaren van dit handhavingsbesluit voor de eigenaren van 
studentenhuizen, bejaardentehuizen, etc. zijn – mede gezien het aantal aanbieders dat actief is 
op de markt – nauwelijks te overzien. De consequentie is immers dat elke huurder recht-
streeks moet kunnen worden aangesloten op het netwerk van de aanbieder van zijn keuze. 
De wetgever heeft in de jaren zestig een afweging gemaakt tussen het belang van het 
eigendomsrecht van de gebouweigenaar en het belang van de huurder op een telefoon-
aansluiting. Verstoken blijven van een aansluiting is iets anders dan het afdwingen van 
aansluiting op het netwerk van een aanbieder naar keuze als er reeds een aansluiting in de 
woning aanwezig is. Bovendien is de opvatting van OPTA dat de concurrentie door het niet 
voldoen aan de gedoogplicht in gevaar komt onjuist. De gebouweigenaar bood KPN immers 
de mogelijkheid om haar kabels aan te leggen tot in de centrale telecomruimte. Hiermee is de 
keuze voor de huurders – en daarmee de concurrentie – voldoende gewaarborgd.463 
 Tot slot nog een procedureel aspect. De gebouweigenaar heeft OPTA verzocht om 
bij het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom te bepalen dat het indienen van 
bezwaar opschortende werking heeft om te voorkomen dat zij dwangsommen verbeurt 
tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure. OPTA heeft dit geweigerd en heeft de gebouweige-
naar er op gewezen dat hem daartoe het rechtsmiddel van de voorlopige voorziening ter 
beschikking staat. In feite sluit OPTA hiermee de mogelijkheid van bezwaar tegen haar be-
sluit uit. De gebouweigenaar heeft geen voorlopige voorziening aangevraagd en heeft KPN 
toegestaan de twee bewoners aan te sluiten. 
 
Art. 5.3 Tw: bereiken van overeenstemming 
In de beleidsregels is OPTA niet ingegaan op de mogelijkheid tot handhaving van dit artikel. 
 

                                                 
459 Kamerstukken II 1965/66, 8 408, nr. 3. 
460 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 71. 
461 OPTA, Last onder dwangsom “het opleggen van de gedoogplicht inzake kabels en netwerkaansluitpunten in 
wooncomplex Westerduin o.b.v. artikel 5.5, eerste lid, onder b, Tw”, H.4.01, 1 mei 2002 (datum publicatie website). 
462 OPTA, Connecties juli 2002, nr. 5 p. 7. 
463 Zie ook Eeken 2002. 
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Art. 5.6 lid 1 Tw: spoedeisende werkzaamheden 
In de beleidsregels is OPTA niet ingegaan op de mogelijkheid tot handhaving van dit artikel, 
aangezien deze bepaling bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ingevoegd. 
 
Art. 5.8 Tw: maatregelen ten aanzien van kabels 
Indien een aanbieder weigert op eigen kosten te voldoen aan een verplaatsingsverzoek van de 
gedoogplichtige overtreedt hij mogelijk art. 5.8 Tw. De gedoogplichtige kan, na het versturen 
van een schriftelijke kennisgeving, een handhavingsverzoek indienen bij OPTA, waarvoor 
volgens de beleidsregels expliciet dezelfde procedure geldt zoals beschreven in het kader van 
de geschilbeslechting. (De bevoegdheden inzake) handhaving en geschilbeslechting overlap-
pen elkaar op dit punt. Aangezien in dit geval echter vaststaat dat er sprake is van een geschil 
is de geschilbeslechtingsprocedure van art. 5.8 lid 7 Tw van toepassing. Indien een aanbieder 
niet voldoet aan een verzoek van een gedoogplichtige tot verplaatsing op diens kosten, is er 
mogelijk sprake van overtreding van art. 5.7 lid 5 Tw en kan de gedoogplichtige een 
handhavingsverzoek bij OPTA indienen. Uit de beleidsregels volgt niet welke procedure 
vervolgens moet worden doorlopen. 
 Er is tevens sprake van overlapping tussen handhaving en geschilbeslechting indien 
er een geschil is over de kosten en de aanbieder zich (als gevolg daarvan) niet bereid toont de 
kabels te verplaatsen. Gelet op de redactie van art. 5.7 lid 5 Tw – “In andere gevallen (...) is 
de aanbieder slechts verplicht over te gaan tot maatregelen, waaronder het verplaatsen van de 
kabels, indien degene op wie de gedoogplicht rust hem de kosten daarvan vergoedt” – lijkt 
het al dan niet verplaatsen onlosmakelijk verbonden te zijn met de vergoeding van de kosten. 
Anderzijds wordt ook betoogd dat de aanbieder verplicht is zijn kabels te verplaatsen en dat 
hij daarna kan procederen over de kosten. In dat geval is geen sprake van overlapping. 
 
Art. 5.9 Tw: geen hinder aan overige ondergrondse infrastructuur 
In de beleidsregels is OPTA niet ingegaan op de mogelijkheid tot handhaving van dit artikel, 
aangezien deze bepaling bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ingevoegd. 
 
Art. 5.10 Tw: bescherming van bomen en beplantingen 
In de beleidsregels is OPTA niet ingegaan op de mogelijkheid tot handhaving van dit artikel, 
aangezien deze bepaling bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ingevoegd. 
 
Art. 5.11 Tw: verplichting tot het inkorten van wortels van bomen en beplantingen 
Op schriftelijk verzoek van een aanbieder moeten rechthebbenden ten aanzien van bomen of 
beplantingen op grond van art. 5.11 Tw binnen twee weken de wortels daarvan inkorten, 
voor zover deze redelijkerwijs hinderlijk zijn of worden voor de aanleg, instandhouding en 
exploitatie van de netwerken. Indien de rechthebbende geen gehoor geeft aan het verzoek 
kan OPTA bestuursdwang toepassen.464 Indien er sprake is van ernstige belemmering of 
storing van een netwerk of een door middel daarvan aangeboden dienst kan een aanbieder 
het schriftelijke verzoek achterwege laten en onmiddellijk tot het inkorten van wortels 
overgaan. Wel dient de aanbieder de rechthebbende zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan 
in kennis te stellen en dient hij volgens OPTA redelijk en proportioneel te handelen.465 
 

                                                 
464 In de Telecommunicatiewet 1998 was deze bevoegdheid van OPTA expliciet opgenomen in art. 5.8 Tw. De bepaling 
is later geschrapt, aangezien hoofdstuk 15 Tw reeds voorziet in deze bevoegdheid. 
465 OPTA, ‘Gemeente kan bomen beschermen bij aanleg van telecomnetwerk’, 6 mei 2002, <www.opta.nl>. 
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Art. 5.12 en art. 3.11 Tw: medegebruik van kabelvoorzieningen, antenne-opstelpunten, antennesystemen en 
antennes 
Voor aanbieders geldt op grond van art. 5.12 Tw de plicht om – voor zover technisch 
mogelijk en tegen een redelijke vergoeding – over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken 
tot het medegebruik van voorzieningen waarop de gedoogplicht van toepassing is. Aanbie-
ders mogen de bij een kabel behorende ondersteunings- en beschermingswerken van andere 
aanbieders gebruiken voor de aanleg van eigen kabels. OPTA heeft deze plicht ingevuld in 
haar beleidsregels. Het begrip ‘voorziening’ omvat:466 

- kabelgoten en -sleuven; 
- (gedeeltelijk) lege beschermingsbuizen; en 
- koppelruimten zoals man- en handholes en straatkabinetten.467 

 
Indien voor het verlenen van medegebruik toestemming van een derde – zoals een eigenaar 
van kabelgoten, elektriciteitsmasten of gasleidingen – is vereist, is deze daartoe op grond van 
lid 2 slechts gehouden als het een redelijk verzoek betreft. 
 Ten tijde van de totstandkoming van de beleidsregels (medio 2003) voorzag de 
Telecommunicatiewet (oud) niet in de mogelijkheid voor OPTA om bij het ontbreken van 
overeenstemming tussen partijen over het medegebruik van voorzieningen op aanvraag regels 
vast te stellen, naar analogie van art. 3.11 Tw waarin deze bevoegdheid wel expliciet is 
opgenomen. In de beleidsregels is dan ook slechts de mogelijkheid van handhaving uiteen-
gezet. Bij het ontbreken van overeenstemming kan de verzoeker een handhavingsverzoek 
indienen bij OPTA. De ontvanger wordt door OPTA in de gelegenheid gesteld om zijn 
zienswijze ten aanzien van de (on)redelijkheid van het verzoek of de vergoeding te geven. 
OPTA toetst op grond van de volgende criteria of sprake is van een redelijk verzoek. De om 
medegebruik verzoekende aanbieder (de verzoeker) dient schriftelijk een concreet en 
gespecificeerd verzoek tot medegebruik in bij de aanbieder of derde (de ontvanger), waarin 
de volgende gegevens zijn opgenomen: 

- (een beschrijving van) de locaties voor het gewenste medegebruik; 
- de gewenste voorzieningen; 
- een omschrijving van hetgeen wordt aangelegd; 
- een omschrijving van de wijze waarop de werken worden uitgevoerd en van de 
daarbij te gebruiken materialen; 
- het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen; en 
- de gewenste contractsduur. 

 
Indien een verzoek onvoldoende is gespecificeerd, dient de ontvanger de verzoeker in staat te 
stellen om het verzoek nader te specificeren. De ontvanger beslist binnen twee weken na 
ontvangst van een verzoek of daaraan kan worden voldaan. De ontvanger dient daarbij 
tevens voorzieningen te betrekken, waarvan hij de capaciteit niet volledig benut. Wanneer het 
volgens de ontvanger een redelijk verzoek betreft, verstrekt hij de verzoeker in ieder geval de 
volgende informatie: 

                                                 
466 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 65. 
467 In de beleidsregels werd uitgegaan van “kabelgoten en -sleuven met bijbehorende ruimten, zoals vloer-, plafond- en 
wandoppervlakte waaraan kabels worden bevestigd, op worden neergezet of doorheen worden geleid”. Deze passage is 
geschrapt. OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 
2006, onder art. 5.10 lid 1 Tw, antwoord op vraag 5: “Het college heeft onder de oude Tw geoordeeld dat de 
gedoogplicht voor medegebruik zich tevens uitstrekt tot oppervlaktes in gebouwen. Het college is er op gewezen dat dit 
niet in de Kaderrichtlijn gelezen kan worden.” 
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- informatie over de locatie, waaronder technische informatie met betrekking tot de 
voorzieningen; 
- informatie over de toegang tot de voorziening; 
- het tarief voor het gebruik; en 
- een voorstel betreffende de contractsperiode. 

 
Redelijke verzoeken worden ingewilligd op basis van first come, first served. Indien het geen 
redelijk verzoek betreft, wijst de ontvanger het verzoek gemotiveerd af. De onredelijkheid 
van een verzoek staat volgens OPTA vast wanneer inwilliging daarvan zou leiden tot 
technische onbruikbaarheid of ingrijpende verandering van de voorziening. Ook is een ver-
zoek onredelijk als er geen voorzieningen beschikbaar zijn of deze nieuw moeten worden 
aangelegd.468 Indien een aanbieder aannemelijk kan maken dat hij een voorziening binnen een 
jaar zelf daadwerkelijk in gebruik neemt, mag hij een verzoek tot medegebruik afwijzen. Deze 
periode is aanzienlijk langer dan de vier maanden (indien geen WRO procedure hoeft te 
worden gevolgd, waarover hierna, paragraaf 4.4.3) die OPTA aanbieders gunt voor 
reservering van ruimte op eigen antenne-opstelpunten. 
 OPTA geeft aan dat de invulling van het begrip ‘redelijke vergoeding’ sterk afhangt 
van de in een specifiek verzoek betrokken voorzieningen en dat zij zich daarom per geval 
daarover zal uitspreken. Richtinggevend bij de beoordeling van de (on)redelijkheid van de 
vergoeding is, gezien de analogie met art. 3.11 Tw, hetgeen in de nota van toelichting bij het 
eerder genoemde Besluit medegebruik omroepzendernetwerken over de redelijke vergoeding 
is opgemerkt (zie hiervoor, onder ‘Geschilbeslechting inzake art. 3.11 Tw’). Volgens OPTA 
wordt op basis hiervan een juiste afweging gemaakt tussen de make or buy decision, de beslissing 
om zelf voorzieningen aan te leggen of te kiezen voor het medegebruik van de voorzieningen 
van een andere aanbieder.469 Er wordt uitgegaan van de werkelijk gemaakte kosten. Deze 
mogen worden vermeerderd met een redelijk rendement op het in de voorzieningen geïnves-
teerde vermogen, voor zover dat aan het medegebruik kan worden toegerekend. Ter bepaling 
van het redelijk rendement gaat OPTA uit van de weighted average cost of capital (WACC) 
methodiek. Het is de vraag of de WACC een goed uitgangspunt vormt. Aangezien een 
hogere WACC leidt tot hogere toegestane tarieven – en derhalve een hogere toegestane om-
zet – gaan aanbieders bij voorkeur uit van een zo hoog mogelijke WACC. Daarnaast is de 
WACC in de praktijk erg moeilijk vast te stellen. Over de hoogte daarvan zal dus niet snel 
overeenstemming bestaan. 
 
Art. 5.15 Tw: overeenkomstige toepassing lege voorzieningen 
In de beleidsregels is OPTA niet ingegaan op de mogelijkheid tot handhaving van dit artikel, 
aangezien deze bepaling bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is ingevoegd. 
 
4.2.3 Wetsinterpretatie naar aanleiding van vragen 
 
Naast geschilbeslechting en handhaving heeft OPTA aan de hand van specifieke vragen van 
gedoogplichtigen en aanbieders bepalingen verduidelijkt of nader geïnterpreteerd. Zo heeft 
NS Railinfrabeheer BV OPTA met het oog op de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de 
Betuweroute gevraagd of de verplaatsregeling ook geldt voor kabels die vóór de datum van 

                                                 
468 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummers 69-74. 
469 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, randnummer 82; OPTA, Consultatiedocument gedoogplicht, randnummers 150-
158. 
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inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet 1998 (15 december 1998) zijn gelegd. In dit 
verband is van belang dat grond van de NS sinds de inwerkingtreding van de Telecom-
municatiewet niet langer onder de definitie van openbare grond valt, maar als particuliere 
grond wordt aangemerkt. Voor kabels die zijn aangelegd vóór 15 december 1998 geldt 
krachtens overgangsrecht – neergelegd in art. 20.5 Tw – dat deze worden geacht in openbare 
grond te liggen. Consequentie daarvan is dat de aanleg van lokale kabels470 na deze datum 
niet langer op grond van de Telecommunicatiewet hoeft te worden gedoogd. Geschillen over 
de verplaatskosten van deze kabels staan niet ter beoordeling van OPTA, maar van de civiele 
rechter. In het licht van het in de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet beschreven 
adagium ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’ is het vreemd dat de wetgever middels deze 
overgangsregeling, die speciaal voor NS gronden in het leven is geroepen met het oog op de 
voorgenomen privatisering van de NS, heeft willen zeker stellen dat de daarin reeds aange-
legde lokale kabels daarin mochten blijven liggen. Bij de beantwoording van een vraag van de 
NS heeft OPTA aangegeven dat aangezien art. 5.7 Tw (oud) voor alle gronden geldt en geen 
onderscheid maakt tussen openbare en niet-openbare gronden, de verplaatsregeling op de-
zelfde wijze geldt voor kabels in spoorweggronden. Indien de NS spoorwegen aanlegt, 
moeten de aanbieders dus op eigen kosten overgaan tot verplaatsing van de kabels. Opmer-
kelijk is dat OPTA uit het beginsel ‘eens gedoogd, altijd gedoogd’ afleidt dat zij bevoegd is 
om geschilsituaties te beslechten, met andere woorden ‘eens bevoegd, altijd bevoegd’.471 
 Ook blijkt dat OPTA een ruime opvatting hanteert van hetgeen de gedoogplicht 
omvat. Volgens OPTA valt het uitvoeren van herbestratingswerkzaamheden onder de 
gedoogplicht.472 Gedoogplichtigen moeten toestaan dat aanbieders het tracé na afronding van 
de werkzaamheden herstraten. Gemeenten kunnen vanuit hun coördinerende rol wel 
bepaalde eisen stellen aan de kwaliteit daarvan. Indien een aanbieder de herbestratingswerk-
zaamheden op ondeugdelijke wijze heeft uitgevoerd en als gevolg daarvan het onderhoud tot 
hogere kosten leidt, kunnen gemeenten zich volgens OPTA op art. 5.4 Tw (oud), het huidige 
art. 5.7 Tw, beroepen. De schadevergoeding omvat immers tevens de meerdere kosten van 
onderhoud. 
 Ook uit het antwoord op een vraag van een gemeente over het overleggen van een 
financiële garantieverklaring door een aanbieder bij de aanvraag om een instemmingsbesluit 
blijkt dat OPTA de gedoogplicht ruim interpreteert. Volgens OPTA mag een gemeente 
aanvullende voorwaarden stellen, zoals het overleggen van een garantieverklaring, maar levert 
het niet kunnen of willen overleggen daarvan geen gerechtvaardigde weigeringsgrond op.473 
Dit zou een extra drempel opwerpen, hetgeen niet in overeenstemming is met de ratio van de 
liberalisering van de markt. Bovendien verlangen gemeenten voor het bouwen van huizen 
ook geen waarborgsommen met het oog op het afbreken daarvan als de erfpacht afloopt. 
Een weigering om op deze grond instemming te verlenen staat dan ook op gespannen voet 
met de gedoogplicht. Een gemeente mag alleen instemming weigeren omtrent tijdstip, plaats 
en werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden. 
 

                                                 
470 Door OPTA – naar aanleiding van een vraag van NS Railinfrabeheer en Eneco Kabel & Telecom – gedefinieerd aan 
de hand van de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet 1904 (zie paragraaf 1.4). 
471 OPTA, Beschikking inzake Gemeente ’s-Gravenzande/KPN Telecom BV, OPTA/IBT/2001/203740/G.25.01, 27 
december 2001, randnummer 28. 
472 OPTA, Brief aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2003/20081, d.d. 7 maart 2003. 
473 OPTA, ‘Ontbreken garantieverklaring geen reden om aanleg kabels te verbieden’, <www.opta.nl>. 
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4.2.4 Analyse 
 
OPTA is belast met het toezicht op de naleving van de Telecommunicatiewet en de 
handhaving daarvan. Daartoe heeft zij ten aanzien van een beperkt aantal bepalingen geschil-
beslechtende en handhavende bevoegdheid. Ten aanzien van hoofdstuk 5 Tw en art. 3.11 Tw 
– maar ook ten aanzien van de Telecommunicatiewet in het algemeen474 – staat 
geschilbeslechting centraal. Het probleem ten aanzien van geschilbeslechting is dat het gaat 
om het beslechten van in de kern civielrechtelijke geschillen, die bestuursrechtelijk zijn 
ingebed: OPTA dient als onafhankelijke arbiter de inhoud van de verplichtingen die tussen 
partijen gelden, vast te stellen vanuit de normen en doelstellingen van de wet. Dat dit geen 
sinecure is, wordt onderstreept door het feit dat de besluiten van OPTA niet in alle gevallen 
de toetsing door de rechter volledig konden doorstaan. De nadruk ligt in beroep tegen 
besluiten van OPTA voornamelijk op het aan banden leggen van de bevoegdheden van 
OPTA. Daarbij wordt uit het oog verloren dat OPTA bij het beslechten van geschillen 
voornamelijk een instrumentele en sturende taak heeft.475 
De uitleg van normen vindt plaats in geschilbeslechting. Het uitgangspunt is dat OPTA 
wettelijke normen mag uitleggen, maar deze niet strenger (contra legem) mag uitleggen. Uit 
het voorgaande blijkt dat OPTA in de beleidsregels de grenzen van haar bevoegdheid heeft 
opgezocht. Met name het uitbreiden van de omvang van de informatieplicht zoals geldt bij de 
schriftelijke kennisgeving en het toepassen van een bepaling die slechts gold voor de aanleg in 
openbare grond op de aanleg in niet-openbare grond – weliswaar ter bescherming van de 
grondeigenaar – komt neer op contra legem interpretatie. 
 Het probleem is dat hoofdstuk 5 Tw (oud) veel begrippen bevatte die niet 
(voldoende duidelijk) in de wet zelf of in de memorie van toelichting waren gedefinieerd. Het 
betreft begrippen zoals ‘antenne-opstelpunten’, ‘voorzieningen’, ‘redelijke vergoeding’, 
‘kabels’ en in het kader van het verplaatsen van kabels de begrippen ‘nodig’ en ‘werken’. 
Daarnaast heeft de wetgever niet toegelicht op welke wijze de van overeenkomstige 
toepassing verklaring van art. 5.3 lid 2 en lid 3 Tw (oud) bij geschillen over de kosten van 
verplaatsing moest worden geïnterpreteerd. Het CBB heeft geoordeeld dat OPTA 
beleidsvrijheid heeft, in die zin dat zij open normen mag interpreteren vanuit de doelstellin-
gen van de betreffende bepaling. In een aantal geschillen heeft OPTA aansluiting gezocht bij 
de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet om de bedoeling van de wetgever te 
achterhalen. Het is echter de vraag of de begrippen in de Telecommunicatiewet op een juiste 
wijze kunnen worden geïnterpreteerd door uit te gaan van de bedoeling van de T&T-
wetgever, en meer in het algemeen, de vraag of op die wijze de huidige problematiek het 
hoofd kan worden geboden.  
 Na concretisering van de wettelijke normen in geschilbesluiten staat het OPTA vrij 
om ambtshalve schending van normen vast te stellen. OPTA is tot nu toe in geen enkel geval 
tot ambtshalve handhaving overgegaan. OPTA heeft op verzoek één handhavingsbesluit ge-
nomen, waarin zij te ver is doorgeschoten. Aangezien de Rechtbank Rotterdam heeft 
geoordeeld dat OPTA bevoegd is om ook handhavend op te treden ten aanzien van open 
normen,476 hoeft de uitleg en concretisering daarvan echter niet per se via geschilbeslechting 
plaats te vinden. 

                                                 
474 Zie Ottow e.a. 2004. 
475 Ottow 2006, p. 380. 
476 Rb. Rotterdam 29 januari 2004 (KPN/OPTA), zaaknr. 03/3646 VTELEC. 
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De uitleg van open normen en begrippen door OPTA in geschilbeslechting heeft belangrijke 
consequenties voor de markt gehad. Een voorbeeld is de invulling van het begrip antenne-
opstelpunt. Het besluit waarin OPTA het begrip antenne-opstelpunt interpreteerde en haar 
bevoegdheden op dat gebied deed gelden, werd door de rechtbank geschorst. De rechtbank 
ging uit van een veel engere definitie en oordeelde dat OPTA de grenzen van haar bevoegd-
heid zou hebben overschreden. OPTA’s speelveld werd zeer beperkt door de bestuurs-
rechter. Hoewel het CBB de uitspraak van de rechter op bepaalde onderdelen heeft vernie-
tigd, kon OPTA twee jaar lang – juist in de cruciale fase van de aanleg van mobiele netwer-
ken – de rechten van de nieuwe aanbieders niet effectueren. Een ander voorbeeld is de be-
schikking over de aanleg van lege beschermingsbuizen in niet-openbare grond, waarin OPTA 
een zeer beperkte uitleg van de wettelijke definitie van het begrip kabel hanteerde. Lege 
buizen vallen volgens OPTA niet onder het begrip kabel en vormen geen onderdeel van een 
netwerk, zodat de aanleg daarvan (in niet-openbare grond) niet hoeft te worden gedoogd. De 
uitbreiding van de werking van deze beschikking tot aanleg van lege buizen in openbare 
grond heeft tot grote beroering geleid (waarover hierna, paragraaf 4.3.3). 
 Uit de Telecommunicatiewet volgt niet hoe de algemene geschilbeslechtende 
bevoegdheid zich verhoudt tot de handhavende bevoegdheid.477 Uit de beleidsregels volgt dat 
OPTA in de handhavingsprocedure elementen uit de geschilbeslechtingsprocedure toepast en 
dat de procedures in bepaalde gevallen samenlopen. Aangezien de wetgever OPTA niet in al-
le gevallen (op duidelijke wijze) bevoegdheid heeft toegekend, ligt dit voor de hand. OPTA 
mag de beleidsregels echter niet aanwenden om zich bevoegdheden aan te meten waarvoor 
geen wettelijke basis bestaat.478 De situatie waarin een aanbieder geen gemeentelijk instem-
mingsbesluit aanvraagt en dus geen kabels in openbare grond mag aanleggen, is een duidelijk 
voorbeeld van het door de wetgever onvoldoende toekennen van bevoegdheid aan OPTA. In 
deze situatie is de civiele rechter de enige bevoegde instantie. In de beleidsregels laat OPTA 
de mogelijkheid om geschillen aan de civiele rechter voor te leggen buiten behandeling.479 De 
overlappende bevoegdheid met de civiele rechter vormt echter een steeds terugkerend knel-
punt. De verwevenheid met het civiele recht vindt haar oorzaak in het feit dat de gedoog-
plicht een inbreuk op eigendom vormt. De wetgever heeft onvoldoende erkend dat de 
bevoegdheid van OPTA terzake tot gevolg heeft dat bestuursprocesrecht en burgerlijk 
procesrecht geheel door elkaar lopen.480 In geschilbeslechting door OPTA inzake hoofdstuk 
5 Tw wordt eens te meer duidelijk hoezeer het telecommunicatierecht het civiele recht 
doorbreekt. 
 Ten opzichte van de Telecommunicatiewet 1998 heeft de wijziging van hoofdstuk 5 
Tw op veel punten duidelijkheid gebracht, met name door de codificatie van de besluiten van 
OPTA inzake verplaatsingsgeschillen op grond van art. 5.8 Tw. Een belangrijke uitzondering 
vormt de niet-gemotiveerde wijziging in de redactie van de verplaatsregeling en de afwijking 
terzake van de visie van de Hoge Raad. Deze wijziging had op zijn minst gemotiveerd, maar 
liever heroverwegen moeten worden om te voorkomen dat gemeenten zich via wijziging van 
de status van grond aan de gedoogplicht kunnen onttrekken. Daarnaast wordt er in het kader 
van verplaatsing geen rekening gehouden met de integriteit van het netwerk of de mogelijke 
beschadiging van kabels. Bovendien wordt, hoewel deze regeling een groot draagvlak heeft, 

                                                 
477 Bij onenigheid over toegangsverzoeken kan OPTA worden verzocht om handhavend op te treden of het geschil te 
beslechten. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor OPTA om zelf handhavend op te treden om de naleving van 
toegangsverplichtingen te waarborgen. Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 26. 
478 Ottow 2003. 
479 OPTA, Beleidsregels gedoogplicht, p. 3. 
480 Zie ook Ottow e.a. 2004, p. 69. 
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het belangrijkste knelpunt niet weggenomen: naast OPTA is in alle gevallen de civiele rechter 
eveneens bevoegd. Zoals reeds werd geconstateerd in paragraaf 3.8 heeft het gewijzigde 
hoofdstuk 5 Tw de samenloop van bevoegdheid niet weggenomen. 
 
4.3 Overheid 
 
Gemeenten spelen een cruciale rol bij de aanleg van kabels. Dit houdt met name verband met 
de dubbele rol die zij innemen. In de hoedanigheid van hoedster van de openbare ruimte 
dient de gemeente de graafwerkzaamheden te coördineren. Tegelijkertijd is de gemeente bij 
de aanleg van kabels in openbare grond in de meeste gevallen de gedoogplichtige. In de 
toekomst vervult zij mogelijk een derde rol, de rol van marktpartij (zie paragraaf 5.4). Zoals in 
deze paragraaf zal worden aangetoond, vormt de meerledige rol van gemeenten een van de 
belangrijkste knelpunten bij de aanleg van communicatie-infrastructuur. 
 
4.3.1 Kabels: wettelijke coördinatietaak 
 
Coördinatie begin vorige eeuw 
De gemeentelijke coördinatieplicht van gemeenten, zoals in de Telecommunicatiewet is 
neergelegd, is geen noviteit. Hoewel deze plicht in het begin van de vorige eeuw niet in de 
wet was vastgelegd, zagen sommige gemeenten destijds reeds een coördinerende rol voor 
zichzelf weggelegd ten aanzien van de aanleg van ondergrondse infrastructuur. Dit hield 
verband met de omstandigheid dat de nutsnetten eind negentiende eeuw onder de gemeenten 
vielen. Uit een aantal besluiten van B&W Amsterdam blijkt de betrokkenheid van de 
gemeente bij de praktische aspecten van de aanleg van ondergrondse netwerken. Het betreft 
onder meer het besluit over de vergoeding van kosten bij gedwongen verlegging vanwege een 
gemeentewerk, op grond waarvan 
 

“de verdeeling der kosten, verbonden aan wijzigingen der werken van Gemeentebedrijven, 
noodzakelijk tengevolge van of in verband staande met veranderingen van het profiel of de 
hoogteligging van den openbaren weg, telkenmale bij besluit van Burgemeester & Wethouders 
zal worden vastgesteld”.481 

 
In een ander besluit werd aan alle hoofden van de verschillende gemeentelijke diensten op-
gedragen om 
 

“indien de richtige voorbereiding van de uitvoering van eenig onder- of bovengrondsch werk 
zulks vordert, elkander op daartoe strekkende verzoek kosteloos, volledig en juist de ligging in 
horizontale projectie van de onder- en bovengrondsche werken (...) te doen aanduiden op eene 
tekening, voor genoemd deel door het betrokken hoofd van dienst bij zijn verzoek te 
voegen”.482 

 
Ter bevordering van de samenwerking bij het openbreken van de bestrating door de verschil-
lende diensten en bedrijven werd met ingang van 1 januari 1924 een commissie ingesteld – 

                                                 
481 Besluit van B&W van 12 september 1905, Gemeentearchief Amsterdam, Archief Burgemeester en Burgemeester & 
Wethouders, rol 1522. 
482 Besluit van B&W van 13 september 1907, Gemeentearchief Amsterdam, Archief Burgemeester en Burgemeester & 
Wethouders, rol 1639. 
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genaamd de Bevredigingscommissie, later bekend als de Coördinatie Commissie uitvoering 
werken in de openbare ruimte (Cocuwo) – 
 

“welke tot taak heeft te bevorderen, dat de werkzaamheden, welke door de verschillende 
diensten en bedrijven in hetzelfde straatgedeelte moeten worden verricht, zooveel mogelijk 
gelijktijdig worden uitgevoerd, opdat het herhaald openbreken van de bestrating wordt 
voorkomen”.483 

 
Telecommunicatiewet 
De gemeentelijke coördinatietaak – uitgebreid bij nota van wijziging484 en amendement485 – 
werd echter pas in de Telecommunicatiewet 1998 wettelijk vastgelegd. Dit vormde een van 
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. 
Met het in de wet opnemen van deze taak werd recht gedaan aan de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk en aan het streven naar het waar mogelijk toekennen van bevoegdheden 
aan gemeenten.486 In de Telecommunicatiewet 1998 gold dat de gemeente op grond van art. 
5.2 lid 1 was ‘belast’ – de wetgever heeft destijds niet kunnen vermoeden hoe treffend deze 
woordkeuze in de praktijk zou uitpakken – met de coördinatie van de binnen haar 
grondgebied uit te voeren werkzaamheden in verband met de aanleg en instandhouding van 
kabels in en op openbare grond. In de praktijk bleken gemeenten echter ook de aanleg van 
kabels in particuliere gronden binnen hun grondgebied te coördineren.487 Dit valt buiten de 
gemeentelijke coördinatieplicht. Daarnaast mag de coördinatie niet leiden tot zodanige 
vertraging van de werkzaamheden dat er geen sprake is van gedogen. De gemeente is in haar 
hoedanigheid van eigenaar van openbare grond immers tevens gedoogplichtige, hetgeen – 
zoals zal blijken – aanleiding kan geven tot problemen bij de uitvoering van de 
coördinatieplicht. In dit verband wordt uitgegaan van de fictieve weigering zoals neergelegd 
in art. 4:13 Awb: als de gemeente binnen acht weken na het verzoek om een instemmings-
besluit geen besluit heeft genomen, staat dit gelijk aan het weigeren van het nemen van een 
besluit, waarop de aanbieder de Awb procedure in gang kan zetten (zie paragraaf 4.5). 
 De gemeentelijke coördinatieplicht vormt een essentiële voorwaarde voor de aanleg 
van kabels. Voordat met de graafwerkzaamheden kan worden begonnen, dient een aanbieder 
op grond van art. 5.4 lid 1 Tw zijn voornemen daartoe schriftelijk te melden aan burge-
meester en wethouders van de gemeente en instemming te verkrijgen over plaats, tijdstip en 
wijze van uitvoering van de werkzaamheden.488 In de afgelopen jaren is een aantal 
probleemanalyses verschenen afkomstig van marktpartijen, VNG en DGTP, waaruit blijkt 
dat de (invulling van de) gemeentelijke coördinatietaak in de praktijk steevast als een van de 
grootste knelpunten uit de bus komt.489 In feite kan elk490 in de praktijk geconstateerd 

                                                 
483 Besluit van B&W van 4 januari 1924, Gemeentearchief Amsterdam, Archief Burgemeester en Burgemeester & 
Wethouders, rol 2421. 
484 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 6, p. 4. Burgemeester en wethouders dienen niet alleen met het tijdstip en de 
werkwijze in te stemmen, maar tevens met de plaats. 
485 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 52 (amendement ter vervanging van nr. 47. Op grond van dit amendement is 
afgezien van een limitatieve omvang van de onderwerpen die in de verordening worden geregeld en dient de 
verordening regels te bevatten over het uitvoeringsplan dat aanbieders moeten overleggen en over de wijze van 
uitvoering en van medegebruik van voorzieningen.  
486 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 24-25. 
487 OPTA, Position Paper ‘Toezicht op gedoogplicht en graafrecht’, 22 januari 2002, bijlage, p. 2. 
488 In Duitsland kan de wegbeheerder (de publiekrechtelijke grondeigenaar) de instemming afhankelijk stellen van de 
betaling van een redelijke borg (art. 68 lid 3 TKG 2004). 
489 Marktpartijen 2001; VNG 2001; Ministerie V&W/DGTP 2002; Groep Graafrechten 2003. 
490 Met uitzondering van de hinder die nutsbedrijven ondervinden van boven op hun infrastructuur aangelegde kabels. 
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knelpunt in verband worden gebracht met de gemeentelijke coördinatietaak of het optreden 
van de gemeente als gedoogplichtige (waarover hierna). Vanzelfsprekend houdt dit allereerst 
verband met het grote aantal graafgerechtigde aanbieders en de daaraan gerelateerde omvang 
van de graafwerkzaamheden en de verzwaarde administratieve last waarmee gemeenten sinds 
de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet 1998 werden geconfronteerd. Het grootste 
probleem is echter dat de omvang van de coördinatietaak onduidelijk is en dat de Telecom-
municatiewet 1998 geen aanknopingspunten bood voor de wijze waarop gemeenten deze 
moesten invullen, hetgeen tot uiteenlopende procedures heeft geleid. Zo was bijvoorbeeld 
onduidelijk wat moest worden verstaan onder de ‘werkzaamheden’ die gemeenten dienen te 
coördineren. Als gevolg daarvan stelden sommige gemeenten ook voor het verhelpen van 
storingen een instemmingsbesluit verplicht. De Tw 1998 bevatte – zonder dat dit in de 
memorie van toelichting wordt onderbouwd – in tegenstelling tot de WTV en het huidige art. 
5.6 Tw immers geen bepaling over het verhelpen van storingen. Lid 2 van art. 5.2 Tw (oud) 
bepaalde dat de gemeente bij de coördinatie rekening houdt met andere werkzaamheden en 
andere belangen dan waarin door de Telecommunicatiewet wordt voorzien. In de wet en de 
memorie van toelichting was niet aangeduid wat onder ‘andere belangen’ moest worden 
verstaan. Daarmee werd gemeenten een vrijwel onbeperkte vrijheid verleend bij het toetsen 
van aanvragen om instemmingsbesluiten. 
 De onduidelijke reikwijdte van de gemeentelijke coördinatietaak was een van de 
knelpunten die aanleiding hebben gevormd voor wijziging van hoofdstuk 5 Tw.491 Daarbij is 
de positie van gemeenten aanmerkelijk versterkt. Allereerst is de coördinatietaak nader 
ingevuld en aangescherpt. De publieke belangen waarmee B&W rekening moet houden, zijn 
expliciet in de wet genoemd. Deze betreffen de openbare orde, de veiligheid, het voorkomen 
of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of gebouwen en de ondergrondse 
ordening (art. 5.4 lid 2 Tw). Ter behartiging van deze belangen kan B&W voorschriften in het 
instemmingsbesluit opnemen (lid 3)492 waarbij kan worden afgeweken van het uitvoerings-
plan. Daarbij kan in het kader van het beperken van overlast worden gedacht aan het op 
elkaar afstemmen van de werkzaamheden van verschillende aanbieders en het verplichten tot 
onderling overleg, en in het kader van de ondergrondse ordening aan het bevorderen van 
medegebruik zoals geregeld in art. 5.12 Tw. De voorschriften mogen niet zien op de privaat-
rechtelijke belangen van de gemeenten. Dit komt aan de orde in de overeenstemming die 
aanbieder en gedoogplichtige op grond van art. 5.3 Tw moeten zien te bereiken. Om samen-
loop tussen de artikelen 5.3 en 5.4 Tw te voorkomen, is bij nota van wijziging een lid aan art. 
5.4 Tw toegevoegd.493 Op grond daarvan blijft art. 5.3 Tw buiten toepassing voor zover de 
belangen van de gemeente kunnen worden behartigd in het instemmingsbesluit. 
 De gebrekkige invulling op gemeentelijk niveau hield verband met een ander 
knelpunt. Op grond van art. 5.2 lid 4 Tw (oud) diende de gemeenteraad bij verordening 
regels vast te stellen over het tijdstip van melding van de werkzaamheden, de gegevens die 
daarbij moeten worden verstrekt (waaronder het uitvoeringsplan) en de wijze van uitvoering 
bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming en van medegebruik van voorzieningen. De 
verordening is een medebewindsverordening.494 Aangezien de wetgever de gemeenteraad 

                                                 
491 Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 1, p. 3; Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 7. 
492 De minister wijst er in de memorie van toelichting op dat het stellen van voorschriften ter behartiging van de 
publieke belangen in overeenstemming is met art. 6 Machtigingsrichtlijn, op grond waarvan aan een algemene 
machtiging voorwaarden kunnen worden verbonden (bijlage A, sub 5, Machtigingsrichtlijn). Kamerstukken II 2004/05, 29 
834, nr. 3, p. 3. 
493 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9. 
494 Meijer 2001, p. 579. 
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verplicht om bepaalde regels vast te stellen, geniet de verordening voorrang op eventuele 
provinciale wegenverordeningen en waterschapskeuren die regels bevatten met betrekking tot 
graafwerkzaamheden. De bevoegdheid van provincies en waterschappen om in bepaalde 
gevallen aanvullende regels vast te stellen, is echter in de rechtspraak erkend.495 Een model-
verordening496 van de VNG – die slechts de contouren van de coördinatiebevoegdheid 
schetste en gemeenten een handreiking beoogde te bieden bij het opstellen van eigen 
telecommunicatieverordeningen – is in veel gevallen klakkeloos overgenomen zonder aanpas-
sing aan de plaatselijke omstandigheden. Een groot aantal gemeenten had zelfs een paar jaar 
na de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet 1998 nog geen telecommunicatie-
verordening opgesteld.497 Uit de memorie van toelichting bij het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw 
volgt dat de taakverwaarlozingsregeling van de artikelen 123 en 124 Gemeentewet toepassing 
vindt als gemeenten geen verordening opstellen. Het gemeentebestuur kan op grond van art. 
125 Gemeentewet bestuursdwang uitoefenen ter handhaving van het instemmingsbesluit en 
de verordening.  
 Door sommige gemeenten werd de modelverordening aangegrepen om de algemene 
begrippen in art. 5.2 Tw (oud) ruim te definiëren en op die wijze in het kader van de 
coördinatieplicht bevoegdheden naar zich toe te trekken. In de praktijk heeft zich in dit ver-
band de vraag voorgedaan of gemeenten in het kader van de coördinatieplicht het mede-
gebruik van voorzieningen mogen afdwingen. Op grond van de modelverordening konden 
gemeenten onder andere in het belang van de openbare orde en het beperken van overlast 
die gepaard gaat met graafwerkzaamheden aan het instemmingsbesluit voorschriften of 
beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en gelei-
dingen. Volgens aanbieders ging het opleggen van medegebruik in sommige gevallen echter 
zo ver dat er in feite monopolieposities op lokaal niveau werden gecreëerd.498 Tijdens de 
parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet 1998 werd de groeiende behoefte 
aan gedeelde voorzieningen reeds voorzien. De minister gaf aan dat gemeenten aanbieders 
kunnen verplichten om kabelgoten te gebruiken die voor andere aanbieders toegankelijk zijn, 
aangezien in art. 5.2 lid 3 sub b Tw (oud) was bepaald dat een gemeente moet instemmen met 
de wijze van uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.499 OPTA heeft de vraag of 
gemeenten medegebruik van een kabelgoot kunnen opleggen in het overzicht van veel 
gestelde vragen zowel bevestigend als ontkennend beantwoord.500 OPTA wijst er op dat 
gemeenten onder andere middels een verordening regels vaststellen over het medegebruik 
van voorzieningen. Dit medegebruik is volgens OPTA van toepassing op aanbieders van een 
voorziening die deze commercieel aanbieden aan derden. Het kan gaan om aanbieders in de 
zin van de wet, een derde die over capaciteit beschikt of de gemeente zelf. OPTA benadrukt 
echter dat voor gemeenten een zwaarwegende gedoogplicht geldt. In het overzicht van veel 
gestelde vragen geeft OPTA gemeenten die in een instemmingsbesluit voorschriften over het 
medegebruik van voorzieningen opnemen een aantal punten ter overweging.501 Daartegen-

                                                 
495 HR 11 december 1996, Bb 1997, 74, BNB 1997/58. 
496 VNG, Brief aan de leden over de model-telecommunicatieverordening, kenmerk AJZ-806863, d.d. 21 december 
1998. 
497 OPTA, ‘Telecomverordening ontbreekt in meeste gemeenten’, 6 mei 2002, <www.opta.nl>. 
498 VECAI, Position paper, p. 6; Groep Graafrechten, 2002, p. 27. 
499 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 73. 
500 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.2 lid 4 Tw, antwoord op vraag 3a. 
501 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.2 lid 4 Tw, antwoord op vraag 3a. Met het oog op de gedoogplicht moet de gemeente de redelijkheid van het 
voorschrift afwegen ten opzichte van het verzoek van de aanbieder. Daarbij dient de gemeente rekening te houden met 
de kosten die de aanbieder voor het medegebruik is verschuldigd ten opzichte van de kosten van de voorgenomen 
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over staat volgens OPTA dat de wetgever op geen enkele wijze heeft voorzien in de 
mogelijkheid dat gemeenten aanbieders kunnen dwingen hun voorzieningen open te stellen 
voor andere aanbieders. Art. 5.10 Tw (oud), het huidige art. 5.12 Tw, waarin een specifieke 
verplichting tot medegebruik van voorzieningen is opgenomen, richt zich slechts tot 
aanbieders. OPTA concludeert dat medegebruik in het kader van de coördinatieplicht dan 
ook alleen betrekking kan hebben op voorzieningen die de gemeente zelf heeft aangelegd of 
op algemeen aangeboden voorzieningen. Opvallend is dat gemeenten in een position paper 
uit 2001 aangaven dat zij vanuit het oogpunt van efficiënter gebruik van ondergrondse ruimte 
de wettelijke mogelijkheid dienden te hebben om medegebruik van geulen, voorzieningen en 
glasvezelinfrastructuur voor te schrijven.502 Hieruit kan worden afgeleid dat gemeenten op 
grond van de Telecommunicatiewet 1998 in ieder geval geen medegebruik konden 
afdwingen. In art. 5.4 lid 4 sub d Tw zijn de onderwerpen die in ieder geval onderdeel dienen 
uit te maken van de gemeentelijke verordening uitgebreid. De verordening dient in ieder 
geval regels te bevatten over het bevorderen van medegebruik. In het kader van de wijziging van 
hoofdstuk 5 Tw heeft de VNG een concept van een nieuwe modelverordening opgesteld, 
waarin een aparte bepaling is gewijd aan het medegebruik van voorzieningen. Aanbieders zijn 
op grond van die bepaling verplicht om tegen door B&W vastgestelde voorwaarden (mede)-
gebruik te maken van in opdracht van B&W vooraangelegde voorzieningen, tenzij dit niet in 
redelijkheid van de aanbieder kan worden gevergd (art. 7 lid 4). 
 Naast regels over het bevorderen van medegebruik van voorzieningen moet de 
verordening ook bepalingen omvatten over het afstemmen van voorgenomen werkzaam-
heden met andere kabel- en leidingbeheerders en de wijze van melding en uitvoering van 
spoedeisende werkzaamheden in verband met ernstige belemmering of storing van de 
communicatie. Tevens moet in de verordening onderscheid worden gemaakt tussen werk-
zaamheden van al dan niet ingrijpende aard. Bij niet-ingrijpende werkzaamheden die weinig 
overlast veroorzaken, kan een lichtere procedure worden gevolgd of kan worden volstaan 
met een meldingsplicht. Het Overlegorgaan Post en Telecommunicatie (OPT) heeft de 
minister om een landelijke regeling met betrekking tot ‘kleine werkzaamheden’ gevraagd, 
maar de minister vond dat niet wenselijk.503 
 Ook in de concept-modelverordening is de procedure ter verkrijging van een 
instemmingsbesluit sterk aangescherpt.504 Naast de reeds genoemde bepaling over gedwon-
gen medegebruik, dient een aanbieder bij de aanvraag om een instemmingsbesluit onder 
andere een bewijs van registratie van de aan te leggen kabels te overleggen, alsmede een kopie 
van de reactie van alle door B&W aangegeven partijen die door hem zijn benaderd met het 
verzoek tot meeleggen, en een uiterst gedetailleerd uitvoeringsplan. Daarnaast is een verplich-
ting opgenomen om omwonenden en bedrijven van de uit te voeren werkzaamheden op de 
hoogte te stellen. Ook de voorschriften en beperkingen die aan een instemmingsbesluit 
kunnen worden verbonden, zijn uitgebreid. Deze zien met name op veiligheid, ondergrondse 
ordening, afstemming met andere werken, zekerheidstelling en herbestrating. 

                                                                                                              
werkzaamheden, de technische problemen die bij medegebruik kunnen ontstaan, het tracé van de bestaande kabelgoot 
ten opzichte van het aangevraagde tracé, etc. Een eenmalige vergoeding van gemaakte kosten, die lager ligt dan de 
kosten die de aanbieder zou hebben gemaakt indien hij de aanleg zelfstandig had uitgevoerd, is – in tegenstelling tot een 
jaarlijkse vergoeding – gerechtvaardigd. Een gemeente moet regels terzake vaststellen in de telecommunicatie-
verordening. Indien een aanbieder zijn voorzieningen algemeen beschikbaar stelt, kan de gemeente in het 
instemmingsbesluit opnemen dat, aangenomen dat dit redelijk is ten opzichte van het verzoek aan de gemeente, de 
aanbieder die om medegebruik verzoekt, zijn kabels in de aangeboden voorziening dient te leggen. 
502 VNG, Position paper, p. 18. 
503 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 26. 
504 VNG, Concept-Telecomverordening, 25 september 2003. 
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Om de uniformiteit van verordeningen te waarborgen, biedt art. 5.4 lid 6 Tw de mogelijkheid 
om bij ministeriële regeling nadere regels met betrekking tot de verordening te stellen. Dit is 
een verbetering ten opzichte van art. 5.2 Tw (oud), maar het is de vraag of dit voldoende zal 
zijn om landelijk eenduidige verordeningen te formuleren. Het OPT heeft de minister ge-
vraagd om de nadere invulling van de gemeentelijke coördinatie in een AMvB onder te bren-
gen. De minister wil de gemeenten echter eerst de mogelijkheid bieden om zelf tot de nodige 
eenvormigheid te komen.505 “De ervaringen van de laatste tijd” noemt hij hoopgevend. In dit 
verband kan worden gewezen op de Voorovereenkomst tot het aangaan van een Overeen-
komst Ordening Telecommunicatie-infrastructuren, die gemeenten en aanbieders hebben 
vastgesteld (zie paragraaf 4.3.3). Een ministeriële regeling heeft volgens hem als voordeel dat 
snel nadere regels kunnen worden gesteld, mocht dit nodig blijken. Met het oog op de 
effectiviteit is in ieder geval een delegatiebevoegdheid van belang. 
 In art. 5.4 lid 7 Tw is tot slot bepaald dat indien een gemeente gedoogplichtig is, art. 
5.3 Tw niet van toepassing is. Dit houdt in dat een aanbieder niet hoeft te streven naar het 
bereiken van privaatrechtelijke overeenstemming met de gemeente over belangen die de 
gemeente in het kader van de vergunningverlening kan behartigen.506 Privaatrechtelijke belan-
gen die niet worden gedekt door de wet op grond waarvan de vergunning wordt verleend, 
mogen niet in het kader van de vergunningverlening worden meegewogen. Deze moeten in 
het kader van art. 5.3 Tw aan bod komen. 
 In de praktijk kwam het voor dat instemmingsbesluiten onvolledig waren.507 OPTA 
heeft er op gewezen dat gemeenten alvorens zij een instemmingsbesluit afgeven, moeten na-
gaan of alle betrokken eigenaren van openbare grond hebben ingestemd met de werkzaam-
heden. Bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is in de memorie van toelichting in dit verband 
expliciet aangesloten bij andere wetgeving. Zo is aangegeven dat de schriftelijke melding van 
het voornemen tot het verrichten van werkzaamheden wordt beschouwd als een aanvraag in 
de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Als B&W verwacht dat andere belanghebbenden 
bedenkingen zullen hebben tegen het te verlenen instemmingsbesluit is het op grond van art. 
4:8 Awb verplicht deze belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze naar 
voren te brengen. In dit verband strekt de coördinatieplicht van gemeenten zich uit over 
gronden die eigendom zijn van het Rijk, provincies en waterschappen. De gemeente mag pas 
instemming verlenen indien vaststaat dat elke betrokken grondeigenaar of -beheerder ge-
doogplichtig is. De coördinerende taak van gemeenten strekt zich ook expliciet uit tot het 
voorkomen of oplossen van problemen die zich kunnen voordoen wanneer voor de aanleg 
naast een instemmingsbesluit op grond van andere wetgeving ook een vergunning van een 
ander bestuursorgaan nodig is. Gedacht kan worden aan de Wet Beheer Rijkswaterstaats-
werken en de Spoorwegwet, op grond waarvan het gebruik van bepaalde gronden aan een 
vergunning is verbonden. De aanvrager dient B&W op grond van art. 5.5 lid 1 Tw op de 
hoogte te stellen van vergunningsaanvragen die hij op grond van andere toepasselijke 
wetgeving heeft ingediend. Uit lid 2 vloeit voort dat op B&W een inspanningsverplichting 
rust om op verzoek van de aanvrager bij de beoordeling van aanvragen om een instemmings-
besluit de inhoudelijke afstemming met de overige betrokken bestuursorganen te bevorderen. 
In de Telecommunicatiewet 1998 was hierin voorzien door het betrekken van andere belan-
gen bij het verlenen van een instemmingsbesluit. Onduidelijk is echter op welke wijze dit in 
de praktijk vorm krijgt, aangezien gemeenten het verkrijgen van een vergunning van provin-

                                                 
505 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 24. 
506 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9. 
507 OPTA, ‘Instemmingsbesluiten voor aanleg kabels soms onjuist of onvolledig’, 6 mei 2002, <www.opta.nl>. 
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cies of waterschappen niet kunnen garanderen. Tevens doet dit de vraag rijzen of de één 
loket gedachte hiermee verleden tijd is. 
 Voor spoedeisende werkzaamheden als gevolg van storingen (bijvoorbeeld door een 
kabelbreuk) gelden, gezien art. 5.6 Tw, de eis van overeenstemming en de verplichting tot het 
verkrijgen van een instemmingsbesluit niet. De aanbieder kan in dat geval volstaan met een 
melding aan de gedoogplichtige. Bij aanleg op openbare gronden volstaat een melding aan de 
burgemeester. Deze kan een ander tijdstip voor de uitvoering van werkzaamheden bepalen, 
indien de openbare orde of veiligheid zich daartegen verzet. In de memorie van toelichting 
wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat er goede redenen moeten bestaan om het belang van 
de openbare orde te laten prevaleren boven het belang van het verhelpen van de storing.508 
 In een voorontwerp van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw dat in het 
OPT is besproken, werd ook de problematiek met betrekking tot de leges aangepakt die aan 
het verkrijgen van een instemmingsbesluit zijn verbonden. De heffing van leges kan niet wor-
den beschouwd als een vergoeding voor het gedogen, maar staat tegenover de instemming 
die als een gemeentelijke dienst aan de aanbieder is te beschouwen.509 De hoogte van leges-
tarieven lopen sterk uiteen. In bepaalde gevallen verschillen deze tussen € 25 en € 600 per 
gemeente.510 In het concept werd expliciet voorgeschreven dat de hoogte van leges op 
transparante wijze moet worden bepaald.511 In dat verband werd verwezen naar art. 229b 
Gemeentewet. De hoogte van leges moet daadwerkelijk te herleiden zijn tot de verrichte 
dienstverlening. De minister leek hiermee te kiezen voor kostengeoriënteerde leges – in welk 
geval ook de kou uit de lucht zou zijn met betrekking tot precario – maar in het uiteindelijke 
wetsvoorstel is deze bepaling weggelaten wegens het ontbreken van een directe relatie met de 
aard en strekking van hoofdstuk 5 Tw. De Gemeentewet (artikelen 212 en 229b) en het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten voorzien in regels omtrent 
transparante kostenberekening terzake. Op grond van deze regels mogen in rekening te bren-
gen leges niet hoger uitvallen dan het bedrag dat de gemaakte kosten dekt.512 
 
Jurisprudentie 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet 1998 gaf de minister aan 
dat de exacte grens van de gemeentelijke coördinatiebevoegdheid uiteindelijk alleen door de 
rechter zou zijn vast te stellen.513 De President van de Rechtbank Rotterdam heeft zich over 
een aantal aspecten van de coördinatieplicht gebogen. In een verzoek om een voorlopige 
voorziening oordeelde de president dat – met het oog op het algemene belang dat met de 
aanleg en instandhouding van kabels is gemoeid – bij het nemen van een instemmingsbesluit 
en de daarbij te voltrekken belangenafweging de gedoogplicht voorop moet worden 
gesteld.514 Volgens de president kunnen zwaarwegende andere belangen slechts onder om-
standigheden vergen dat bijvoorbeeld geen instemming wordt verleend. 
 Ten aanzien van de vraag of en in hoeverre B&W de plaats van de werkzaamheden 
mag bepalen, is het bepaalde in art. 5.2 lid 3 en lid 5 Tw (oud) van belang. Op grond van lid 3 
(het huidige lid 1 sub b) moet B&W instemmen met het tijdstip, de plaats en de werkwijze 

                                                 
508 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 56. 
509 HR 11 december 1996, Bb 1997/74, BNB 1997/58 (legesheffing door een waterschap bij gedoogplicht op grond van 
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen). 
510 Bird & Bird 2003, p. 65. 
511 DGTP, Concept Memorie van Toelichting, 13 november 2003, p. 17.  
512 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 10 en 26. 
513 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 72. 
514 Pres. Rb. Rotterdam 25 januari 2000 (A/College B&W Voorst), VTELEC 99/2836-SIMO. 
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van uitvoering van de werkzaamheden. Op grond van lid 5 kon B&W in afwijking van de 
melding in het instemmingsbesluit het tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden vaststellen, hetgeen overigens in de praktijk tot vertraging 
kon leiden. Uit deze bepalingen kon de bedoeling van de wetgever niet worden afgeleid. De 
president heeft in dezelfde uitspraak geoordeeld dat een gemeente een aanbieder op grond 
van lid 5 niet mag verplichten tot het volgen van een ander dan het door hem ter instemming 
voorgelegde tracé. Het lijkt er op dat B&W in het instemmingsbesluit niet de plaats kan 
vaststellen, maar slechts op basis van de belangenafweging op grond van lid 2 instemming 
kan weigeren als zij bezwaar heeft tegen het voorgenomen tracé. Gemeenten hebben dan ook 
niet de mogelijkheid om er voor te zorgen dat kabels zo veel mogelijk op hetzelfde tracé 
worden aangelegd. 
 In een geschil over de bevoegdheid om een instemmingsbesluit te verlenen voor 
kabels die reeds zijn aangelegd, heeft de Rechtbank Rotterdam bepaald dat de werking van 
het instemmingsbesluit eindigt zodra de werkzaamheden waarvoor instemming is gevraagd, 
zijn afgerond.515 Het betrof de aanleg van HDPE buizen door een daartoe gespecialiseerd 
bedrijf dat de eigendom van de buizen na aanleg heeft overgedragen aan twee aanbieders. De 
Gemeente Rijswijk heeft na de overdracht met terugwerkende kracht een instemmingsbesluit 
verleend aan de aanlegger voor het leggen en onderhouden van de buizen en vervolgens aan 
de aanbieders instemmingsbesluiten verleend voor het aanleggen en in stand houden van de 
buizen. De rechtbank oordeelde dat indien voor de instandhouding geen (graaf)werkzaam-
heden worden verricht, geen instemmingsbesluit nodig is. 
 Een andere kwestie is dat de VNG in de modelverordening onder andere de 
voorschriften en beperkingen heeft ingevuld die aan een instemmingsbesluit kunnen worden 
verbonden. Zo kan B&W op grond van de modelverordening aan het instemmingsbesluit 
voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van groenvoorzie-
ning. Zoals gezegd, dient B&W op grond van art. 5.2 lid 3 sub b Tw (oud) immers tevens in 
te stemmen met de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. In dit verband is de vraag 
gerezen in hoeverre voorwaarden met betrekking tot de bescherming van bomen en 
beplantingen verenigbaar zijn met art. 5.8 Tw (oud), het huidige art. 5.11 Tw. Op grond van 
deze bepaling waren rechthebbenden ten aanzien van bomen of beplantingen, behoudens 
recht op schadevergoeding, verplicht deze op verzoek van de aanbieder op te snoeien of de 
wortels of takken daarvan in te korten (de huidige bepaling ziet slechts op het inkorten van 
wortels), voor zover deze redelijkerwijs hinderlijk zijn of worden voor de aanleg, instandhou-
ding en exploitatie van bedoelde netwerken. Dit betreft het leerstuk van de oneigenlijke 
aanvullende verordenende bevoegdheid: de motieven van de wetgever in formele zin en de 
gemeente om terzake regels te stellen, lopen uiteen.516 De wetgever beoogt inbreuk op 
eigendom van groenvoorziening mogelijk te maken om de aanleg van infrastructuur te 
verzekeren, terwijl de gemeente haar bomen en beplantingen beoogt te beschermen. Volgens 
dit leerstuk staat het gemeenten niet vrij om ter bescherming van groenvoorziening regels te 
stellen in de verordening of voorschriften te verbinden aan instemmingsbesluiten. 
 De president heeft in het bovengenoemde verzoek om een voorlopige voorziening 
echter geoordeeld dat een gemeente een aanbieder wel voorwaarden mag opleggen met 
betrekking tot de bescherming van bomen. In het geschil betrof het de uitvoering van 
kabelwerkzaamheden in openbare bermgronden waarin wortels van beuken doorschoten die 

                                                 
515 Rb. Rotterdam 17 mei 2005, TELEC 03/1509-HRK en TELEC 03/1744-HRK, LJN AT8783. 
516 Zie Meijer 2001, die uitvoerig ingaat op de bescherming van bomen bij de aanleg van kabels, p. 581-583. 
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door een particulier krachtens een recht van opstal waren geplant. De gemeente had aan het 
instemmingsbesluit de voorwaarde verbonden dat beplantingen moesten worden gespaard en 
dat de aan te leggen kabels door middel van boren onder of over de wortels moesten worden 
doorgeleid. Volgens de president is er geen ruimte voor een restrictieve interpretatie van deze 
voorwaarde: indien wortels worden aangetroffen, moet er worden geboord. In de beslissing 
op het bezwaar tegen de voorwaarde heeft de gemeente overwogen dat zij bevoegd is voor-
schriften te verbinden aan een instemmingsbesluit, onder meer ter bescherming van beplan-
ting, maar dat dit er niet toe mag leiden dat werkzaamheden zodanig worden gefrustreerd dat 
deze feitelijk onmogelijk of slechts met buitenproportionele middelen mogelijk zijn. Daarom 
moet de voorwaarde volgens de gemeente beperkt worden uitgelegd: waar zich wortels 
bevinden moet handmatig worden gegraven en, waar mogelijk, moeten vrij gegraven wortels 
opzij worden gelegd. In een daaropvolgend afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorzie-
ning heeft de president onder verwijzing naar de eerdere afwijzing geoordeeld dat de uitleg 
van de gemeente dat de voorwaarde beperkt moet worden opgevat onjuist is.517 Daarnaast 
wijst de president er op dat de voorwaarde op grond van de telecommunicatieverordening 
imperatief aan een instemmingsbesluit moet worden verbonden. B&W is niet bevoegd 
voorwaarden, die naar aanleiding van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening in 
een instemmingsbesluit zijn opgenomen, materieel te wijzigen. Dit standpunt is vervolgens 
door de Rechtbank Rotterdam bevestigd.518 Ook OPTA is van mening dat de bescherming 
van bomen en beplantingen wel onder de andere belangen kunnen worden geschaard, zodat 
gemeenten daarmee in het kader van de coördinatieplicht rekening moeten houden.519 
 Een ander geval betrof de toetsing van de status van de aanvrager van een 
instemmingsbesluit door een gemeente. De gemeente weigerde Volker Stevin Telecom Infra 
Plantontwikkeling (VSTI) – bij OPTA geregistreerd als aanlegger en aanbieder van een open-
baar telecommunicatienetwerk – een instemmingsbesluit te verlenen, aangezien zij meende 
dat VSTI geen aanbieder is in de zin van de Telecommunicatiewet. Ten tijde van de aanvraag 
stond volgens de gemeente niet vast dat na aanleg telecommunicatiediensten over het 
netwerk zouden worden aangeboden. Om die reden verleende zij VSTI voor de aanleg van 
infrastructuur een vergunning op grond van de algemene politieverordening (APV), waaraan 
een verplichting tot het voldoen van precario (waarover hierna, paragraaf 4.3.3) is verbonden. 
De rechtbank volgt de argumentatie van de gemeente door te bepalen dat, gelet op de tekst 
en strekking van de Telecommunicatiewet, het begrip aanbieder niet te ruim moet worden 
geïnterpreteerd.520 Het feit dat VSTI bij OPTA staat geregistreerd als aanbieder heeft een 
indicatief karakter, maar is volgens de rechtbank niet voldoende om VSTI als aanbieder aan 
te merken. Volgens OPTA kan echter zelfs het ontbreken van een registratie geen aanleiding 
zijn een verzoek van een aanbieder tot toegang tot de grond te weigeren. Hoewel de 
aanbieder in het geval hij niet is geregistreerd in overtreding is van het gestelde in de Tele-
communicatiewet staat de registratie los van het zijn van een aanbieder.521 Ook uit de parle-

                                                 
517 Pres. Rb. Rotterdam 24 september 2001 (A/College B&W Voorst), VTELEC 01/375-SIMO. 
518 Rb. Rotterdam 25 februari 2002, TELEC 01/355. 
519 OPTA, ‘Gemeente kan bomen beschermen bij aanleg van telecomnetwerk’, 6 mei 2002, <www.opta.nl>; OPTA, 
Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder art. 5.8 lid 
1 Tw, antwoord op vraag 3. 
520 Rb. Rotterdam 14 januari 2003 (Volker Stevin Telecom Infra Planontwikkeling BV/College B&W Rijswijk), TELEC 
01/2428-GERR. De Rechtbank vindt hiervoor steun in de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1996/97, 25 533, 
nr. 3, p. 77 en Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 5): een aanbieder dient het daadwerkelijke beheer over het 
netwerk te hebben, zeggenschap te hebben en uit te oefenen over de functies van het netwerk en zijn aanbod 
openstellen voor een ieder die daarvan gebruik wil maken. 
521 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het (ver)leggen en gedogen van kabels, versie september 2006, onder 
art. 5.2 lid 5 Tw, antwoord op vraag 2. 
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mentaire geschiedenis van de Telecommunicatiewet volgt dat gemeenten “zich (kunnen) 
baseren op het gegeven dat de verzoeker tot coördinatie door de OPTA is geregistreerd. De 
OPTA beoordeelt immers voorafgaande aan de registratie of er sprake is van het aanbieden 
van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk.”522 Het CBB heeft de 
uitspraak van de rechtbank in hoger beroep echter met verbetering van de gronden in stand 
gelaten.523 In feite komt dit er op neer dat gemeenten in het kader van de coördinatie, 
ondanks het overleggen van een registratie,524 op basis van de vraag of er na aanleg 
telecommunicatiediensten over de infrastructuur worden aangeboden, mogen beoordelen of 
zij al dan niet een instemmingsbesluit afgeven. Het is de vraag of dit binnen de coördinatie-
bevoegdheid van gemeenten valt. Als eigenaar van openbare grond is de gemeente immers, 
net als een particuliere grondeigenaar, onderworpen aan de gedoogplicht. In dit licht is het 
van belang dat de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke bevoegdheden strikt gescheiden 
blijven (waarover hierna, paragraaf 4.3.2). 
 Ook uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem blijkt op 
welke wijze bevoegdheden in verband met de coördinatie en privaatrechtelijke bevoegdheden 
elkaar in de praktijk doorkruisen. Het geschil betrof het herstraten na afloop van 
graafwerkzaamheden (zie hierover de volgende paragraaf), hetgeen in de Telecommunicatie-
wet 1998 niet was geregeld. Volgens de voorzieningenrechter hebben gemeenten in het kader 
van het ‘recht’ tot coördinatie het recht om zeggenschap uit te oefenen over de wijze waarop 
herbestrating plaatsvindt. De Telecommunicatiewet verzet zich volgens de voorzieningen-
rechter niet tegen het eigen beleid dat de Gemeente Haarlem in dit verband heeft ontwikkeld 
met betrekking tot de kostenvergoeding.525 Het is de vraag of en in hoeverre gemeenten 
eigen beleid kunnen vaststellen. Bovendien betreft de kostenvergoeding in feite een 
privaatrechtelijk aspect (waarover hierna, paragraaf 4.3.2). Opvallend is dat de eisers in beide 
zojuist genoemde geschillen aanvoerden dat de gemeenten ten onrechte respectievelijk op 
verkapte wijze precariovergoedingen in rekening brachten. 
 
Gemeente als marktpartij 
In het richtlijnkader is niet expliciet voorzien in een gemeentelijke coördinatietaak. Art. 11 lid 
1 Kaderrichtlijn bepaalt dat de behandeling van aanvragen voor het verlenen van rechten om 
faciliteiten te installeren op, over of onder openbare gronden op basis van doorzichtige en 
openbare procedures moet plaatsvinden, die zonder discriminatie en onverwijld worden toe-
gepast, en dat de bevoegde instantie bij het verbinden van voorwaarden aan deze rechten de 
beginselen van transparantie en non-discriminatie moet volgen. Aangezien doorgangsrechten 
bij wet worden verleend – voor de aanleg van kabels geldt immers van rechtswege een 
gedoogplicht – en voor alle aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken 
gelden, is volgens de minister voldaan aan de beginselen van transparantie en non-discri-
minatie.526 Met het oog op het ontplooien van marktactiviteiten door gemeenten bepaalt lid 2 
dat wanneer gemeenten de eigendom van of zeggenschap behouden over ondernemingen die 
elektronische communicatienetwerken en/of -diensten exploiteren, er een daadwerkelijke 
structurele scheiding dient te bestaan tussen de verantwoordelijkheid voor het verlenen van 
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instemmingsbesluiten en de activiteiten die verband houden met de eigendom of zeggen-
schap. 
 OPTA constateerde reeds in haar uitvoeringstoets op het voorontwerp tot herziening 
van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Europese richtlijnen dat de 
toenemende betrokkenheid van gemeenten op het gebied van de aanleg van breedbandinfra-
structuur niet is te verenigen met de onafhankelijkheid die zij moeten betrachten bij de 
uitvoering van de coördinatietaak.527 In dit verband werd op aandringen van de sector in het 
oorspronkelijke wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw in overeenstemming met art. 
11 lid 2 Kaderrichtlijn een bepaling opgenomen op grond waarvan een onderneming die 
eigendom is van een gemeente of waarin een gemeente zeggenschap heeft, geen openbare 
elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten mag 
aanbieden, tenzij de met de eigendom verband houdende rechten onderscheidenlijk de 
zeggenschap daarover wordt uitgeoefend door een andere organisatorische eenheid dan de 
eenheid die is betrokken bij het nemen van een instemmingsbesluit. Zolang er een functio-
nele scheiding (chinese walls) zou worden aangebracht om belangenverstrengeling – en 
daardoor mogelijk marktverstoring – te voorkomen, zou het vanuit het belang van de burgers 
zijn toegestaan dat gemeenten marktactiviteiten ontplooien op het gebied van de aanleg van 
breedbandnetwerken, waar de markt dat niet doet. Marktconformiteit was opgenomen als 
waarborg tegen ongeoorloofde staatssteun. Indien gemeenten een financiële bijdrage aan de 
aanleg van infrastructuur zouden leveren, zou dat tegen marktconforme voorwaarden moeten 
plaatsvinden. Voor het gebruik van de infrastructuur zouden marktconforme tarieven moeten 
worden gehanteerd. In plaats van deze bepaling is bij amendement art. 5.14 Tw toegevoegd. 
Op grond daarvan mogen gemeenten in principe geen openbare elektronische communicatie-
netwerken of -diensten aanbieden of zeggenschap hebben in ondernemingen die openbare 
elektronische communicatienetwerken of -diensten aanbieden. In paragraaf 5.4 wordt uitge-
breid op deze bepaling ingegaan. 
 
4.3.2 Gemeente als gedoogplichtige 
 
De keuze van de wetgever voor een wettelijke coördinatieplicht voor gemeenten heeft er toe 
geleid dat gemeenten een dubbele rol vervullen. Naast het coördineren van graafwerkzaam-
heden dienen zij immers in hun hoedanigheid van grondeigenaar krachtens art. 5.2 Tw de 
aanleg, instandhouding en opruiming van kabels – en op grond van art. 5.15 Tw tevens – niet 
gevulde mantelbuizen in en op openbare grond te gedogen. Gemeenten hebben op grond 
van art. 5.7 Tw recht op vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en 
de meerdere marktconforme kosten van onderhoud. Met het oog op het herstellen van de 
balans tussen publieke en private belangen is door de wijziging van hoofdstuk 5 Tw sprake 
van een grotere bescherming van het eigendomsrecht van gedoogplichtigen. Naast de aan-
scherping van de coördinatietaak is hierdoor ook de positie van gemeenten als gedoogplich-
tigen versterkt. Met het oog op de bepaling dat de aanleg van kabels op grond van lid 6 sub b 
zo min mogelijk verandering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het 
gebruik van de grond teweegbrengt, kan een gemeente op grond van lid 7 verlangen dat een 
aanbieder bij de aanleg gebruik maakt van door de gemeente of een derde tegen een markt-
conforme prijs ter beschikking gestelde ondergrondse voorzieningen. Dit geldt niet indien 
het lege mantelbuizen betreft en de aanbieder aannemelijk kan maken dat medegebruik als 

                                                 
527 OPTA, Uitvoeringstoets implementatie EU-richtlijnen, 16 december 2002, p. 11. 
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bedoeld in art. 5.12 Tw op technische of economische gronden niet haalbaar is.528 Bij AMvB 
kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de aanleg en vorm van 
aan te leggen netwerken als er gebruik wordt gemaakt van reeds aangelegde voorzieningen.529 
De eis van een marktconforme vergoeding voor het gebruik van reeds aangelegde voorzie-
ningen dient om te voorkomen dat gemeenten in verkapte vorm precario heffen.530  
 In de Telecommunicatiewet 1998 gold het vereiste van overeenstemming over plaats, 
tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden slechts voor de aanleg in niet-open-
bare grond. Deze verplichting is in art. 5.3 Tw uitgebreid tot de aanleg in openbare grond. De 
aanbieder moet zijn voornemen tot de aanleg schriftelijk melden aan de gemeente en naar 
overeenstemming streven over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden. 
Dit moet volgens de memorie van toelichting ruim worden opgevat. Daarbij kan worden 
gedacht aan afspraken over veiligheidsvoorzieningen en over het dichtmaken van de geul na 
afloop van de werkzaamheden.531 Zoals gezegd, komen deze aspecten in het kader van de 
procedure ter verkrijging van een instemmingsbesluit tevens in bestuursrechtelijke zin aan de 
orde. De activiteiten zullen elkaar overlappen. Volgens de minister zullen gemeenten deze 
activiteiten in de praktijk tegelijkertijd uitvoeren.532 De privaatrechtelijke belangen, zoals het 
voorkomen van schade, dienen in de overeenstemmingsprocedure aan bod te komen. De 
scheiding van belangenafweging terzake zal echter niet te controleren zijn. Onduidelijk is op 
welke wijze dient te worden voorkomen dat gemeenten in het kader van de coördinatieplicht 
tevens privaatrechtelijke belangen nastreven. Bij het ontbreken van overeenstemming kan de 
gemeente zich na de tweede schriftelijke kennisgeving van de aanbieder wenden tot de 
kantonrechter. 
 Opnieuw wordt duidelijk dat de publiekrechtelijke regels teruggrijpen in het civiele 
recht. De algemene vraag doet zich in dit verband voor of een gemeente de bevoegdheden 
die haar op grond van de Telecommunicatiewet ter behartiging van bepaalde belangen zijn 
toegekend, ook mag behartigen door gebruik te maken van haar krachtens het eigendoms-
recht toegekende bevoegdheden. De Hoge Raad heeft in dit verband bepaald dat 
 

“(w)anneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, voor de beantwoor-
ding van deze vraag beslissend [is] of gebruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden die 
regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij moet o.m. worden gelet op inhoud en 
strekking van de regeling (die mede kan blijken uit haar geschiedenis) en op de wijze waarop en 
de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd, een en 
ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en ongeschreven regels van publiek 
recht. Van belang is voorts of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke 
regeling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechte-
lijke bevoegdheid, omdat, zo zulks het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat geen plaats 
is voor de privaatrechtelijke weg.”533 

 

                                                 
528 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 15. 
529 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 22. 
530 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 49: “Het is niet de bedoeling dat de gedoogplichtige via een omweg alsnog 
een vergoeding verlangt voor (...) het gebruik van de grond.” 
531 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 51. 
532 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 52. 
533 HR 26 januari 1990 (Windmill), NJ 1991, 393. 
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De doorkruisingsformule – die nog altijd springlevend is534 – is de maatstaf: beide wegen 
staan open, zolang de privaatrechtelijke weg de publiekrechtelijke niet afsnijdt. Een van de 
uitzonderingen op deze regel is het geval waarin de wet exclusiviteit eist van de privaatrech-
telijke weg, zoals de wettelijke plicht om naar minnelijke overeenstemming te streven bij ont-
eigening.535 Hetzelfde geldt voor de gedoogplicht ten aanzien van de aanleg van kabels in 
openbare grond. Op grond hiervan heeft de privaatrechtelijke weg voorrang. Het probleem is 
echter dat de Telecommunicatiewet tevens een publiekrechtelijke regeling bevat, die zwijgt 
over voorrang. Bij toepassing van bovenstaande overweging van de Hoge Raad gaat het 
derhalve opnieuw om de vraag of het gebruik van de privaatrechtelijke bevoegdheid de pu-
bliekrechtelijke bevoegdheid op onaanvaardbare wijze doorkruist. Uitgaande van de gehele 
context, inhoud en strekking van de publiekrechtelijke regeling staat vast dat de aanleg van 
infrastructuur en de gedoogplicht van gemeenten in hun hoedanigheid van grondeigenaren 
voorop staan. Vervolgens dient te worden beoordeeld of een vergelijkbaar resultaat kan 
worden bereikt door het gebruik maken van de publiekrechtelijke regeling. In dat geval staat 
immers de privaatrechtelijke weg niet open. De voorwaarde van het bereiken van privaatrech-
telijke overeenstemming die aan de gedoogplicht wordt gesteld ter bescherming van de eigen-
dom van de grondeigenaar komt in het geval van de aanleg in openbare grond tevens aan de 
orde in het kader van het verlenen van een instemmingsbesluit. ‘Een vergelijkbaar resultaat’ 
(de aanleg van infrastructuur) kan derhalve ook worden bereikt door het gebruik maken van 
de publiekrechtelijke weg. Daarmee kan derhalve worden volstaan en zodoende is er geen 
plaats voor de privaatrechtelijke weg. 
 Bovendien volgt uit het arrest dat niet de eigendomsverhouding, maar de beheers-
plicht van het publiek domein moet worden beklemtoond: 
 

“de regeling van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zou op onaanvaardbare wijze 
worden doorkruist wanneer de Staat, die als beheerder van een oppervlaktewater als de Nieuwe 
Waterweg aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de bevoegdheid ontleent tot het 
verlenen van een vergunning voor en het instellen van een heffing terzake van lozing in dat 
water van in die wet bedoelde stoffen, op grond van zijn eigendom van dat water bevoegd zou 
zijn om die lozing afhankelijk te stellen van zijn al dan niet, of eventueel slechts tegen betaling te 
verlenen toestemming.” 

 
In een ander arrest heeft de Hoge Raad echter exclusieve betekenis toegekend aan het ont-
breken van een expliciet wettelijk verbod om privaatrechtelijk te handelen,536 hetgeen neer-
komt op het ontbreken van een verplichting om publiekrechtelijk op te treden. De wetgever 
dient dus uitdrukkelijk te bepalen dat de publiekrechtelijke regeling wordt gevolgd, met name 
indien het bestuur in de praktijk probeert om zich aan de publiekrechtelijke regeling te ont-
trekken.537 De wetgever heeft de gemeente in de Telecommunicatiewet met twee bevoegd-
heden uitgerust, waarbij aan de gemeente de vrijheid toekomt een keuze te maken. Indien 
echter voorrang wordt gegeven aan de privaatrechtelijke bevoegdheid ter bescherming van de 
eigendom, is geen of in onvoldoende mate sprake van behartiging van het publieke belang.  
 

                                                 
534 Vels 2004, p. 39. 
535 Tak 1997, p. 79. 
536 HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691. 
537 Tak 1997, p. 85. 
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Herstraten 
Er bestaat al jaren discussie over de vraag wie – de gemeente of de aanbieder – het recht 
heeft om de weg na afloop van de werkzaamheden in de oude staat terug te brengen. De 
vraag wie mag herstraten, houdt voornamelijk verband met verkapte precariobelasting. Zo 
komt het in de praktijk nogal eens voor dat gemeenten aanbieders verbieden tot het 
uitvoeren van herbestratingswerkzaamheden, waarbij zij zich als beheerders van de openbare 
weg beroepen op hun risicoaansprakelijkheid voor de staat van het wegdek. De kosten van 
het herstraten door (of vanwege) gemeenten liggen echter vaak veel hoger dan wanneer 
aanbieders de grond in oude staat terugbrengen via een door henzelf in de arm genomen 
aannemer. 
 Gelet op de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de openbare ruimte meent de 
VNG dat gemeenten het primaat (de beslissing of de gemeente of de aanbieder voor her-
bestrating zorgdraagt) hebben, aangezien zij schade ondervinden door de slechtere kwaliteit 
van openbare wegen na graafwerkzaamheden. Volgens aanbieders volgt uit de memorie van 
antwoord bij de Telecommunicatiewet 1998 echter dat het primaat bij de aanbieders ligt. De 
minister geeft daarin aan dat de aanbieder er voor hoort te zorgen dat alles in de oude staat 
wordt hersteld.538 Ook OPTA is van mening dat herstraten onder de gedoogplicht valt.539 De 
gemeente mag vanuit haar coördinatietaak eisen stellen aan de kwaliteit van de herbestrating, 
maar deze mogen volgens OPTA niet tot een zodanige vertraging leiden dat redelijkerwijs 
geen sprake is van gedogen. Volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem 
gaat het om een plicht van de aanbieder, maar vormt dit op zichzelf onvoldoende aanwijzing 
om aan te nemen dat aanbieders aan de Telecommunicatiewet het recht zouden kunnen 
ontlenen om het herstel in oude staat zelf uit te voeren.540 Een redelijke wetsuitleg brengt 
volgens de rechtbank met zich mee dat onder het recht tot coördinatie ook het recht moet 
worden begrepen om zeggenschap uit te oefenen over de wijze waarop het herstel in oude 
staat moet plaatsvinden. In dit verband mogen gemeenten volgens de rechtbank een systeem 
van kostenomslag opstellen op grond waarvan zij in algemene zin schadeloos worden gesteld 
voor toekomstig extra onderhoud en degeneratiekosten (extra onderhoudskosten die 
ontstaan als gevolg van wegverzakkingen die pas na verloop van tijd optreden). Hiertoe 
hanteert de Gemeente Haarlem een algemeen tarief dat een redelijke benadering geeft van de 
werkelijke kosten, maar dat tevens forfaitair van aard is. Het tarief wordt toegepast zonder 
dat vaststaat of in het concrete geval daadwerkelijk sprake is van alle kostenelementen. 
Volgens de rechtbank verzet de Telecommunicatiewet zich hier niet tegen, voor zover 
gemeenten hierdoor geen aanspraak maken op een hogere vergoeding. 
 Art. 5.7 lid 3 Tw schept in tegenstelling tot de Telecommunicatiewet 1998 duidelijk-
heid over de vraag wie bevoegd is tot het herstraten en dichtmaken van de geul. Na beëindi-
ging van graafwerkzaamheden brengt de aanbieder de grond terug in de oude staat, tenzij de 
gedoogplichtige aangeeft bereid te zijn dit zelf te doen op kosten van de aanbieder. De ge-
meenten hebben er bij de minister op aangedrongen expliciet in de wet op te nemen dat het 
primaat voor het herstraten bij gemeenten ligt.541 De minister meende echter dat dit reeds 
voldoende blijkt uit het artikel. Gemeenten kunnen in de voorschriften met betrekking tot de 
wijze van uitvoering in de verordening kwaliteitseisen inzake herbestrating opnemen als zij er 

                                                 
538 Kamerstukken I 1997/98, 25 533, nr. 309b, p. 16: “(De aanbieder) hoort er ook voor te zorgen dat alles in zijn oude 
staat wordt hersteld.” 
539 OPTA, Brief aan KPN, kenmerk OPTA/IBT/2003/20081, d.d. 7 maart 2003. 
540 Vzr. Rb. Haarlem 7 november 2003 (Lijbrandt Telecom Nederland BV/Gemeente Haarlem), zaaknr. 95817/KG ZA 
03-519, KG 2003, nr. 273. 
541 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 30. 
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voor kiezen de aanbieder te laten herstraten. De uitspraak van de rechtbank is in de bepaling 
verwerkt: het herstraten dient tegen marktconforme kosten plaats te vinden, waarbij het par-
tijen vrijstaat om forfaitaire bedragen vast te stellen. Kosten die aanvullend worden gemaakt 
bovenop de noodzakelijke kosten komen voor rekening van de gemeente. 
 Afspraken tussen aanbieders en gemeenten over de kostenvergoeding van herstraten 
– in feite een civielrechtelijk aspect – zijn neergelegd in de Richtlijn Tarieven (graaf)werk-
zaamheden telecom van de VNG.542 Op voorwaarde dat de richtlijn integraal (rekenmetho-
diek en tarieven) door gemeenten wordt toegepast, zijn partijen overeengekomen dat het 
primaat van herstraten bij de gemeente ligt. In geval van integrale toepassing van de richtlijn 
heeft art. 5.4 Tw, waarin marktconformiteit als eis is gesteld, in dat geval geen inhoudelijke 
betekenis.543 Het gebruik van deze richtlijn wordt niet afgedwongen, maar uit een door een 
onafhankelijke partij uitgevoerde ex ante effecttoets van het wetsvoorstel tot wijziging van 
hoofdstuk 5 Tw volgt dat deze in de praktijk wel naar behoren werkt: “Zo is er op het gebied 
van herbestraten, een herbestratingsregeling/-convenant ontwikkeld door VNG die door veel 
grondroerders als redelijk wordt ervaren en wordt toegepast.”544 Merkwaardig is dat deze 
toets eind 2003 is uitgevoerd en dat de richtlijn dateert van maart 2004. Uit de sector 
ontstijgen echter andere geluiden. In de praktijk schijnt de regeling onvoldoende te worden 
toegepast. Hoewel de VNG in een ledenbrief heeft benadrukt dat het uit het oogpunt van 
landelijke uniformiteit is gewenst dat de richtlijn ongewijzigd wordt toegepast, schijnen de 
grote gemeenten slechts de voor hen toepasselijke delen over te nemen en voor het overige 
eigen herbestratingsregelingen vast te stellen. Zo heeft de Gemeente Rotterdam in dit ver-
band een Schaderegeling ingravingen vastgesteld.545 Op grond van deze regeling kunnen 
aanleggers van kabels en leidingen zelf de schade aan de openbare grond herstellen. Verdere 
door de gemeente te lijden schade, zoals toekomstig extra beheer, onderhoud en degeneratie 
wordt vergoed volgens tarieven die door B&W worden vastgesteld.546 Aanbieders hebben in 
dit verband aangegeven dat zij zich niet langer aan de richtlijn gebonden achten en dat zij 
ervan uitgaan dat het primaat bij hen berust. 
 
Verplaatsen 
In de praktijk treedt de gemeente voornamelijk in het kader van art. 5.8 Tw actief op als 
gedoogplichtige. Op grond van lid 1 dient een aanbieder op eigen kosten maatregelen te ne-
men ten aanzien van zijn kabels als dit nodig is voor de oprichting van gebouwen of de 
uitvoering van werken door of vanwege de gedoogplichtige. In het geval van openbare grond 
is dit – zoals gezegd – in de meeste gevallen de gemeente. Relevante jurisprudentie over de 
invulling van de voorwaarden (de wettelijke begrippen) is reeds besproken in paragraaf 4.2.1. 
Daarin is uiteengezet dat de verplaatsingsproblematiek in de praktijk een van de grootste 
knelpunten tussen aanbieders en gemeenten vormt. In de meeste gevallen waarin de verplaat-
sing van kabels aan de orde is, is de gemeente de gedoogplichtige. Ook uit de wijziging van 
de bepaling waarin de verplaatsing van kabels is geregeld, blijkt dat de wetgever een sterkere 
positie voor gemeenten voor ogen heeft gehad. 
 Uit een arrest van het Hof ’s-Gravenhage blijkt hoezeer het burgerlijk recht ingrijpt 
in de verplaatsingsproblematiek, indien gemeente en aanbieder bij overeenkomst van art. 5.7 

                                                 
542 VNG, ‘Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom, FEI/2004000520 Lbr.04/26, 29 maart 2004. 
543 Groep Graafrechten, Brief aan VNG, maart 2004. 
544 Bird & Bird 2003, p. 11.  
545 Gemeente Rotterdam, Schaderegeling ingravingen Rotterdam 2004, concept/MN, 26 januari 2004.  
546 Deze regeling ziet uitdrukkelijk niet op het herstel van asfaltverhardingen. 
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lid 1 Tw (oud), het huidige art. 5.8 lid 1 Tw, afwijken. In een geschil tussen de Gemeente 
Eindhoven en KPN stond vast dat KPN in verband met de bouw van een parkeergarage 
onder een kantorencomplex op grond van art. 5.7 lid 1 Tw (oud) op eigen kosten haar 
kabelbed had moeten verleggen. Het kabelbed bevond zich rondom een perceel van de 
gemeente, waarop kantoorgebouwen zijn gebouwd. Partijen waren echter overeengekomen 
dat het kabelbed zou blijven liggen en hadden afspraken gemaakt over de kostenverdeling. 
Het exploitatieverlies van de verloren gegane parkeerplaatsen als gevolg van het blijven liggen 
van het kabelbed kwamen voor rekening van de gemeente en de kosten van de bouwkundige 
voorzieningen kwamen voor rekening van KPN. Laatstgenoemde kosten werden begroot op 
€ 113.445. Indien dit bedrag zou worden overschreden, zou nader overleg worden gevoerd. 
Na onderzoek kwam men tot de conclusie dat de bouwweg hoger moest worden aangelegd, 
aangezien het kabelbed hoger bleek te liggen. Als gevolg daarvan bleek dat het handhaven 
van het kabelbed uiteindelijk tot een overschrijding van € 86.218 zou leiden. Het hof oordeel-
de allereerst dat een bouwer is gehouden zich geheel zelfstandig af te vragen welk effect zijn 
werkzaamheden op de omgeving kunnen hebben.547 Een bodemonderzoek naar de ligging 
van het kabelbed behoorde tot de taak van de gemeente. Daarnaast rechtvaardigden de 
(hoogte)ligging van het kabelbed, het ontbreken van een fundering onder het kabelbed en de 
zogenoemde ‘nultolerantie-eis’548 van KPN na het sluiten van de overeenkomst geen beroep 
op dwaling bij het totstandkomen van de overeenkomst of onrechtmatige daad van KPN. 
Ook de kosten van de bouwkundige voorzieningen konden niet op grond van onrechtmatige 
daad aan KPN worden toegerekend. Ook was geen sprake van strijd met de wet, aangezien 
partijen juist van art. 5.7 lid 1 Tw (oud) waren afgeweken. Aangezien de bereidheid van de 
gemeente om de kosten deels te dragen haar grondslag vond in een rechtshandeling kon geen 
sprake zijn van ongerechtvaardigde verrijking. Ook op grond van de regels van de redelijk-
heid en billijkheid bestond geen vergoedingsplicht voor KPN. Verrassend genoeg veroordeel-
de het hof KPN evenwel tot vergoeding van alle schade en kosten die de gemeente had 
geleden, lijdt en zal lijden als gevolg van het handhaven van het kabelbed. Het hof kwam tot 
dit oordeel op basis van de vaststelling dat KPN onzorgvuldig had gehandeld tegenover de 
gemeente, aangezien zij tot geen enkele vorm van overleg over de overschrijding van de 
kosten van de bouwkundige voorzieningen bereid was gebleken. In zoverre schoot KPN 
tekort in de uitvoering van de overeenkomst. De Hoge Raad oordeelde dat de aangevoerde 
klachten hoofdzakelijk de motivering van het hof betroffen en dat deze dan ook niet tot 
cassatie konden leiden.549 
 Indien partijen niet bij overeenkomst zouden hebben afgeweken van art. 5.7 Tw 
(oud) had KPN het kabelbed op eigen kosten moeten verplaatsen. Aangezien partijen vrij-
willig de civielrechtelijke weg waren ingeslagen, kon de gemeente geen aanspraak maken op 
de waarborgen die de Telecommunicatiewet biedt. Aangezien KPN tekort was geschoten in 
de uitvoering van de overeenkomst door geen overleg te plegen, kwam alle schade uiteinde-
lijk toch voor rekening van KPN. Dit geschil toont aan dat de in de Telecommunicatiewet 
vervatte verplaatsregeling op zich voldoende waarborgen voor de gedoogplichtige bevat en 
dat afwijking daarvan niet raadzaam is. 

                                                 
547 Hof ’s-Gravenhage 11 november 2004 (Gemeente Eindhoven/KPN Telecom BV), rolnr. 00/1282, rolnr. rechtbank 
99/2134. 
548 Van nul-tolerantie is sprake als onregelmatige horizontale of verticale vervormingen een niet toegestane trek in de 
kabels veroorzaken en het kabeltracé dus spanningsvrij als cluster gehandhaafd moet blijven. 
549 HR 30 juni 2006 (Gemeente Eindhoven/KPN), zaaknr. C05/070HR, LJN AV9373. 
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De Rechtbank Rotterdam heeft in een geschil tussen KPN en B&W Rotterdam geoordeeld 
dat ook voor het verplaatsen van kabels een instemmingsbesluit nodig is, ook al wordt dit 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente.550 De rechtbank wees er op dat voor het 
verplaatsen van kabels immers graafwerkzaamheden nodig zijn. De rechtbank ziet niet in 
waarom de expliciete instemming van B&W over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
graafwerkzaamheden in een dergelijk geval niet nodig zou zijn. Dat geldt temeer aangezien 
B&W ex art. 5.2 lid 5 Tw (oud) in het instemmingsbesluit kan afwijken van het in de melding 
aangegeven tijdstip van aanvang of voltooiing en van de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden en aan het instemmingsbesluit ook voorschriften kunnen worden verbon-
den. Op grond van art. 5.2 lid 2 Tw (oud) kunnen bij de coördinatie mede andere 
werkzaamheden en andere belangen worden betrokken dan waarin door de Telecommuni-
catiewet (oud) wordt voorzien. Aangezien ook bij het verplaatsen van kabels mogelijke pu-
blieke belangen in het geding zijn, moet de aanlegger voorafgaande aan de werkzaamheden in 
de openbare grond over een gemeentelijk instemmingsbesluit beschikken. Bovendien spreekt 
art. 5.2 lid 4 sub c Tw (oud) ook over verplaatsing. Het CBB heeft de uitspraak van de 
rechtbank bevestigd.551 KPN had in hoger beroep aangevoerd dat het verschil in initiatief 
voor het verplaatsen bepalend is voor de vraag op welke wijze en wanneer de werkzaam-
heden kunnen worden gecoördineerd. De gemeente zou volgens KPN zelf zorgen voor de 
coördinatie van de werkzaamheden die KPN moet uitvoeren indien de gemeente een op-
dracht geeft tot verplaatsing. Het CBB gaat daar niet in mee. Alleen KPN heeft zeggenschap 
over de wijze waarop zij de kabels wil verplaatsen. B&W is dan ook niet in staat zonder 
voorafgaande melding de benodigde werkzaamheden te coördineren. Daarnaast zijn er ver-
schillende gemeentelijke diensten betrokken bij de opdracht tot het verplaatsen van de kabels 
en het nemen van een instemmingsbesluit, zodat coördinatie bij een opdracht van gemeente-
wege niet per definitie is gewaarborgd. 
 
4.3.3 Precario 
 
Gemeentewet 
Op grond van art. 228 Gemeentewet kunnen gemeenten voor het hebben van voorwerpen 
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond precariobelasting 
heffen.552 Voor 1929 vielen precariorechten onder de gebruiksrechten. Uit een arrest van de 
Hoge Raad in 1920 volgde dat voor gebruiksrechten sprake diende te zijn van gebruik 
overeenkomstig de bestemming.553 Daarvan is geen sprake bij het hebben van voorwerpen 
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Precario kon dus niet 
langer in de vorm van gebruiksrechten worden geheven. Naar aanleiding van dit arrest werd 
precario in 1929 voor het eerst expliciet in de Gemeentewet opgenomen in de vorm van 
precariorecht.554 Precario kan derhalve alleen worden geheven terzake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond anders 
dan het gebruik overeenkomstig de bestemming. Sinds de inwerkingtreding van de Wet 
materiële belastingbepalingen op 1 januari 1995 is in de Gemeentewet niet langer sprake van 
een precariorecht, maar van het heffen van precariobelasting. De reden hiervoor is dat bij de 

                                                 
550 Rb. Rotterdam 4 juli 2005, TELEC 03/2335-BRO1, LJN AV2311. 
551 CBB 2 mei 2006, AWB 05/599, LJN AX0123. 
552 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over precariobelasting Van der Burg e.a. 2002, p. 287-301. 
553 HR 16 december 1920, NJ 1921, p. 220. 
554 Wet van 18 mei 1929, Stb. 230. 
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heffing het belastingkarakter overheerst en een direct aanwijsbare tegenprestatie van de 
overheid niet altijd aanwezig is. Daarnaast is een van de kenmerken van een recht dat de 
kosten worden verhaald die verband houden met een direct aanwijsbare tegenprestatie. De 
kosten met betrekking tot precariorecht zijn echter nauwelijks aanwezig.555 
 
Precario ten aanzien van kabels in gemeentegrond 
De gemeente mag alleen precariobelasting heffen als zij grondeigenaar is en zij derhalve het 
hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeente-
grond kan verbieden. In een aantal arresten van de Hoge Raad stond de bevoegdheid van 
gemeenten om terzake van het hebben van kabels in gemeentegrond precariobelasting te 
heffen centraal. In 1926 oordeelde de Hoge Raad dat gemeenten voor de aanleg van kabels 
geen andere publiekrechtelijke heffingen mogen verlangen dan de wettelijke schade-
vergoeding, zoals is geregeld in de T&T-wet, aangezien deze prevaleert voor bepalingen van 
gemeentelijke verordeningen. De Hoge Raad overwoog als volgt: 
 

“Waar twee regelingen naast elkaar staan betreffende de vergoeding welke een openbaar lichaam 
ter zake van het gebruik van openbare gronden mag vergen, de eerste neergelegd in een veror-
dening onverschillig voor welk doel van de openbare grond gebruik wordt gemaakt, de andere 
neergelegd in de Telegraaf- en Telefoonwet, inhoudende dat indien het gebruik van openbare 
grond deel uitmaakt van de aanleg van lijnen voor telegraaf en telefoon, voor dat gebruik enkel 
is verschuldigd de in de wet geregelde vergoeding.”556 

 
Op grond van een arrest uit 1937 is de mogelijkheid tot het heffen van precario door ge-
meenten voor de aanleg van kabels in gemeentegrond vervallen. De Hoge Raad oordeelde 
dat het wettelijk gedoogregime aan het heffen van precariobelasting in de weg staat.557 Ge-
meenten kunnen als gevolg van de wettelijke gedoogplicht reeds sinds eind jaren dertig van 
de vorige eeuw dus geen precariovergoeding in rekening brengen voor kabels die zich onder, 
op of boven gemeentegrond bevinden. Opgemerkt dient te worden dat aangezien ten aanzien 
van antennes geen gedoogplicht geldt, de precariovrijstelling niet geldt voor het plaatsen van 
zendinstallaties op gemeentegrond. 
 Met de Interimwetgeving558 is de precariovrijdom bij amendement uitgebreid tot alle 
houders van een infrastructuurvergunning, met uitzondering van kabelexploitanten die een 
regionale infrastructuurvergunning verwierven.559 Hiermee werd beoogd de status quo ten 
aanzien van de gemeentelijke precariorechten ongewijzigd te laten. Aangezien voor de aanleg 
van kabeltelevisienetten geen wettelijke gedoogplicht gold, konden gemeenten daarvoor wel 
precariovergoedingen in rekening brengen. Gemeenten konden op deze wijze de winsten van 
kabelexploitanten afromen. 
 In de Telecommunicatiewet 1998 is dit verschil rechtgetrokken. Zowel ten aanzien 
van de kabels ten behoeve van openbare telecommunicatienetwerken als de kabels ten behoe-
ve van omroepnetwerken geldt de gedoogplicht en dus ook de precariovrijdom. Met name de 

                                                 
555 Schep 2001, p. 576; Van der Burg e.a. 2002, p. 288; en Kamerstukken II 1989/90, 21 591, nr. 3, p. 38. 
556 HR 22 december 1926, nr. 2831. 
557 HR 20 oktober 1937, NJ 1937, 1147. Dit geldt tevens voor provincies en waterschappen. In het kader van deze 
studie wordt echter niet ingegaan op het heffen van precariobelasting door provincies en waterschappen. 
558 Wet van 28 maart 1996, houdende regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie 
van kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur (Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastruc-
tuur), Stb. 1996, 319. 
559 Kamerstukken II 1995/96, 24 163, nr. 26. 
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technische convergentie van netwerken lag als overweging hieraan ten grondslag. Daarnaast 
werd beoogd te voorkomen dat nieuwe marktpartijen zich laten afschrikken infrastructuur 
aan te leggen door de verschillende precariovergoedingen die gemeenten hanteren. De ver-
schillende tarieven zouden er tevens toe kunnen leiden dat kabelexploitanten de hoge 
tarieven doorberekenen aan consumenten in gebieden waar concurrentie minder is ontwik-
keld. Ook paste de discretionaire bevoegdheid van gemeenten niet goed in de visie dat tele-
communicatieregulering primair een rijksaangelegenheid is, die door de formele wetgeving is 
onttrokken aan de autonome beslissingsbevoegdheid van de andere overheden.560 De minis-
ter gaf tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet 1998 aan dat het 
algemeen belang van een snelle ontwikkeling van de telecommunicatiemarkt prevaleerde 
boven het gemeentelijke belang om precariobelasting te kunnen heffen. Voorkomen moest 
worden dat lokale overheden een eigen fiscaal beleid voor de telecommunicatiesector zouden 
voeren.561 Een amendement om de heffing van precariobelasting mogelijk te maken562 werd 
door de minister ten sterkste ontraden563 en vervolgens verworpen.564 
 Gemeenten die daadwerkelijk inkomsten derfden door het vervallen van de 
mogelijkheid precariobelasting te heffen op kabelnetwerken zijn door het Rijk gecompen-
seerd door middel van een uitkering uit het gemeentefonds.565 Aanvankelijk werd de looptijd 
van de compensatie-uitkeringen beperkt tot 2003 met het oog op de verwachting dat tegen 
die tijd de integratie in de algemene uitkering van het gemeentefonds zou zijn voltooid. Er 
vond in die periode gerichte en reële compensatie plaats, die werd berekend naar de op-
brengsten van de precariobelasting voor kabels, zoals deze in 1997 waren begroot. De 
financiële gevolgen voor gemeenten van het aflopen van de overeenkomsten die in het 
verleden zijn gesloten met kabelbedrijven, waarin geheel of gedeeltelijk werd afgezien van het 
heffen van precariobelasting in ruil voor door het kabelbedrijf te leveren tegenprestaties, 
werden ook vergoed. Aangezien de integratie-uitkering in 2001 ruim € 44 miljoen bedroeg en 
zeer scheef was verdeeld (90% werd uitgekeerd aan vier gemeenten en 10% aan 25 andere 
gemeenten), is besloten de compensatieregeling te verlengen tot 2007.566 Het is van belang 
om voor ogen te houden dat gemeenten geen precario mogen heffen en in dat licht volledig 
worden gecompenseerd door het Rijk. 
 In het kader van precario dient te worden gewezen op een van de aanbevelingen in 
de ex ante effecttoets, die in het kader van de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is uitgevoerd. 
Precario dient alleen te worden gebruikt 
 

“indien dit echt nodig is en indien EZ/DGTP het met dit instrument te bereiken doel op geen 
andere wijze kan bereiken (...). Als dit instrument van precario heffing noodzakelijk is, dan zijn 
wij van mening (...) dat dit instrument tevens gebruikt wordt om het huidige gebrek aan onder-
grondse ordening zoveel mogelijk op te heffen.”567 

 
Een van de te bereiken doelstellingen vormt dus volgens dit advies het gebrek aan onder-
grondse ordening. Bij gebruik van “dit instrument van precario heffing” wordt aangeraden 

                                                 
560 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 26. 
561 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 70. 
562 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 10. 
563 Handelingen II 1997/98, p. 5001 en 5011. 
564 Handelingen II 1997/98, p. 5206. 
565 Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels, Stb. 
1999, 193. 
566 Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels, Stb. 2002, 508. 
567 Bird & Bird 2003, p. 38. 
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een onderscheid te maken tussen “lege mantelbuizen die als back-up faciliteit dienen (bij cala-
miteiten in de oorspronkelijke buis kan er dan snel een kabel door een tweede reservebuis 
worden geblazen) en overige lege mantelbuizen”. Dit is een onbegrijpelijke aanbeveling. Het 
is gemeenten uitdrukkelijk niet toegestaan om precario te heffen en dus zeker niet om 
precario als instrument te gebruiken om ruimtelijke ordeningsvraagstukken aan te pakken. 
 
Precario over lege buizen?568 
In de praktijk komt het vaak voor dat aanbieders, veelal om kosten te besparen en met het 
oog op de toekomstige uitbreiding van capaciteit, aanzienlijk meer lege beschermingsbuizen 
aanleggen dan nodig is. De vraag is allereerst of dit kan worden opgevat als misbruik van het 
begrip aanleg. Indien aanbieders hiertoe door gemeenten worden aangespoord in het kader 
van de coördinatie om overlast als gevolg van graafwerkzaamheden tot een minimum te 
beperken, kan daarvan geen sprake zijn. Gelet op art. 5.2 lid 7 Tw is het zelfs mogelijk dat 
gemeenten zelf lege mantelbuizen of andere voorzieningen (laten) aanleggen om graafoverlast 
te voorkomen. De gedoogplichtige moet het gebruik tegen een marktconforme prijs ter 
beschikking stellen, hetgeen ziet op het voorkomen van het in verkapte vorm heffen van 
precariovergoeding. De volgende vraag is namelijk of gemeenten over deze lege buizen 
precario mogen heffen. Het heeft er immers alle schijn van dat sommige gemeenten in be-
paalde gevallen via omwegen inkomsten proberen te genereren voor het mislopen van 
precariobelastingen. Dit was onder meer mogelijk via de in de verordening gestelde regels 
omtrent herstraten (gemeenten verboden aanbieders tot herbestrating over te gaan en lieten 
vervolgens het herstraten door een eigen aannemer verrichten tegen veel hogere kosten569), 
maar, zoals hierna zal blijken, ook via een zeer beperkte uitleg van OPTA van het begrip 
kabel en via de status van degene die infrastructuur aanlegt. 
 Een beschikking van OPTA heeft in dit verband vergaande consequenties voor 
aanbieders met zich meegebracht.570 De beschikking was gebaseerd op art. 5.3 lid 2 Tw (oud): 
het betrof het ontbreken van overeenstemming tussen een aanbieder en een particuliere 
grondeigenaar over de aanleg van lege beschermingsbuizen in niet-openbare grond. In de 
beschikking ging OPTA uit van een zeer beperkte interpretatie van het begrip kabels. De lege 
buizen vielen volgens OPTA niet onder de definitie en maakten als zodanig geen onderdeel 
uit van een openbaar telecommunicatienetwerk dat de grondeigenaar moest gedogen. In de 
definitie waren weliswaar beschermingswerken opgenomen, maar deze konden niet los staan 
van de kabel ten dienste van het netwerk, net zoals het netwerk niet los kon worden gezien 
van de diensten die er over werden verzonden. Deze voorzieningen zouden pas onderdeel 
uitmaken van een netwerk op het moment dat de buizen zouden worden gevuld met kabels. 
Deze redenering van OPTA kwam er op neer dat lege buizen niet onder de gedoogplicht 
vielen. 
 De consequenties van deze beschikking waren verstrekkend. OPTA heeft de be-
schikking namelijk een meer algemene strekking gegeven door in het vragenoverzicht daaraan 
het standpunt te verbinden dat gemeenten over lege voorzieningen – en tevens over dark 
fiber – precario mogen heffen.571 Het is zeer de vraag of dit gerechtvaardigd is, met name 

                                                 
568 Zie over de wenselijkheid van precario voor elektronische communicatie infrastructuur in het algemeen De Vries en 
Van Zundert 2003, p. 183-189 en – in reactie daarop – over de onwenselijkheid daarvan Van Angeren en Sickinghe 
2003, p. 858-865. 
569 Dumfries en Van Eijk 2001, p. 230. 
570 OPTA, Beschikking inzake Best/Crystal Conduct Infra Broker BV e.a., OPTA/IBT/2001/202119, 23 juli 2001. 
571 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het gedogen van kabels, versie november 2003, onder art. 5.2 lid 5 
Tw, p. 10. 
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gelet op de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft immers gekozen voor een ruime 
gedoogplicht en heeft aangegeven dat gemeenten in dit licht geen precariobelasting mogen 
heffen. Daarnaast zag de beschikking op de situatie zoals voorzien in art. 5.3 Tw (oud), de 
aanleg in niet-openbare grond. Het belangrijkste gevolg van de opvatting van OPTA over le-
ge voorzieningen was dat aanbieders voor de aanleg van deze infrastructuur, die niet als ka-
bels kunnen worden aangemerkt, in openbare grond torenhoge precariobelastingen tegemoet 
konden zien als zij deze niet binnen een redelijke termijn in gebruik zouden nemen. Wat geldt 
als een redelijke termijn is uiteraard voor verschillende interpretatie vatbaar. Gemeenten gaan 
over het algemeen uit van een termijn van twee jaar, terwijl aanbieders een termijn van 
vijftien jaar als redelijk beschouwen. 
 
Standpunt CBB 
Gemeenten kunnen in het kader van de mogelijkheid om precario te heffen niet alleen 
aanknopen bij de vraag of er sprake is van netwerkonderdelen, maar tevens bij de vraag of er 
sprake is van aanleg door een aanbieder in de zin van de Telecommunicatiewet. Het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven heeft zich in 2004 gebogen over de vraag onder welke 
omstandigheden aanspraak kan worden gemaakt op het wettelijke graafrecht en dus indirect 
de vraag onder welke omstandigheden het gemeenten vrijstaat om precario te heffen.572 In 
het geschil betrof het de aanleg van een aantal HDPE buizen in de Gemeente Rijswijk door 
VSTI. VSTI staat bij OPTA geregistreerd als aanlegger of aanbieder van een openbaar tele-
communicatienetwerk. Zij werkt volgens het concept dat zij voorafgaand aan de aanleg van 
infrastructuur onderzoekt welke behoefte daaraan op een bepaalde locatie bestaat. Pas nadat 
zij voor het grootste gedeelte (70-80%) van de infrastructuur intentieovereenkomsten heeft 
gesloten met derden, vraagt zij de gemeente in wiens grond de infrastructuur wordt aangelegd 
om een instemmingsbesluit. In 2001 heeft VSTI het voornemen tot de aanleg aan B&W 
gemeld en om een instemmingsbesluit voor de uit te voeren werkzaamheden verzocht. B&W 
weigerde de instemming te verlenen, aangezien VSTI volgens hen geen aanbieder van een 
openbaar telecommunicatienetwerk in de zin van de Telecommunicatiewet is, zodat de bui-
zen niet onder het begrip kabels vallen. B&W verleende VSTI om die reden een op de APV 
gebaseerde vergunning, die de verplichting met zich meebracht precario te betalen voor de 
aan te leggen buizen in de gemeentegrond. Nadat B&W het door VSTI tegen zijn besluit 
gemaakte bezwaar ongegrond heeft verklaard, heeft VSTI beroep tegen het besluit ingesteld 
bij de Rechtbank Rotterdam. Aangezien het CBB de uitspraak van de rechtbank met verbe-
tering van de gronden in stand heeft gelaten, wordt kort ingegaan op deze uitspraak. 
 VSTI heeft in beroep aangevoerd dat zij wel degelijk een bij OPTA als zodanig 
geregistreerde aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk is. Uit de brochure van 
VSTI volgt dat zij als onafhankelijke initiatiefnemer een technisch hoogwaardig netwerk ont-
wikkelt, aanlegt, verkoopt en desgewenst ook beheert.573 De rechtbank leidt echter uit de 
parlementaire geschiedenis af dat, wil er sprake zijn van een aanbieder van een openbaar 
telecommunicatienetwerk, deze het daadwerkelijke beheer over het netwerk moet hebben, de 
zeggenschap over de functies van het netwerk moet hebben en uitoefenen en zijn aanbod 
moet openstellen voor een ieder die daarvan gebruik wil maken. Aangezien de kernactivi-
teiten van VSTI zich toespitsen op het technische beheer, kan VSTI volgens de rechtbank 
niet als een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk worden aangemerkt. De 

                                                 
572 CBB 10 maart 2004 (Volker Stevin/Gemeente Rijswijk), Computerrecht 2004-5, p. 249-252, m.nt. P. Burger en 
Mediaforum 2004-5, p. 192-196, m.nt. N. Sitompoel. 
573 VSTI Planontwikkeling, Brochure over vooraanleg telecommunicatie-infrastructuur, 11 november 2001, p. 6. 



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 156 

registratie bij OPTA als zodanig doet daaraan niets af, aangezien de registratie slechts een 
indicatief karakter heeft. De rechtbank meent dat “(g)elet op de tekst en strekking van de Tw 
(...) aan het begrip ‘aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk’ niet een te ruime 
uitleg [moet] worden gegeven”. In dit verband wijst zij op de vergaande inbreuk op het 
eigendomsrecht waarmee de gedoogplicht gepaard gaat. Nu vaststaat dat VSTI geen 
aanbieder is in de zin van de Telecommunicatiewet laat de rechtbank de vraag of de buizen 
kunnen worden beschouwd als kabels in de zin van de Telecommunicatiewet voor wat zij is 
en verklaart zij het beroep van VSTI ongegrond.574 
 Het CBB doet de zaak in twee stappen af. De centrale vraag is of VSTI aanspraak 
kan maken op het wettelijke graafrecht. In dat geval had de Gemeente Rijswijk immers een 
instemmingsbesluit moeten verlenen in plaats van een vergunning. Om dit te beoordelen, 
toetst het CBB allereerst of VSTI bij OPTA staat geregistreerd als een aanbieder van een 
openbaar telecommunicatienetwerk en daarna of het aangelegde werk als een openbaar 
telecommunicatienetwerk kan worden beschouwd. Op grond van de registratie staat vast dat 
VSTI een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk is. Het door VSTI aange-
legde buizenstelsel vormt volgens het CBB echter geen telecommunicatienetwerk, aangezien 
er op het moment van aanleg geen kabels in de buizen zijn gebracht. Als VSTI aan de hand 
van contracten zou hebben aangetoond dat de buizen aansluitend zouden worden gevuld, 
zou dit echter op zichzelf geen bezwaar zijn geweest. Het door VSTI aangelegde buizenstelsel 
is bovendien geen openbaar telecommunicatienetwerk, aangezien VSTI tijdens de melding 
aan B&W niet heeft aangetoond dat het buizenstelsel contractueel was bestemd om te wor-
den gebruikt door aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. VSTI onderscheidt 
zich wat dit betreft van aanleggers die tevens dienstenaanbieders zijn. Als zij een nieuw stuk 
netwerk (lees: lege buizen) aanleggen ter uitbreiding van hun netwerk staat vast dat het nieu-
we netwerk een openbaar telecommunicatienetwerk zal zijn. Ten aanzien van het door VSTI 
aangelegde buizenstelsel geldt dat de precarioverplichting vervalt op het moment dat het 
netwerk in gebruik is genomen door het aanbrengen van kabels. Dat de werkwijze van VSTI 
de met graafwerkzaamheden gepaard gaande overlast beperkt en de schaarse ondergrondse 
ruimte efficiënt gebruikt, doet hieraan in de optiek van het CBB niet af. Het CBB laat de 
uitspraak van de rechtbank dan ook met verbetering van de gronden in stand. 
 
Kanttekeningen 
Het CBB gaat er terecht van uit dat slechts degene die als aanbieder van een openbaar 
telecommunicatienetwerk bij OPTA geregistreerd staat, aanspraak kan maken op het 
graafrecht. Registratie is volgens het CBB een noodzakelijke voorwaarde voor het uitoefenen 
van het graafrecht. Op grond van de registratie bij OPTA staat vast dat VSTI aanlegger of 
aanbieder is van een openbaar telecommunicatienetwerk. Het CBB stelt echter vast dat de 
buizen die door VSTI zijn aangelegd (nog) niet een openbaar telecommunicatienetwerk vor-
men. Allereerst zou er geen sprake zijn van een telecommunicatienetwerk, aangezien er op 
het moment van aanleg geen kabels in de buizen zijn aangebracht. Dit zou geen probleem 
zijn geweest als VSTI aan de hand van contracten zou hebben aangetoond dat er aansluitend 
kabels in de buizen zouden worden aangebracht. Nu VSTI de gemeente niet in de 
gelegenheid heeft gesteld om dit vast te stellen, is geen sprake van een telecommunicatie-
netwerk. In dit verband rijst de vraag wat onder ‘aansluitend’ moet worden verstaan. Impli-

                                                 
574 Rb. Rotterdam 14 januari 2003 (Volker Stevin Telecom Infra Planontwikkeling BV/College B&W Rijswijk), TELEC 
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ceert dit dat de glasvezelkabels in de buizen moeten worden geblazen als de grond nog open 
ligt? OPTA hanteerde in 2003 als redelijke termijn van leegstand een periode van twee jaar575 
en de minister ging in het op dat moment beschikbare concept-wetsvoorstel tot herziening 
van hoofdstuk 5 Tw uit van een periode van vier jaar576 (waarover hierna). Het is opmerkelijk 
dat het CBB daar zonder enige motivatie aan voorbijgaat. 
 Daarnaast stond vooraf niet vast dat het een openbaar telecommunicatienetwerk 
betrof. Onder verwijzing naar de door de rechtbank aangehaalde parlementaire geschiedenis 
wijst het CBB er op dat een telecommunicatienetwerk openbaar is als het door de beheerder 
wordt aangeboden in de vorm van een openbare telecommunicatiedienst (een voor het 
publiek beschikbare telecommunicatiedienst) die gebruik maakt van dat telecommunicatie-
netwerk. Ook dit had VSTI moeten aantonen. Nu VSTI in haar aanvraag om een 
instemmingsbesluit niet op basis van contracten inzichtelijk heeft gemaakt dat het netwerk 
bestemd was om gebruikt te worden door aanbieders van openbare telecommunicatiedien-
sten – men zou zich kunnen afvragen waartoe een netwerk anders is bestemd – heeft de 
Gemeente Rijswijk volgens het CBB terecht geweigerd een instemmingsbesluit af te geven. 
VSTI wordt in feite tweemaal afgerekend op de summiere aanvraag. 
 Vervolgens legt het CBB, hoewel de wet op dit punt juist een duidelijk onderscheid 
hanteert, een directe relatie tussen het aanleggen van een netwerk en het aanbieden van een 
dienst door onderscheid te maken tussen enerzijds een aanbieder van een openbaar 
telecommunicatienetwerk die tevens een aanbieder is van een openbare telecommunicatie-
dienst en anderzijds een aanbieder die infrastructuur aanlegt. Indien de eerstgenoemde 
aanbieder een nieuw stuk netwerk aanlegt, staat volgens het CBB op voorhand vast dat dit 
een openbaar telecommunicatienetwerk is. Hoewel het CBB wat dit betreft een meer genuan-
ceerde benadering voor ogen heeft dan OPTA, komt het voorgaande er op neer dat het CBB 
VSTI met de ene hand in theorie graafrecht verleent (op basis van de registratie) en met de 
andere hand VSTI het graafrecht weer afneemt (via de begrippen openbaar telecom-
municatienetwerk en openbare telecommunicatiedienst). Wat heeft VSTI aan de hoedanig-
heid van aanbieder als zij vervolgens moet aantonen dat er diensten over het netwerk worden 
aangeboden? Het begrip ‘aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk’ wordt hier-
mee in feite een leeg begrip. Aanleggers of aanbieders van openbare telecommunicatienet-
werken, die niet tevens dienstenaanbieders zijn, moeten immers ondanks een registratie 
aantonen a) dat er aansluitend na de aanleg van infrastructuur kabels in de buizen worden 
gelegd en b) dat daarover openbare telecommunicatiediensten worden aangeboden. Als zij dit 
niet kunnen aantonen, is er geen sprake van een (openbaar) telecommunicatienetwerk in de 
zin van de Telecommunicatiewet en kan geen aanspraak worden gemaakt op het wettelijke 
graafrecht. Deze benadering sluit aan bij het standpunt van OPTA in de eerder besproken 
beschikking omtrent de aanleg van lege buizen in particuliere grond. Van een aanbieder als 
VSTI wordt in dit geval meer gevergd. Dit is een cruciale fout. De gedachte achter de Tele-
communicatiewet is de liberalisering van de markt. Het gaat er om dat aanbieders zonder 
belemmeringen de markt kunnen betreden en in staat worden gesteld onder de in de wet 
gestelde voorwaarden infrastructuur aan te leggen en diensten aan te bieden. Ook de minister 
heeft dit ingezien. Bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is art. 5.1 in de wet opgenomen, op 
grond waarvan in hoofdstuk 5 Tw onder een aanbieder van een elektronisch communicatie-

                                                 
575 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het gedogen van kabels, versie november 2003, onder art. 5.2 lid 5 
Tw. 
576 Bij amendement verruimd tot tien jaar. Kamerstukken II 2005/05 29 834, nr. 16. 
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netwerk mede wordt verstaan degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten 
dienste van een dergelijk netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt. 
 Het CBB heeft ook niet expliciet gekeken naar doel en strekking van de wet. Art. 5.2 
Tw (oud) zag op de coördinatieplicht van gemeenten ten aanzien van werkzaamheden in 
verband met de aanleg van kabels. Uit lid 3 sub b volgde dat de instemming van B&W slechts 
tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden kon betreffen. De coördi-
natieplicht zag en ziet niet op het toetsen van de status van de aanbieder of op het 
beoordelen van de vraag of na aanleg door dezelfde (of een andere) aanbieder diensten over 
het netwerk worden aangeboden. Op grond van lid 5 (oud) kon B&W slechts in afwijking 
van de melding in het instemmingsbesluit het tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze 
van uitvoering van de werkzaamheden vaststellen. Ook de onderhavige situatie zou het CBB 
moeten plaatsen in het licht van de bepalingen: hoofdstuk 5 Tw beoogt aanbieders een recht 
te geven kabels aan te leggen en de wettelijke coördinatieplicht beoogt de werkzaamheden die 
daarmee verband houden in goede banen te leiden. In dit verband past het niet om 
gemeenten andere aspecten te laten toetsen.577 
 Opvallend is tevens dat het CBB geheel voorbijgaat aan de positieve effecten van de 
werkwijze van VSTI. Door de aanleg van lege buizen, waarin glasvezel wordt geblazen, wordt 
de overlast beperkt, aangezien de grond slechts één keer open hoeft te worden gebroken, en 
wordt efficiënt gebruik van de schaarse ondergrondse ruimte bevorderd. Het beperken van 
overlast voor gedoogplichtigen wordt in de memorie van toelichting zelfs als een van de 
belangen genoemd die de gemeente als hoedster van het publieke belang met behulp van de 
coördinatieplicht dient te waarborgen. Het beperken van overlast wordt zelfs in verband 
gebracht met de aanleg van lege buizen.578 
 Ook gaat het CBB nauwelijks in op het argument van VSTI dat de gemeente een 
instemmingsbesluit heeft geweigerd om vervolgens precario te kunnen heffen. Dit wordt 
afgedaan met het standpunt dat vanaf het moment dat het door VSTI aangelegde buizen-
netwerk in gebruik is genomen door het aanbrengen van kabels geen precario meer is 
verschuldigd. De vraag rijst of dit, gezien het door het CBB gehanteerde onderscheid tussen 
aanbieders, dus niet geldt voor aanbieders van netwerken, die tevens aanbieders van diensten 
zijn. In de optiek van het CBB vallen lege buizen, die door deze aanbieders worden aangelegd 
zonder meer onder de gedoogplicht. Het CBB verbindt daaraan immers geen termijn waar-
binnen deze buizen in gebruik moeten zijn genomen, hetgeen zou betekenen dat voor deze 
buizen geen precariovergoeding is verschuldigd. Het spreekt voor zich dat ook deze conse-
quentie niet in overeenstemming is met doel en strekking van de wet. 
 In aanmerking genomen dat volgens de Gemeente Amsterdam een instemmings-
besluit van B&W niet kan worden geweigerd,579 rijst de vraag waar het sommige gemeenten 
om te doen is. Zowel de rechtbank als het CBB geven aan dat het (proces)belang van VSTI 
verband houdt met het al dan niet verschuldigd zijn van precariobelasting. Zoals reeds 
uiteengezet, is het om meerdere redenen niet geoorloofd om precario te heffen over elektro-
nische communicatie-infrastructuur. De praktijk om via slinkse wegen precario-inkomsten 

                                                 
577 In dit verband kan echter worden gewezen op een uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 
waarin voor de invulling van de taak van gemeenten juist wel de doelstellingen-doctrine wordt gevolgd. Vzr. Rb. 
Haarlem 7 november 2003 (Lijbrandt Telecom Nederland BV/Gemeente Haarlem), zaaknr. 95817/KG ZA 03-519, KG 
2003, nr. 273, zie paragraaf 4.3.2 onder ‘Herstraten’). 
578 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 10. 
579 Gemeente Amsterdam, Vaststelling Verordening inzake werkzaamheden in verband met de instandhouding, aanleg 
en opruiming van telecommunicatiekabels, alsmede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en de 
Verordening op de stadsdelen, Gemeenteblad 18, 12 januari 2000. 
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zeker te stellen, is dan ook zonder meer laakbaar. Daarnaast brengen dergelijke gemeentelijke 
praktijken de concurrentie op de markt in gevaar. 
 De aankondiging van de Gemeente Rijswijk om precario te heffen vanaf het jaar 
2001 roept nog een laatste vraag op. Vanaf welk moment mogen gemeenten precario heffen 
over de in het geding zijnde lege buizen? Op grond van art. 228 Gemeentewet is de gemeente 
slechts gerechtigd precariobelasting te heffen terzake van het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven de gemeentegrond. De Gemeente Rijswijk brengt precario in rekening vanaf het 
moment dat VSTI de schop in de grond steekt, berekend over de volledige 600 kilometer 
kabel die zij van plan is aan te leggen. Tussen dat moment en het moment waarop het net-
werk daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, zit een behoorlijke tijdspanne. Het CBB geeft 
aan dat de precarioplicht eindigt op het moment dat er kabels in de buizen worden 
aangebracht, maar verzuimt aan te geven wanneer de precarioverplichting ingaat. Strikt 
genomen zou VSTI slechts precario zijn verschuldigd over de totale lengte van buizen op het 
moment dat deze daadwerkelijk zijn aangelegd. 
 Dit is de eerste uitspraak van het CBB over de graafrechtenproblematiek. Vanzelf-
sprekend is het CBB bij de beoordeling van de onderhavige zaak uitgegaan van het destijds 
geldende wettelijke kader, dat wat helderheid betreft op zijn zachtst gezegd te wensen over-
liet. Dat neemt niet weg dat het CBB de problematiek sterk casuïstisch heeft benaderd en he-
laas geen rekening heeft gehouden met de doelstelling van de betrokken bepalingen en de op 
dat moment aanstaande wijziging van hoofdstuk 5 Tw. Een van de belangrijkste consequen-
ties van de uitspraak is dat gemeenten kunnen toetsen of het bedrijf dat aanlegt, een aanbie-
der in de zin van de Telecommunicatiewet is. Als dat niet het geval is, dient de gemeente een 
vergunning op grond van de APV te verlenen en staat het de gemeente vrij precariobelasting 
te heffen. 
 
Telecommunicatiewet 
In de herziene Telecommunicatiewet werd de problematiek rond lege buizen gedeeltelijk 
ondervangen. Bij amendement is met het oog op de precariovrijstelling ook de aanleg, 
instandhouding en opruiming van niet gevulde mantelbuizen in en op openbare gronden 
onder de gedoogplicht van art. 5.1 Tw (oud) gebracht,580 in weerwil van het verzoek van de 
minister om dit aan te houden tot de integrale wijziging van hoofdstuk 5 Tw. Het amende-
ment voorzag echter niet in wijziging van de overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 
5 Tw (oud) met als gevolg dat die niet van toepassing zijn op de aanleg van lege 
mantelbuizen.581 In dit verband is slechts van belang dat gemeenten tot 19 mei 2004 (de 
datum van inwerkingtreding van de herziene Telecommunicatiewet) precario konden heffen 
over lege buizen, aangezien voor de aanleg van deze voorzieningen tot dat moment geen 
gedoogplicht gold. 
 In het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is deze waarborg teruggekeerd in de vorm van art. 
5.15 Tw, die het hoofdstuk van overeenkomstige toepassing verklaart op de aanleg, 
instandhouding en opruiming van lege ondergrondse ondersteuningswerken en bescher-
mingswerken, die zijn of worden aangelegd met het oogmerk deel uit te gaan maken van een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk van degene in wiens naam wordt aangelegd of 

                                                 
580 Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 41. Dit amendement verving een eerder amendement (nr. 19). Laatstgenoemd 
amendement strekte tot uitbreiding van het begrip beschermingswerken in de definitie van kabels met lege 
mantelbuizen. Met het oog op de eerder besproken beschikking van OPTA inzake Best/Crystal Conduct zou daarmee 
echter niet vaststaan of deze voorzieningen ten dienste staan aan een elektronisch communicatienetwerk, zodat het 
onzeker bleef of lege mantelbuizen onder de gedoogplicht vallen. 
581 Kamerstukken I 2003/04, 28 851, C, p. 12-13. 
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een derde. Deze bepaling is ruimer dan de bepaling in de implementatiewet en heeft de omis-
sies van het amendement hersteld. Ook heeft de minister de redelijke termijn van ingebruik-
neming ingevuld door te bepalen dat aan de gedoogplicht een einde komt wanneer de kabels 
gedurende een aaneengesloten periode van tien582 jaar geen deel uitmaken van een netwerk 
(art. 5.2 lid 8 Tw). De consequentie hiervan is dat gemeenten na afloop van deze periode 
precario mogen heffen op de niet in gebruik genomen voorzieningen.583 In het oorspronke-
lijke wetsvoorstel werd uitgegaan van een termijn van vier jaar. De minister achtte dit een re-
delijke termijn voor aanleggers om de voorzieningen zelf in gebruik te nemen of door 
(andere) aanbieders van elektronische communicatienetwerk te laten gebruiken. De termijn 
gold als compromis. Gemeenten hebben aangedrongen op een termijn van twee jaar en aan-
bieders met het oog op de afschrijvingstermijn op een termijn van vijftien jaar.584 Het moeten 
gedogen van de aanleg van voorzieningen die gedurende de gehele afschrijvingstermijn 
ongebruikt blijven, was volgens de minister vanuit het algemeen maatschappelijk belang niet 
nodig en kon ook geen inbreuk op het eigendomsrecht rechtvaardigen. Door het stellen van 
een termijn wordt volgens de minister bevorderd dat reeds aanwezige voorzieningen ook 
daadwerkelijk in gebruik worden genomen, waardoor onnodig graven kan worden voor-
komen. 585 De aanbieder moet het in gebruik nemen van kabels en lege buizen op grond van 
art. 5.2 lid 9 Tw schriftelijk melden aan de gedoogplichtige. Op de aanbieder rust tevens de 
bewijslast voor de ingebruikneming. In dit verband rijst de vraag wat onder ‘in gebruik 
nemen’ moet worden verstaan. Voor ongebruikte kabels, lege mantelbuizen of andere onge-
bruikte ondergrondse ondersteuningswerken of beschermingswerken die al in openbare 
grond liggen, geldt een overgangsregeling, die in art. 20.5 lid 2 Tw wordt neergelegd. Deze 
voorzieningen moeten tot 1 januari 2018 worden gedoogd, tenzij de instandhouding daarvan 
de instandhouding van andere reeds in de grond aanwezige werken in gevaar brengt of 
ernstig hindert. 
 Dat verandert overigens niets aan de gedoogplicht vóór dat moment: die gold op 
grond van het voorgestelde artikel 5.15. Het is niet zo dat deze gedoogplicht geacht moet 
worden nooit te hebben gegolden. Verwezen zij overigens ook naar hetgeen hiervoor is 
gezegd over de voorgenomen vrijstelling van precario voor ondergrondse netwerken. Hierbij 
moet worden gerealiseerd dat ongebruikte infrastructuur, waaronder lege buizen, niet is aan 
te merken als elektronisch communicatienetwerk in de zin van art. 1.1 sub e Tw en daarom 
niet onder die vrijstelling van precario voor ondergrondse netwerken zal vallen. 
 Aangezien in het wetsvoorstel rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat par-
tijen op bepaalde punten afwijken van het wetsvoorstel is het denkbaar dat gemeenten een 
vrijstelling voor enkele decennia of zelfs voor onbepaalde tijd kunnen overeenkomen. In de 
praktijk is dit inderdaad het geval. Gemeenten en aanbieders hebben in september 2004 – in 
overleg met het ministerie van EZ – een Voorovereenkomst tot het aangaan van een Over-
eenkomst Ordening Telecommunicatie-infrastructuren vastgesteld. Het uitgangspunt van 
deze overeenkomst is dat gemeenten instemmen met een onbeperkte termijn van 
ingebruikneming voor reeds gelegde, nog niet in gebruik genomen en in de toekomst te 
leggen lege mantelbuizen – voor zover deze voldoen aan nog gezamenlijk vast te stellen 
normen – op voorwaarde dat aanbieders overtollige lege mantelbuizen zullen opruimen als in 
het kader van een herinrichting of reconstructie van openbare grond blijkt dat sprake is van 

                                                 
582 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 16. 
583 Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 5. 
584 Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 1, p. 4. 
585 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 12. 
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overlast en onveilige situaties. Daarbij dient wel te worden gerealiseerd dat met dergelijke af-
spraken het karakter van precario als kostendekkende regeling wordt ontdoken. Er dient 
immers een kostenrelatie te bestaan. 
 De Minister van EZ heeft er naar aanleiding van vragen vanuit de Eerste Kamer op 
gewezen dat ongebruikte infrastructuur, waaronder lege buizen, niet is aan te merken als elek-
tronisch communicatienetwerk in de zin van art. 1.1 sub e Tw. Deze vallen dan ook niet 
onder de mogelijke toekomstige vrijstelling van precario voor ondergrondse netwerken, 
waartoe in de loop van 2006 een wetsvoorstel is voorbereid.586 
 
4.3.4 Antennes: bouwvergunning 
 
Plaatsen van zendinstallaties 
De gemeente kan – in haar dubbele rol van grondeigenaar en hoedster van de openbare ruim-
te – het plaatsen van antennes op twee manieren reguleren, langs privaatrechtelijke of pu-
bliekrechtelijke weg. Privaatrechtelijk kan zij een aanbieder haar toestemming voor plaatsing 
onthouden. Voor het plaatsen van antennes geldt immers geen gedoogplicht. Het gedrag van 
grond- of gebouweigenaren, die vrijwel altijd een machtspositie hebben, wordt genormeerd 
door algemene beginselen van burgerlijk recht, met name het verbod van misbruik van 
bevoegdheid (zie paragraaf 3.3.1).587 Daarnaast is de gemeente in tegenstelling tot een 
particuliere eigenaar uiteraard gebonden aan het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, op grond 
waarvan zij aanbieders in gelijke gevallen gelijk moet behandelen. Sinds 1999 is voor het 
oprichten van antennes naast het verkrijgen van toestemming tevens een bouwvergunning 
vereist. (Zie over de mededingingsaspecten van de voorsprong in aanleg van mobiele net-
werken die KPN en Libertel in dit verband hebben kunnen nemen hoofdstuk 5.) 
Publiekrechtelijk kan zij dus een vergunning verlenen of weigeren. De vergunningverlening 
lijkt op de coördinatieplicht zoals geldt ten aanzien van de aanleg van kabels. In de praktijk 
verleent de gemeente altijd toestemming indien een vergunning wordt gevraagd. 
 De achtergrond van de verplichting tot het verkrijgen van een bouwvergunning 
wordt gevormd door het GSM beleid588 dat de Gemeente Haarlemmermeer begin 1999 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt heeft ontwikkeld om te voorkomen dat er onnodig veel 
antenne-installaties op flats en antennemasten in de gemeente zouden worden geplaatst. Aan-
leiding daartoe vormde de omstandigheid dat aanbieders zonder bouwvergunningen en in 
strijd met het bestemmingsplan antenne-installaties plaatsten. Bij de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van het plaatsen van zendinstallaties vormen stedenbouwkundige aspecten, 
zoals horizonvervuiling, ruimtelijke inpassing, welstand en woongenot de doorslaggevende 
factor. Uitgangspunt van het Haarlemmermeerse beleid is dat antennes zo veel mogelijk 
moeten worden geclusterd op bestaande hoge elementen en dat het plaatsen van antennes op 
woongebouwen niet is toegestaan. In bestaande en toekomstige woongebieden worden zend-
installaties wel toegestaan op andere gebouwen en op masten. Indien nodig, biedt de gemeen-
te alternatieve locaties aan om voldoende dekking te waarborgen. Daarbij kan in uitzonder-
lijke gevallen worden toegestaan om zendinstallaties te plaatsen op woongebouwen. Met 
andere woorden: antennes moeten worden geweerd op woongebouwen, tenzij het daardoor 

                                                 
586 Kamerstukken I 2006/07, 29 834, C, p. 5. 
587 Dommering e.a. 1999, p. 409. 
588 Het GSM beleid van de Gemeente Haarlemmermeer is onder andere uiteengezet in Rb. Haarlem 31 mei 2000 (Ben 
Nederland BV/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 99-9775 en 99-10273. 
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voor een aanbieder onmogelijk wordt om een landelijk dekkend netwerk aan te leggen. De 
bewijslast terzake rust op de aanbieder. 
 De gemeente houdt bij de afweging rekening met de maatschappelijke onrust en de 
vrees voor gezondheidsrisico’s. Als beleidsuitgangspunt geldt dat in alle gevallen moet zijn 
voldaan aan de (afstands)normen over blootstellingslimieten voor radiofrequente straling die 
zijn opgesteld door de International Radiation Protection Association (IRPA). Deze normen 
zijn door het ministerie van VROM en de Inspectie voor de Volksgezondheid ook opge-
nomen in de Richtlijnen voor radiofrequente straling bij zendinrichtingen. Voor Schiphol 
geldt als beleidsuitgangspunt dat het plaatsen van antennes de veiligheid voor het vliegproces 
en voor personen niet in gevaar mag brengen. Een en ander heeft geleid tot afzonderlijke 
regimes voor Schiphol, landelijk gebied, werkgebieden in het stedelijk gebied en woon-
gebieden in het stedelijk gebied. De daarbij geldende uitgangspunten zijn uitgewerkt in crite-
ria waaraan de gemeente de concrete gevallen toetst. Deze criteria komen op het volgende 
neer. Op grond van de IRPA bedraagt de minimale verticale afstand van de zender tot een 
gebouw 2,5 meter en de minimale horizontale afstand 5 tot 10 meter, afhankelijk van de 
sterkte van de installatie. Langs bestaande en toekomstige rijks- en provinciale wegen wordt 
per viaduct of knooppunt in beginsel één mast van maximaal 40 meter toegestaan. In 
werkgebieden mag alleen een mast van maximaal 6 meter op gebouwen van ten minste 15 
meter hoogte worden geplaatst, met een maximum van drie installaties per gebouw, zo veel 
mogelijk centraal op het dak. Vanuit het oogpunt van concentratie wordt in het landelijk 
gebied per strekkende kilometer één zendmast van maximaal 10 meter hoogte boven het 
maaiveld toegestaan langs polderwegen binnen een bouwblok. Het plaatsen van zend-
installaties op Schiphol is alleen toelaatbaar indien de elektronische geleidingssystemen niet 
worden gestoord. 
 De President van de Rechtbank te Haarlem heeft het GSM beleid van de Gemeente 
Haarlemmermeer bekrachtigd door in een uitspraak te bevestigen dat voor het plaatsen van 
antennes een bouwvergunning is vereist.589 Het beroep tegen de besluiten van B&W is door 
de rechtbank ongegrond verklaard.590 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft het vonnis vervolgens bevestigd en daarmee het door de Gemeente Haarlemmermeer 
ontwikkelde antennebeleid goedgekeurd.591 Op deze jurisprudentie wordt uitvoerig ingegaan 
in paragraaf 4.4.3. 
 
Site sharing 
In de nota van toelichting bij het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunning-
plichtige bouwwerken (waarover hierna, paragraaf 4.4.3) is aangegeven dat het vanuit het 
oogpunt van het bevorderen van site sharing nadrukkelijk is toegestaan dat meerdere 
bouwvergunningsvrije antennes, inclusief de bevestigingsconstructie, aan één antennedrager 
worden bevestigd, waarbij ook meerdere techniekkasten kunnen worden geplaatst.592 De 
mogelijkheid om te cumuleren geldt niet voor antennedragers. Ten aanzien van het medege-
bruik van antenne-opstelpunten waarvoor wel een (lichte of reguliere) bouwvergunning moet 
worden aangevraagd, geldt dat art. 3.11 Tw – de bepaling die beoogt te voorkomen dat veel 

                                                 
589 Pres. Rb. Haarlem 14 juni 1999 (Libertel BV/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 99/3892. 
590 Rb. Haarlem 31 mei 2000, (Libertel/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. AWB 99-8035 GEMWT H V02 G16 en AWB 
99/9414 WW44. 
591 ABRvS 5 april 2001 (Libertel/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 200003317/1, Computerrecht 2001-3, p. 150-152, m.nt. 
E.J. Dommering. 
592 Nota van toelichting bij het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, Stb. 2002, 
410, p. 31. 
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meer opstelpunten voor mobiele netwerken worden gerealiseerd dan noodzakelijk is – OPTA 
de bevoegdheid verschaft om regels daaromtrent vast te stellen. Een vergelijkbare wettelijke 
bevoegdheid voor gemeenten ontbreekt. Gemeenten verbinden in de praktijk aan het verle-
nen van bouwvergunningen voor antennes of in dat kader te verlenen vrijstellingen van het 
bestemmingsplan veelal de verplichting tot medegebruik. Zo kan B&W Haarlemmermeer op 
grond van het in de gemeente geldende bestemmingsplan ‘Paraplubepaling antenne-instal-
laties voor (mobiele) telecommunicatie’ vrijstelling verlenen voor het bouwen van een 
vrijstaande antenne-installatie in landelijk gebied met een hoogte van minder dan 36 meter, 
op voorwaarde dat is aangetoond dat de mogelijkheden voor site sharing voldoende zijn 
gewaarborgd.593 Andere mogelijkheden om medegebruik af te dwingen, zijn het aan een aan-
bieder onthouden van toestemming voor het plaatsen van antennes als deze niet bereid is tot 
het toestaan van medegebruik of het weigeren van een bouwvergunning. Op deze wijze 
wordt een aanbieder in feite gedwongen om gebruik te maken van een door een andere 
aanbieder reeds opgerichte antenne-installatie. 
 
4.3.5 Analyse 
 
De huidige sterke rol van gemeenten is historisch gegroeid en is vanwege het aanvankelijke 
monopolie van het Staatsbedrijf een eigen leven gaan leiden, hetgeen ‘in overeenstemming 
met de praktijk’ in de Telecommunicatiewet werd vastgelegd. Het probleem is enerzijds dat 
deze situatie door de gevolgen van de liberalisering is ingehaald en anderzijds dat de 
gemeente tevens grondeigenaar is en dat de behartiging van privaatrechtelijke belangen in dit 
verband steeds meer de overhand heeft gekregen. 
 Via twee wegen kunnen gemeenten beleid voeren: bij de aanleg van kabels op grond 
van hun coördinatieplicht en bij het plaatsen van antennes door middel van de bouw-
vergunning. Het uitgangspunt is dat gemeenten als grondeigenaar de aanleg van kabels moe-
ten gedogen. Ter behartiging van het algemeen belang dat met de aanleg van kabels is 
gemoeid, heeft de wetgever gemeenten echter uitgerust met de plicht om de werkzaamheden 
in verband met de aanleg van kabels in openbare grond te coördineren. Deze dubbelrol van 
gemeenten vormt een van de grootste knelpunten bij de aanleg van infrastructuur. Gezien de 
omstandigheid dat zich in de praktijk talloze problemen voordoen die verband houden met 
de coördinatieplicht en de Telecommunicatiewet terzake geen handvatten biedt, kan worden 
geconcludeerd dat de coördinatieplicht onvoldoende doordacht in de Telecommunicatiewet 
is geïntroduceerd. 
 Gemeenten meten zich in de praktijk bij de uitvoering van de coördinatieplicht een 
grote vrijheid toe door deze plicht en de in de Telecommunicatiewet gebezigde begrippen 
ruim uit te leggen. De grens van de coördinatiebevoegdheid moet volgens de minister door 
de rechter worden bepaald. Dit leidt ertoe dat gemeenten in de jurisprudentie aanknopings-
punten vinden om de coördinatieplicht uit te breiden of zelfs privaatrechtelijke aspecten daar-
onder te brengen. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden dienen echter strikt 
gescheiden te blijven. 
 In het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is de coördinatietaak nader ingevuld en 
aangescherpt. De VNG heeft de wijziging van hoofdstuk 5 Tw aangegrepen om een nieuwe 

                                                 
593 Volgens de ABRvS volgt hieruit overigens niet dat het voorschrift in het bestemmingsplan een verplichting tot site 
sharing inhoudt. Bij de verlening van vrijstelling zal de gemeente wel rekening moeten houden met mogelijke site 
sharing. Daarmee is echter niet gezegd dat het planvoorschrift in strijd is met de Telecommunicatiewet. ABRvS 6 
november 2002 (Ben en X/Gedeputeerde Staten Noord-Holland), zaaknr. 200101836/1. 
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modelverordening op te stellen. Ook daarin is de procedure ter verkrijging van een instem-
mingsbesluit sterk aangescherpt en uitgebreid. Om de uniformiteit van verordeningen te 
waarborgen, biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels 
met betrekking tot de verordening te stellen. Nadere invulling van de gemeentelijke 
coördinatie in een AMvB zou meer zekerheid bieden. De minister wenst gemeenten echter 
de mogelijkheid te bieden zelf tot uniformiteit te komen. 
 Ook de positie van de gemeente als gedoogplichtige is versterkt. Met het oog op het 
herstellen van de balans tussen publieke en private belangen wordt in het wetsvoorstel 
uitgegaan van een grotere bescherming van het eigendomsrecht van gedoogplichtigen. Ge-
meente en aanbieder dienen overeenstemming te bereiken over plaats, tijdstip en wijze van 
uitvoering van de werkzaamheden. In het kader van de coördinatieprocedure dient B&W 
omtrent exact dezelfde onderwerpen instemming te verlenen. De minister geeft in de 
memorie van toelichting aan dat deze activiteiten in de praktijk zullen samenvallen, maar dat 
gemeenten hun privaatrechtelijke belangen in de overeenstemmingsprocedure dienen te 
behartigen. Middels een nota van wijziging is een bepaling opgenomen die beoogt de onwen-
selijke samenloop op dit punt te voorkomen. Het blijft onduidelijk op welke wijze wordt 
voorkomen dat – en gecontroleerd of – gemeenten in het kader van de coördinatieplicht 
privaatrechtelijke belangen nastreven. Het gevaar bestaat immers dat daardoor de behartiging 
van het publieke belang uit het oog wordt verloren. Bovendien staat in art. 5.2 Tw de 
gedoogplicht van grondeigenaren voorop. Gelet op de verruiming van de reikwijdte van de 
coördinatiebevoegdheid is het dus van belang om duidelijk de grenzen daarvan aan te geven. 
 Ten aanzien van het plaatsen van zendinstallaties geldt in principe hetzelfde. 
Gemeenten hebben ook op dit gebied grote vrijheid om beleid te voeren. Gemeenten hebben 
geen wettelijke bevoegdheid om aanbieders tot site sharing te verplichten. Gemeenten kun-
nen echter zowel op privaatrechtelijke als op publiekrechtelijke wijze het plaatsen van 
antennes en het medegebruik van antenne-opstelpunten reguleren. In beide gevallen geldt dat 
de gemeente dit kan bewerkstelligen door geen toestemming te verlenen, een vergunning 
terzake te weigeren of daaraan als voorwaarde de verplichting tot medegebruik te verbinden. 
Deze zichzelf toebedeelde vrijheid van gemeenten doet denken aan de gemeentelijke 
coördinatiebevoegdheid die geldt ten aanzien van de aanleg van kabels. Door het versoepelen 
van het bouwvergunningenbeleid om de aanleg van (UMTS) infrastructuur te realiseren, is de 
speelruimte van gemeenten enigszins beperkt, doch slechts ten aanzien van het plaatsen van 
antennes met een hoogte tot 5 meter. Ook hier is de grens tussen de gemeente als grond- of 
gebouweigenaar en de gemeente als hoedster van de openbare ruimte niet scherp te trekken. 
 De vraag doet zich voor of een wettelijke bevoegdheid voor gemeenten zou moeten 
worden gecreëerd om medegebruik van antennes te kunnen afdwingen. Uit de nota Nationaal 
Antennebeleid en uit de toelichting op art. 3.11 Tw en de gelijkluidende bepalingen in de 
voorgaande wetten blijkt dat het delen van antenne-opstelpunten voornamelijk is ingegeven 
vanuit overwegingen van ruimtelijke ordening. Site sharing biedt een oplossing voor het van-
uit stedenbouwkundig oogpunt bestaande gebrek aan fysieke ruimte voor het plaatsen van 
antenne-opstelpunten. Op grond hiervan ligt het voor de hand dat gemeenten en niet OPTA 
medegebruik zouden moeten kunnen opleggen. Daarbij mag echter niet uit het oog worden 
verloren dat het al dan niet delen van antenne-opstelpunten gevolgen heeft voor de mate van 
concurrentie op de markt, ook al wordt daar in de kabinetsnota en de parlementaire 
geschiedenis van de Telecommunicatiewet nauwelijks op ingegaan (zie voor de mededin-
gingsaspecten van het medegebruik van infrastructuur hoofdstuk 5). Het is niet vreemd dat 
het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid en het algemene nationale mededingingsbeleid 



4 PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN 

 165 

niet op elkaar zijn afgestemd. Gemeenten hebben het beste inzicht in de ruimtelijke aspecten 
van het plaatsen van antenne-installaties (hetzelfde geldt echter niet voor ondergrondse 
infrastructuur, aangezien het inzicht daar ten enenmale ontbreekt). Mededingingsvraag-
stukken behoren echter niet tot het terrein van gemeenten. Om die reden zou het wenselijk 
zijn dat door gemeenten verleende vergunningen worden beoordeeld op mogelijk onge-
wenste gevolgen voor de mate van concurrentie op de markt. 
 
4.4 Ruimtelijke ordening 
 
De gevolgen van de aanleg van infrastructuur voor de ruimtelijke omgeving zijn groot 
vanwege het beslag dat op ruimte wordt gelegd. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan 
op de ruimtelijke effecten van de aanleg van kabels. Daarna wordt het toepasselijke juridische 
kader voor het plaatsen van antenne-installaties uiteengezet. Waar relevant wordt tevens 
ingegaan op milieu en volksgezondheid. Het betreft immers dezelfde soort belangen. Ook in 
het richtlijnkader worden deze belangen op één lijn gezet. Zoals zal blijken, vormen deze 
belangen rechtvaardigingsgronden om in bepaalde gevallen de aanleg van infrastructuur aan 
banden te leggen. Tot slot wordt ingegaan op de regeling van de ruimtelijke aspecten van de 
aanleg van overige nutsinfrastructuur. 
 
4.4.1 Ondergrondse aanleg 
 
Telegraaf- en Telefoonwet 
De aanleg van kabels ten behoeve van openbare elektronische communicatienetwerken heeft 
vanzelfsprekend vergaande consequenties voor de ruimtelijke omgeving. De kabels en de 
daarbij behorende werken leggen immers een groot beslag op de openbare of particuliere 
ondergrondse ruimte. De toegang tot grond voor de aanleg van infrastructuur wordt sinds 
halverwege negentiende eeuw wettelijk afgedwongen. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt 
dat er primair eigendomsvraagstukken speelden. In de wet werd destijds derhalve wel een 
aantal waarborgen ter bescherming van de grondeigendom opgenomen, maar over ruimte-
lijke ordening werd in het geheel niet gerept. Ruimtelijke ordening vormde kennelijk een 
ondergeschikt aspect.594 De regeling van de gedoogplicht in de T&T-wet vormde het pri-
maire kader. Uit de parlementaire geschiedenis volgt impliciet dat hiermee de volledige 
regeling werd beoogd. Begin 1900 zal de gedoogplicht voor telegraaf- en telefoonlijnen in en 
op openbare grond vaker toepassing hebben gevonden bij de aanleg van bovengrondse lei-
dingen. Pas vanaf 1909 is immers overgegaan tot de ondergrondse aanleg van lokale telefoon-
netten. Aangezien er in de parlementaire geschiedenis van de T&T-wet en de daaropvolgende 
wetten niets is te vinden over het al dan niet regelen van de ruimtelijke ordening, kan ervan 
worden uitgegaan dat dit niet via wetgeving is geregeld, maar dat dit destijds impliciet is 
overgelaten aan het Staatsbedrijf der PTT. Hoogstwaarschijnlijk werd het Staatsbedrijf 
verplicht bij de aanleg van infrastructuur rekening te houden met ruimtelijke ordening en 
later ook met milieuaspecten, zodat specifieke wetgeving terzake niet noodzakelijk was. Het 
lijkt er op dat er ten tijde van het Staatsbedrijf nauwe contacten op plaatselijk niveau beston-
den die er op waren gericht om problemen tussen gemeenten, burgers en het Staatsbedrijf te 
voorkomen of in der minne op te lossen. Het is te veronderstellen dat eventuele kwesties op 

                                                 
594 Dat soort elementen zijn althans niet terug te vinden in de parlementaire geschiedenis als zijnde van belang. 
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het gebied van ruimtelijke ordening dan ook werden opgelost op grond van de interne 
ambtelijke instructiemogelijkheid, zoals gold ten aanzien van het Staatsbedrijf. 
 De ruimtelijke omgeving kwam in de loop van de vorige eeuw echter onder druk te 
staan. De autonome groei van de bevolking gekoppeld aan de universele leveringsplicht van 
KPN vormde de voornaamste reden voor de sterke groei in de vraag naar aansluitingen en 
dus de uitbreiding van ondergrondse infrastructuur. Door de op Europees niveau ingezette 
liberalisering van de markt in de jaren tachtig, als gevolg waarvan nieuwe aanbieders graaf-
rechten verkregen ten behoeve van de aanleg van netwerken, is de aanleg van infrastructuur 
explosief toegenomen. De consequenties daarvan voor de ruimtelijke omgeving spreken voor 
zich. 
 
Europese regelgeving 
De ruimtelijke ordening en milieubescherming werden in de Europese regelgeving 
aanvankelijk in verband gebracht met essentiële vereisten. Dit zijn niet-economische redenen 
van algemeen belang, op grond waarvan een Lidstaat voorwaarden kan stellen aan de aanleg 
van telecommunicatienetten. Op grond van art. 4quinquies van de Dienstenrichtlijn595 moch-
ten Lidstaten bij de toekenning van doorgangsrechten niet discrimineren tussen aanbieders 
van openbare telecommunicatienetten. Voor alle aanbieders – zowel voor bestaande, als voor 
nieuwkomers – dienden derhalve dezelfde rechten en verplichtingen te gelden. Indien het 
toekennen van doorgangsrechten aan nieuwe aanbieders vanwege planologische doelstellin-
gen en eisen van milieubescherming niet mogelijk was, dienden zij er voor te zorgen dat deze 
aanbieders op redelijke voorwaarden toegang zouden krijgen tot bestaande leidingen of 
masten (zie over de toegang tot masten paragraaf 4.3.4), die met gebruikmaking van een 
doorgangsrecht zijn aangelegd en niet kunnen worden gedupliceerd.596 Met andere woorden: 
als het vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening of milieubescherming onwenselijk was 
om nieuwe aanbieders graafrechten te verlenen, dienden zij op redelijke voorwaarden, en 
mits technisch mogelijk,597 gebruik te kunnen maken van reeds aangelegde voorzieningen, die 
nodig zijn voor de aanleg van hun infrastructuur. Met deze verplichting werd beoogd om 
misbruik door bestaande aanbieders van hun machtspositie te voorkomen door concurrenten 
de toegang tot hun faciliteiten te ontzeggen.598 De verplichting tot het gedeeld gebruik van 
infrastructuur vond haar oorsprong derhalve voornamelijk in het ontlasten van de ruimtelijke 
ordening, maar tevens in het wegnemen van de concurrentiële voorsprong van de gevestigde 
marktpartijen (zie over het laatste, hoofdstuk 5). De nimmer beantwoorde vraag rijst of de 
Europese Commissie in dit verband een apart vergunningenstelsel voor ogen stond voor de 
aanleg van infrastructuur door nieuwe aanbieders, aangezien zij rekening hield met de moge-
lijkheid om niet op gelijke voet graafrechten te verlenen. 
 Ook in het nieuwe richtlijnkader wordt het gedeeld gebruik van voorzieningen in 
verband gebracht met ruimtelijke ordening. De Kaderrichtlijn schrijft voor dat de activiteiten 
van de nationale regelgevende instanties (NRI’s) moeten bijdragen aan de verwezenlijking 
van onder andere ruimtelijke ordeningsbeleid.599 De Kaderrichtlijn laat in dit verband onver-

                                                 
595 Zoals gewijzigd door de Richtlijn Volledige Mededinging (Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 
tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten 
voor telecommunicatie, PbEG 1996 L 74/13). 
596 Overweging 23 Richtlijn Volledige Mededinging. 
597 Overweging 23 Richtlijn Volledige Mededinging. 
598 Bovendien dienen aanbieders van openbare telecommunicatienetten die over essentiële middelen beschikken 
waarvoor concurrenten geen economische alternatieven hebben, op grond van art. 82 EG op niet-discriminerende wijze 
toegang tot deze middelen te verschaffen. 
599 Overweging 17 Kaderrichtlijn. 
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let de nationale bepalingen betreffende het normale gebruik van de openbare ruimte.600 Het 
Europees Parlement en de Raad zien in dat het gedeeld gebruik van faciliteiten voordelen kan 
opleveren voor de ruimtelijke ordening, de volksgezondheid en het milieu. Om die reden 
moeten NRI’s het delen van voorzieningen aanmoedigen op basis van vrijwillige overeen-
komsten.601 Art. 12 lid 2 Kaderrichtlijn bevat een bepaling terzake: met name wanneer onder-
nemingen geen toegang hebben tot haalbare alternatieven vanwege planologische redenen, 
stedenbouwkundige redenen of de noodzaak om het milieu, de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid te beschermen, kunnen Lidstaten aan een aanbieder van een elektro-
nisch communicatienetwerk, het gedeeld gebruik van leidingen602 voorschrijven of maatrege-
len treffen om de coördinatie van publieke werken te vergemakkelijken. Het gedwongen 
gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom mag alleen worden opgelegd nadat een volledige 
openbare raadpleging heeft plaatsgevonden. In de bijlage bij de Machtigingsrichtlijn staan de 
voorwaarden opgesomd die aan de rechten en verplichtingen omtrent het aanleggen van 
infrastructuur kunnen worden verbonden. Het betreft onder andere planologische voor-
schriften. Tevens kunnen milieuvoorschriften, stedenbouwkundige voorschriften, voorschrif-
ten en voorwaarden in verband met het verlenen van toegang tot of het gebruik van 
openbaar of particulier terrein en voorwaarden in verband met co-locatie en gedeeld gebruik 
van faciliteiten worden opgelegd.603 
 
Telecommunicatiewet 
De wetgever heeft, gezien de bepalingen van hoofdstuk 5 Tw (oud), weinig oog gehad voor 
het feit dat de aspecten van ruimtelijke ordening die verband houden met de aanleg van 
kabels ten behoeve van netwerken in de loop der tijd steeds omvangrijker zijn geworden. Zo 
zweeg de wet over het verband tussen de aanleg van infrastructuur en de bestemming van 
openbare grond. In het kader van ruimtelijke ordening wordt onder bestemming de inrichting 
en het gebruik van ruimte voor uiteenlopende publieke doeleinden verstaan. Het gaat om de 
indicatie van de maatschappelijke functie van het desbetreffende stuk grond. Het begrip 
‘bestemming’ was in de Telecommunicatiewet 1998 – en overigens ook in de huidige 
Telecommunicatiewet – en de voorgaande wetten echter niet nader toegelicht. Art. 5.1 lid 3 
Tw (oud), het huidige art. 5.2 lid 6 sub a Tw, is een vrijwel letterlijke weergave van art. 4 lid 3 
T&T-wet. In de laatstgenoemde bepaling is bepaald dat door de aanleg van telegraaf- en 
telefoonlijnen geen verandering in de bestemming van de gronden wordt gebracht. Uit de 
parlementaire geschiedenis volgt dat hiermee – en de zinsnede dat het gebruik van de 
gronden zo min mogelijk mag worden belemmerd – wordt aangegeven dat het gedogen niet 
onbeperkt is opgelegd.604 Dit strekt er toe het privaatrechtelijke eigendomsbelang te bescher-
men. In de Telecommunicatiewet 1998 duidde niets op regeling van de ruimtelijke ordening. 
 Slechts in twee bepalingen speelde ruimtelijke ordening een rol. Om de vele graaf-
werkzaamheden in goede banen te leiden, werd in art. 5.2 Tw (oud) een coördinatieplicht 
voor gemeenten opgenomen. Gemeenten betrekken in het kader van de coördinatie ook an-
dere belangen dan waarin door de Telecommunicatiewet wordt voorzien. Hoewel deze belan-
gen in de Telecommunicatiewet 1998 niet waren geëxpliciteerd,605 vormde ondergrondse or-

                                                 
600 Overweging 22 Kaderrichtlijn. 
601 Overweging 23 Kaderrichtlijn. 
602 Tevens fysieke co-locatie en het gedeeld gebruik van gebouwen, masten, antennes of antennesystemen. Overweging 
23 Kaderrichtlijn. 
603 Bijlage A, sub 5 Machtigingsrichtlijn. 
604 T&T-wet, MvA, Bijlagen Handelingen II, 57, nr. 5, p. 19. 
605 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 73. 
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dening in de praktijk een van de belangen waarmee gemeenten in het kader van de coör-
dinatiebevoegdheid reeds rekening hielden. Aangezien de wetgever echter niet heeft aange-
geven op welke wijze gemeenten vorm dienden te geven aan de coördinatieplicht, verschilde 
de invulling daarvan, dus ook ten aanzien van de ruimtelijke ordening, per gemeente. De 
andere bepaling die in verband kan worden gebracht met ruimtelijke ordening was art. 5.10 
Tw (oud), het huidige art. 5.12 Tw. Op grond van deze bepaling dienen aanbieders over en 
weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van voorzieningen terzake van 
de aanleg en instandhouding van kabels. Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, vormt deze 
verplichting een inbreuk op de eigendom van aanbieders. Het artikel is bij amendement 
ingevoegd. In de uiterst summiere toelichting op het amendement wordt slechts aangegeven 
dat daarmee wordt beoogd het aanleggen en benutten van kabelgoten te stimuleren. In de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw wordt aan-
sluiting gezocht bij de toelichting op het vrijwel gelijkluidende art. 3.11 Tw – waarin het 
medegebruik van antenne-opstelpunten is geregeld – en de daaraan in de praktijk gegeven 
toepassing. Uit de memorie van toelichting bij de Telecommunicatiewet 1998 volgt dat de 
strekking van art. 3.11 Tw mede (hierbij spelen met name mededingingsoverwegingen, zie 
paragraaf 5.3.1) is het voorkomen dat veel meer opstelpunten voor mobiele netwerken 
worden gerealiseerd dan noodzakelijk is.606 Zonder dit met zoveel woorden aan te geven, ligt 
de achtergrond dus in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Gezien de inhoudelijke overeen-
stemming van beide bepalingen kan ervan worden uitgegaan dat hetzelfde geldt voor art. 5.10 
Tw (oud). Vanuit de achtergrond van ruimtelijke ordening wordt medegebruik van kabel-
voorzieningen en samenwerking op het gebied van aanleg van infrastructuur dus gestimu-
leerd. Desondanks kan worden geconcludeerd dat er ten aanzien van de aanleg van kabels ten 
behoeve van telecommunicatie in de Telecommunicatiewet niet expliciet rekening is gehou-
den met de aspecten van ruimtelijke ordening die daarmee verband houden. De tekst van de 
wet is tot aan de wijziging van hoofdstuk 5 Tw niet gewijzigd, maar de belangen zijn in de 
loop der tijd wel degelijk gewijzigd. Als gevolg daarvan is zowel sprake van frictie tussen het 
algemeen belang van ruimtelijke ordening en het algemeen belang van de aanleg van 
infrastructuur als frictie tussen het algemeen belang van ruimtelijke ordening en het private 
eigendomsbelang. 
 De wetgever heeft dit ingezien. Hoewel de minister het belang heeft erkend van een 
regeling van ondergrondse ordening voor alle ondergrondse infrastructuur heeft hij er op 
goede gronden607 voor gekozen om in het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw een aantal bepalingen 
op te nemen – die vanzelfsprekend slechts gelden ten aanzien van de aanleg van 
elektronische communicatie infrastructuur – waarin uitdrukkelijk rekening is gehouden met 
ondergrondse ordening. De ondergrondse ordening vormt in art. 5.4 Tw dan ook voor het 
eerst expliciet een van de belangen ter bescherming waarvan gemeenten in het kader van de 
coördinatieplicht eisen mogen stellen aan de aanleg van kabels. Bij ondergrondse ordening 
gaat het allereerst om het voorkomen dat de ondergrond onnodig vol raakt. In dit licht kun-
nen burgemeester en wethouders bijvoorbeeld voorschrijven dat de aanbieder voorafgaand 
aan de aanleg de mogelijkheden tot medegebruik onderzoekt, waarmee het medegebruik 
tussen aanbieders onderling zoals geregeld in art. 5.12 Tw wordt bevorderd. Daarnaast gaat 

                                                 
606 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 85. 
607 Het betreft met name de overweging om de geconstateerde problemen met betrekking tot de aanleg van 
elektronische communicatie-infrastructuur snel te verminderen. Daarnaast wijst de minister er op dat een meer 
omvattende regeling ten aanzien van alle ondergrondse infrastructuur een zeer complexe en veel tijd vergende 
aangelegenheid is, waarbij een groot aantal partijen is betrokken. Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 1 en 2. 
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het bij ondergrondse ordening om de bescherming van reeds in de grond aanwezige werken, 
zoals transport- en distributieleidingen ten behoeve van gas, water en elektriciteit, of om de 
bescherming van in de grond aanwezige objecten van archeologische waarde.608 De beleids-
voornemens met betrekking tot ondergrondse ordening worden in de volgende paragraaf 
besproken. 
 Vanuit het oogpunt van het streven naar ondergrondse ordening kan een aantal kant-
tekeningen bij het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw worden geplaatst. Zo is het rekening houden 
met ondergrondse ordening niet dwingend voorgeschreven. B&W kan om redenen van 
ondergrondse ordening voorschriften aan het instemmingsbesluit verbinden. Het is de vraag 
in hoeverre gemeenten in de praktijk daadwerkelijk met ondergrondse ordening rekening 
houden en of dat voldoende is om het huidige knelpunt van ondergrondse chaos en graaf-
incidenten weg te nemen (waarover hierna, paragraaf 4.4.2). Daarnaast is de aanleg van lege 
mantelbuizen onder de gedoogplicht gebracht. De vraag rijst hoe het streven naar (een alge-
mene regeling met betrekking tot) ondergrondse ordening en het voorkomen van onder-
grondse schaarste zich verhoudt tot de mogelijkheid voor aanbieders om (op grote schaal) 
lege buizen aan te leggen. Hoewel aanbieders worden gedwongen om de lege buizen binnen 
tien jaar in gebruik te nemen (daarna vervalt de gedoogplicht), vormt de aanleg van lege 
buizen een forse aanslag op de ondergrondse schaarse ruimte. Op grond van de eerder 
besproken Voorovereenkomst tot het aangaan van een Overeenkomst Ordening Telecom-
municatie-infrastructuren geldt onder bepaalde voorwaarden zelfs een onbeperkte termijn 
voor ingebruikneming van lege buizen. Met het oog op een efficiënte ondergrondse ordening 
mogen reeds aangelegde en nog aan te leggen lege buizen onbeperkt liggen op voorwaarde 
dat overtollige buizen worden opgeruimd. Het is de vraag of deze regeling voldoende 
waarborgen bevat ter bescherming van de ondergrondse ordening. 
 Vanuit het oogpunt van milieubescherming is in het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw voor 
het eerst een bepaling opgenomen op grond waarvan bij de aanleg, instandhouding en oprui-
ming van kabels bomen en beplantingen zo veel mogelijk moeten worden beschermd en de 
mogelijkheid tot groei niet mag worden ontnomen (art. 5.10 Tw). Hiermee wordt benadrukt 
dat de gedoogplicht niet zover reikt dat het voortbestaan van bomen en beplantingen in 
gevaar komt of er een onveilige situatie ontstaat door de verwijdering van wortels van bo-
men.609 In art. 5.11 Tw is bepaald dat rechthebbenden op bomen of beplantingen of de 
beheerders van de grond waarop de bomen of beplantingen zich bevinden de wortels daar-
van, op schriftelijk verzoek van een aanbieder, binnen twee weken moeten inkorten, voor 
zover deze redelijkerwijs hinderlijk zijn of worden voor de instandhouding van kabels waar-
door de exploitatie van het netwerk in gevaar komt. Aangezien de gedoogplicht slechts ziet 
op kabels die ondergronds worden aangelegd, is de verplichting tot het opsnoeien van takken 
geschrapt. Ten tijde van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen werd een amende-
ment610 dat er in voorzag de vrijwel gelijkluidende snoei- en kapbepaling uit te sluiten bij de 
aanleg van infrastructuur in van rijkswege beschermde natuurgebieden en archeologische 
terreinen na discussie in de Kamer ingetrokken. Met het amendement werd beoogd om 
schade die in deze gebieden zou ontstaan als gevolg van de aanleg van kabels te voorkomen. 
De minister wees er op dat ter bescherming van milieubelangen de Natuurbeschermingswet 
van toepassing was, zodat aanvullende regeling in de Wet op de telecommunicatievoorzienin-

                                                 
608 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 53. 
609 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 15. 
610 Kamerstukken II 1995/96, 24 163, nr. 24 vervangen door Kamerstukken II 1995/96, 24 163, nr. 27. 
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gen niet nodig zou zijn.611 De minister acht de bescherming van bomen en beplantingen 
thans kennelijk van dermate groot belang, dat dit het opnemen van een specifieke bepaling in 
de wet rechtvaardigt. 
 
4.4.2 Beleidsvoornemens 
 
Aanleiding 
In het kader van de liberalisering van de markt zijn de graafwerkzaamheden in verband met 
de aanleg van ondergrondse infrastructuur in de afgelopen jaren fors toegenomen, hetgeen 
tot excessen heeft geleid. In de praktijk doet zich als gevolg hiervan een aantal knelpunten 
voor. Allereerst is er sprake van ondergrondse chaos. De schaarste aan fysieke ondergrondse 
ruimte in combinatie met het ontbreken van een wettelijke registratieplicht voor aan te leggen 
infrastructuur heeft er toe geleid dat er een onoverzichtelijke kluwen van kabels en lege bui-
zen onder de grond is ontstaan. Ten tweede is er in toenemende mate sprake van omvang-
rijke schade. Vanuit kostenoverwegingen zijn (glasvezel)kabels in veel gevallen bovenop 
water- en energieleidingen gelegd. Als gevolg daarvan worden nutsbedrijven gehinderd in het 
uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan hun infrastructuur en worden zij geconfron-
teerd met schade aan hun kabels en leidingen, stroomstoringen, leveringsonderbreking van 
diensten en daaraan gerelateerde schade, zoals gederfde inkomsten, dataverlies, etc. Dit vormt 
een groeiende kostenpost voor de nutssectoren. Ten derde is de veiligheid in het geding. Bij 
het uitvoeren van graafwerkzaamheden doen zich regelmatig graafincidenten voor, waarbij 
uiterst onveilige situaties voor de graver en de omgeving kunnen ontstaan, indien daarbij 
gasleidingen of hoogvermogen elektriciteitskabels worden geraakt.  
 Ter illustratie dient een uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In 
een geschil tussen een gasbedrijf en KPN heeft het NAI geoordeeld dat KPN honderden 
kilometers aan mantelbuizen die zij heeft aangelegd in de tracés die het gasbedrijf in gebruik 
heeft voor het gasnet, moet opgraven en verleggen.612 KPN heeft onrechtmatig gehandeld 
jegens het gasbedrijf door de mantelbuizen aan te leggen in strijd met de normstelling zoals 
geldt met betrekking tot de afstanden tussen de mantelbuizen en het gasnet. Het NAI 
oordeelt dat dit potentieel gevaarlijke situaties oplevert en veroordeelt KPN tot schadever-
goeding. Daarnaast dient KPN de mantelbuizen die niet voldoen aan de normstelling 
definitief te verwijderen en op zodanige afstand verwijderd te houden dat wel aan de norm-
stelling wordt voldaan. Deze uitspraak heeft waarschijnlijk een grote precedentwerking. 
 
Geen wettelijke plicht tot registratie 
De oorzaken van de bovengenoemde knelpunten zijn gelegen in de gebrekkige informatie-
uitwisseling tussen enerzijds de graver en anderzijds de beheerder van de reeds aanwezige 
infrastructuur (waarover hierna) en het ontbreken van een deugdelijk systeem voor kabel- en 
leidingregistratie, dat met wettelijke waarborgen is omgeven. Een voornemen tot het invoe-
ren van een wet inzake centrale registratie van kabels en leidingen – waarvoor de basis begin 
jaren zestig werd gelegd – liep op niets uit, aangezien het wetsvoorstel613 na indiening bij de 
Tweede Kamer in de jaren tachtig onder grote druk van de betrokken sectoren – met name 
KPN en de Gasunie – werd ingetrokken. Zij wisten de Minister van VROM ervan te over-

                                                 
611 Kamerstukken II 1995/96, 24 163 en 24 164, nr. 28, p. 1. 
612 NAI 7 februari 2005 (RWE Haarlemmermeergas NV en BV Netbeheer Haarlemmermeer/KPN Telecom BV), NAI 
2564. 
613 Kamerstukken II 1983/84, 18 478, nrs. 1-3. 
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tuigen dat de registratie van ondergrondse infrastructuur door middel van zelfregulering 
vorm zou krijgen. De kabel- en leidingbeheerders, en met hen de minister, hadden grote 
fiducie in het door henzelf in het leven geroepen Kabels en Leidingen informatiecentrum 
(KLIC), waarvan het eerste regiokantoor eind jaren zestig werd opgericht, gevolgd door 
meerdere kantoren in de jaren tachtig en uiteindelijk uitmondend in de oprichting van de 
federatie KLIC-Nederland in 1989. De doelstelling van het KLIC is het voorkomen van 
schade aan kabels en leidingen door het beschikbaar stellen van informatie over de aanwezig-
heid van kabels of leidingen op de graaflocatie. Er is niet voorzien in enige vorm van toe-
zicht. Dit wordt aan partijen zelf overgelaten. Aangezien er geen wettelijke verplichting tot 
een KLIC melding bestaat en het KLIC dus niet over volledige en correcte gegevens 
beschikt, is het systeem echter niet waterdicht. Het KLIC blijkt in de praktijk dan ook niet 
goed te werken. Naar schatting ontstaat jaarlijks in 20% van het totaal aantal grondroeringen 
(dus inclusief overige nutsinfrastructuur) schade. In de helft van die gevallen blijkt geen 
KLIC melding te zijn gedaan. De jaarlijkse directe schade varieert tussen € 40 miljoen614 en € 
75 miljoen615, de totale schade wordt op € 175 miljoen geschat.616 De vrijblijvendheid van het 
KLIC systeem werd gestimuleerd door jurisprudentie, waarin werd geoordeeld dat via het 
KLIC verkregen gegevens de graver niet ontslaan van aansprakelijkheid voor schade, die als 
gevolg van het graven ontstaat.617 De Hoge Raad gaat uit van een onderzoeksplicht van de 
graver, indien bekend is dat op de plaats waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd kabels 
of leidingen liggen (zie over de aansprakelijkheidsvragen paragraaf 3.5). 
 De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over de noodzaak van registratie van 
ondergrondse infrastructuur. De mogelijkheden daartoe zijn uiteengezet in een rapport van 
het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB).618 Het COB is een publiek-privaat kennis-
centrum dat zich onder andere bezighoudt met onderzoek over de mogelijkheden en beper-
kingen van ondergronds ruimtegebruik. In het rapport wordt uitgegaan van een publiek-
privaat initiatief voor de centrale opslag van informatie over de ligging van kabels en 
leidingen. In het kader van het beschikbaar stellen van informatie wordt gewezen op de 
beveiliging van informatie, de voorwaarden en waarborgen die worden gesteld aan het ge-
bruik van de gegevens, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de juistheid daar-
van, en het toezicht op en de handhaving van de regeling. Om de levering van informatie te 
garanderen, wordt wetgeving noodzakelijk geacht. De conclusie van het COB is dat centrale 
sturing gewenst is in de vorm van een wettelijk kader voor informatieverstrekking, dat 
inhoudelijk wordt ingevuld door de betrokken leidingbeheerders. Voor de coördinatie van 
registratie wordt maximale samenwerking tussen overheid en kabel- en leidingeigenaren 
aanbevolen, waarbij de overheid een beperkte landsdekkende registratie opzet. Er moet zo 
veel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande wet- en regelgeving en zo nodig moet 
aanvullende wet- en regelgeving worden geïnitieerd. De kosten worden gezamenlijk gedeeld. 
Voor bestaande partijen zoals het KLIC of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu 
ziet het COB een registrerende rol weggelegd. Ten slotte dient er volgens het COB een 
beleidsmatige keuze te worden gemaakt voor één bewindspersoon en dient er een heldere 
kosten-batenanalyse te worden opgesteld. 
 

                                                 
614 NEN 2004, p. 88. 
615 Kamerstukken II 2004/05, 29 387, nr. 6, Bijlage, p. 2. 
616 Kamerstukken II 2004/05, 29 387, nr. 6, p. 4. 
617 HR 12 april 2002, zaaknr. C00/164HR. 
618 COB 2003. 
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Beleidsinitiatieven als reactie op toenemende aandacht voor veiligheidsrisico’s 
De veiligheidsrisico’s van graafincidenten zijn de afgelopen jaren veelvuldig belicht in de 
media en het voorkomen daarvan staat inmiddels hoog op de politieke agenda. Naar aanlei-
ding van een rapport van het COB, waarin wordt gewezen op de grote veiligheidsrisico’s als 
gevolg van de ondergrondse chaos, en alarmerende artikelen in de media619 over dit rapport, 
zijn er kamervragen gesteld aan de Minister van EZ. In zijn antwoord heeft de minister 
aangegeven dat de oorzaak van graafincidenten kan liggen in het niet opvragen van 
informatie, het niet gebruiken van aangeleverde informatie, het aanleveren van onvoldoende 
gedetailleerde informatie en het aanleveren van onjuiste informatie.620 Het schort, kort 
gezegd, aan juiste communicatie tussen de betrokken partijen. Volgens de minister is kennis 
over de ligging van kabels en leidingen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ei-
genaren en netbeheerders. De gegevens over de ligging van transportleidingen voor het trans-
port van gevaarlijke stoffen en hogedruk leidingen van de Gasunie zijn volgens de minister 
vrijwel volledig, maar niet altijd in ruimtelijke bestemmingsplannen verwerkt. De kennis over 
de ligging van distributieleidingen en kabels voor gas, water, elektriciteit, telecommunicatie en 
omroep is over het algemeen goed, maar de minister sluit lacunes op deze punten niet uit. 
Een belangrijke oorzaak van graafincidenten ligt volgens de minister in het feit dat een KLIC 
melding niet wettelijk verplicht is gesteld, waardoor niet in alle gevallen de benodigde 
informatie wordt opgevraagd. Op basis van deze constateringen heeft de minister de Tweede 
Kamer een wettelijke regeling toegezegd op grond waarvan het uitwisselen van informatie 
tussen kabel- en leidingbeheerders verplicht wordt gesteld. 
 
Informatie-uitwisseling ondergrondse netten 
Eind 2003 hebben de Ministers van EZ en VROM de contouren geschetst van deze 
regeling.621 De hoofddoelstelling van de destijds zogeheten grondroerdersregeling is het 
voorkomen van graafincidenten. De ministers benadrukken dat marktpartijen zelf verant-
woordelijk zijn voor informatie-uitwisseling. Volgens de ministers is het “[u]itgangspunt (…) 
dat zoveel mogelijk sprake zal zijn van zelfregulering, die waar nodig aangevuld wordt door 
wet- of regelgeving (grondroerdersregeling)”.622 Bij het vaststellen van het nieuwe systeem zal 
volgens de ministers nadrukkelijk rekening worden gehouden met de ervaringen van de 
betrokken partijen, onder andere met betrekking tot het KLIC of het Kadaster, om 
overregulering te voorkomen en voor de betrokken bedrijven of instanties zo min mogelijk 
additionele administratieve lasten te creëren. 
 Het is merkwaardig dat enerzijds expliciet een grondroerdersregeling wordt 
toegezegd en dat anderzijds wordt uitgegaan van zelfregulering, die eventueel wordt onder-
steund door een grondroerdersregeling. De minister haakt blind aan op de aanbevelingen van 
het eerder genoemde COB rapport. De minister kiest voor een plicht tot het uitwisselen van 
informatie, waaraan de beheerders van kabels en leidingen invulling moeten geven. De minis-
ter zou ten minste een carrot and stick benadering moeten nastreven, waarbij de wortel bestaat 
uit het volgens eigen inzicht invulling geven aan de informatieplicht, en interventie de stok 
vormt als de gekozen opzet niet blijkt werken. De consequentie van deze aanpak is echter dat 
als kabelbeheerders niet op adequate wijze nadere invulling aan de informatie-uitwisseling ge-

                                                 
619 NRC Handelsblad 19 april 2003. 
620 Brief van de Minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 25 juli 2003, kenmerk 
ez03000383. 
621 Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 2. Brief van de Ministers van EZ en VROM aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, 19 december 2003. 
622 Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 2, p. 2. 
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ven, de wet alsnog dient te worden aangepast. Gezien de tijd die daarmee verloren gaat, is de 
door de minister voorgestane aanpak niet effectief. De verplichting tot het uitwisselen van 
informatie moet door de overheid ter hand worden genomen, moet door de overheid worden 
ingevuld en moet wettelijk worden vastgelegd. 
 Een jaar later beschouwt de minister zelfregulering niet langer als een reële optie.623 
De minister baseert zich bij het beleidsvoornemen ten aanzien van de verplichte informatie-
uitwisseling op een onderzoek van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),624 dat in 
opdracht van het ministerie van EZ is uitgevoerd. Het voornemen omvat vier uitgangs-
punten:625 

- de grondroerder moet voorgenomen graafwerkzaamheden en significant afwijkende 
liggingen bij één digitaal loket melden; 
- de kabel- en leidingbeheerder moeten de grondroerder tijdig voorzien van juiste 
informatie omtrent specifieke locatie, soort activiteit en tijdstip van de werkzaam-
heden; 
- de grondroerder moet kabels en leidingen op de graaflocatie lokaliseren en zorg-
vuldig werken. Op grond van de onderzoeksplicht dient de grondroerder kennis te 
nemen van de liggingsgegevens, dienen de tekeningen ter plaatse aanwezig te zijn en 
dient de informatie daadwerkelijk te worden gebruikt. Benadrukt wordt dat niet van 
de juistheid van de ligging van de kabel of leiding op de tekening mag worden 
uitgegaan; en 
- de grondroerders en kabel- en leidingbeheerders moeten zich aansluiten bij het 
informatie-uitwisselingsysteem. 

 
De Minister van EZ geeft aan dat het informatie-uitwisselingsysteem bij het Kadaster zou 
kunnen worden ingebed. Tevens wijst hij op de mogelijkheid om het KLIC daar organisa-
torisch onder te brengen. 
 In 2006 is een wetsvoorstel over de informatie-uitwisseling met betrekking tot onder-
grondse netten bij de Tweede Kamer ingediend.626 Centraal daarin staat de algemene ver-
plichting tot het uitwisselen van informatie tussen grondroerders, opdrachtgevers en beheer-
ders van kabels en leidingen. Ter preventie van graafschade is het uitgangspunt dat er door 
alle betrokken partijen zorgvuldigheid moet worden betracht bij het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden. Voor de grondroerder houdt dit in dat hij de graafwerkzaamheden op 
zorgvuldige wijze dient te verrichten (art. 2 lid 2). Daartoe doet hij voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden een graafmelding, verricht hij op de graaflocatie onderzoek naar de 
precieze ligging van leidingen en heeft hij op de graaflocatie de relevante gebiedsinformatie 
bij de hand. Ook bevat het wetsvoorstel de verplichting voor de grondroerder om een 
discrepantie tussen feitelijke ligging van een net en de ligginggegevens te melden aan de 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers, waarna de beheerder de noodzakelijke 
maatregelen treft (art. 15). Indien de grondroerder weesleidingen aantreft, dient hij dit te 
melden bij de Dienst (art. 16). Voor de opdrachtgever geldt dat hij er voor dient te zorgen dat 
de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht (art. 2 lid 1). Volgens 
de memorie van toelichting betekent dat “(...) dat de opdrachtgever onder meer bij het 
vaststellen van de prijs van het te verrichten werk en de tijd die hij daarvoor geeft, rekening 

                                                 
623 Kamerstukken II 2004/05, 29 387, nr. 6, p. 6. 
624 NEN 2004. 
625 Kamerstukken II 2004/05, 29 387, nr. 6, p. 4 en 5. 
626 Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 2. 
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moet houden met het feit dat de grondroerder een melding moet doen en dat er mogelijk 
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. De opdrachtgever kan ter invulling van 
deze zorgplicht (...) om gebiedsinformatie verzoeken ter voorbereiding van de graafwerk-
zaamheden.”627 Naast de verplichtingen voor grondroerder en opdrachtgever geldt met het 
oog op het voorkomen van graafschade dat de aanleg, de instandhouding en de opruiming 
van netten door een beheerder, het beheer van andere netten niet in gevaar mag brengen of 
zonder noodzaak mag bemoeilijken (art. 3). De beheerder die daarmee in strijd handelt, 
neemt op eigen kosten maatregelen ten aanzien van zijn leidingen, waaronder zo nodig het 
verplaatsen daarvan, om aan de strijdigheid onverwijld een einde te maken. 

Om alle relevante informatie te bundelen wordt een decentraal elektronisch 
informatiesysteem in het leven geroepen (art. 4) dat naar verwachting in 2009 in werking zal 
treden. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers is belast met het beheer van dit 
systeem (art. 5). Het wetsvoorstel schetst slechts op hoofdlijnen de kaders waaraan het 
systeem moet voldoen en laat het aan het Kadaster, dat bevoegd is om bindende beslissingen 
te nemen over uitvoeringskwesties, en de sector, die inspraakmogelijkheid heeft via een ge-
bruikersraad, over om dit technisch in te vullen. In dat verband wordt de nadruk gelegd op 
het belang om samen verdere afspraken te maken door middel van protocollen, NEN 
normen en andere zelfreguleringsinstrumenten. Zo wordt in de memorie van toelichting bij-
voorbeeld gewezen op de mogelijkheid om een code te ondertekenen, waarmee een betrok-
kene aangeeft dat hij zich houdt aan een aantal basisafspraken.628 Voor een belangrijk deel 
wordt dus nog steeds vertrouwd op het zelfregulerende vermogen van de betrokkenen. Wel 
biedt de wet de mogelijkheid om ten aanzien van een aantal onderwerpen – zoals de wijze 
waarop kabel- en leidingbeheerders gebiedsinformatie moeten verstrekken en de eisen die 
worden gesteld aan de aan te leveren liggingsgegevens – in AMvB’s en ministeriële regelingen 
nadere regels vast te stellen (artikelen 19 en 20). Het voornamelijk administratieve toezicht op 
naleving wordt waarschijnlijk ondergebracht bij het Agentschap Telecom, dat daartoe zal 
beschikken over een aantal bestuursrechtelijke instrumenten zoals bestuursdwang, lasten 
onder dwangsom en bestuurlijke boetes. 
 Er kan een aantal kanttekeningen bij deze regeling worden geplaatst. Hoewel de 
contouren van de regeling wettelijk worden vastgelegd, ligt de nadruk opnieuw op 
zelfregulering. De ervaringen met het KLIC hebben kennelijk niet geleid tot het besef dat 
zelfregulering niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. De kabel- en leidingeigenaren 
hebben de kans om te voorzien in een adequaat functionerend centraal registratiesysteem – 
gezien de huidige status quo – voorbij laten gaan. Daarnaast is het de vraag in hoeverre over-
heid en marktpartijen tot een vruchtbare samenwerking zullen komen. Marktpartijen laten 
zich immers leiden door commerciële motieven. Dit roept de vraag op of zij de juiste prikkels 
hebben om beleid mede te bepalen. Aangezien met de onderhavige problematiek een publiek 
belang is gemoeid – de veiligheid is immers in het geding – is hier een belangrijke taak voor 
de overheid weggelegd. Deze dient verder te gaan dan het scheppen van de randvoorwaarden 
voor informatie-uitwisseling. Ook uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat 
wetgeving ten aanzien van kabels en leidingen effectiever wordt geacht dan zelfregulering, 
aangezien hierdoor de veiligheid beter wordt gewaarborgd en er minder schade zal ont-
staan.629 Bovendien doet zich bij een verplichting tot het uitwisselen van informatie een bot-
sing voor tussen enerzijds de belangen van ondergrondse ordening en veiligheid en ander-
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628 Kamerstukken II 2005/06, 30 475, nr. 3, p. 37. 
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zijds het belang van mededinging, aangezien informatieplicht consequenties heeft voor de 
mededinging. Bovendien blijft het de vraag of grondroerders bereid zullen zijn graafwerk-
zaamheden te melden indien dit wettelijk verplicht is.630 Het voorkomen van schade vormt 
immers momenteel, nu er geen wettelijke verplichting bestaat tot het melden van graafwerk-
zaamheden, ook geen prikkel om zorgvuldig te graven of een KLIC melding te doen. Tot slot 
regelt het wetsvoorstel een aantal civielrechtelijke aspecten.631 Zo regelt de bepaling dat de 
aanleg van nieuwe netten het beheer van reeds aangelegde netten niet in gevaar brengt de 
onderlinge verhouding tussen de betrokkenen. In paragraaf 3.5.2 is reeds ingegaan op het 
regelen van de civielrechtelijke aansprakelijkheid in geval van graafschade. 
 In de literatuur is men de minister een stap voor geweest. Er is reeds nagedacht over 
de mogelijkheden tot registratie van ondergrondse infrastructuur. Hoewel registratie niet 
ontslaat van een onderzoeksplicht kan daardoor wel een goed inzicht worden verkregen in 
het gebruik van de ondergrondse ruimte. Uit het eerstgenoemde COB rapport volgt dat de in 
digitale vorm beschikbare Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) – opgesteld door het 
Kadaster, nutsbedrijven en de decentrale overheid – als topografische ondergrond kan 
dienen.632 Het GBKN is de meest gedetailleerde topografische basiskaart van Nederland 
waarop ondergrondse infrastructuur kan worden ingetekend. Ook de landsdekkende kadas-
trale kaart is in digitale vorm beschikbaar. Als eerste aanzet kan worden uitgegaan van de 
huidige beschikbare informatie omtrent ligging van infrastructuur bij het KLIC. 
 Een voorwaarde voor het intekenen van infrastructuur en dus voor centrale 
registratie van ondergrondse infrastructuur is dat er zekerheid moet bestaan over de civiel-
rechtelijke rechtstoestand van infrastructuur.633 Sinds een arrest van de Hoge Raad van 2003 
staat vast dat netwerken onroerende zaken zijn,634 voor de overdracht waarvan inschrijving in 
het openbare register is vereist (waarover paragraaf 3.7.3). De sector heeft er in dit verband 
op gewezen dat netwerken bij gebrek aan kadastrale aanduiding niet kunnen worden inge-
schreven. De Hoge Raad heeft in het arrest gewezen op de mogelijkheid van art. 2 lid 1 van 
het Kadasterbesluit, op grond waarvan kan worden volstaan met de vermelding van de 
kadastrale aanduiding van de percelen waarin of waarop de infrastructuur is aangelegd. 
Aangezien netwerken zich uitstrekken over vele tientallen, honderden of duizenden percelen, 
is dit praktisch niet uitvoerbaar. Het Kadaster heeft kort na het arrest een richtlijn voor 
(inzage)registratie kabelnetwerken vastgesteld,635 dat inschrijving mogelijk maakt van digitale 
netwerktekeningen, waarop de ligging van netwerken is weergegeven in een coördinaten-
overzicht en lijnverbanden.636 In het kader van de regeling van de eigendom van onder-
grondse netten (waarover paragraaf 3.6.1) is echter met het oog op het vereiste van de ken-
baarheid van de rechtstoestand van netten bij de wijziging van hoofdstuk 5 Tw aan art. 3:17 
lid 1 BW – dat een opsomming bevat van feiten die in het openbare register kunnen worden 
ingeschreven – een onderdeel toegevoegd. Op grond daarvan kan ook de aanleg en 
verwijdering van een net worden ingeschreven. Daartoe hoeft een net niet steeds daadwer-
kelijk voor dat doel te worden gebruikt en hoeft ook de aanleg daarvan niet voltooid te 

                                                 
630 Zie ook SEO 2003a, p. 50-51. 
631 Ook Van Velsen 2006 heeft hierop kritiek. 
632 COB 2003, p. 27. 
633 De Haan 2004, p. 569. 
634 HR 6 juni 2003, Mediaforum 2003-7/8, nr. 33. 
635 Zie hierover Louwman 2003. 
636 In Denemarken wordt de ligging van kabels aangelegd in privaat eigendom – en in openbare eigendom voor zover 
deze in het kadaster is opgenomen – met bijbehorende faciliteiten standaard in het kadaster opgenomen inclusief 
schetskaarten voor de betrokken eigendommen (art. 6 Act on Cable Laying Access and Expropriation etc. for Telecommunications 
Purposes). 
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zijn.637 In verband met de inschrijving is ook art. 36 Kadasterwet gewijzigd. Op grond 
daarvan dienen in samenhang met art. 26 lid 1 Kadasterwet ter inschrijving van de aanleg en 
de verwijdering van netten authentieke afschriften te worden overgelegd van een notariële 
verklaring, die inhoudt dat de rechtshandeling is verricht en wat zij inhoudt, en van de daar-
aan gehechte stukken waaruit van die rechtshandeling blijkt. 
 
Ondergrondse ordening 
In een afzonderlijk beleidstraject, dat door het ministerie van VROM ter hand is genomen, 
staat het voornemen centraal om het ondergrondse ruimtegebruik in ruimtelijke plannen op 
te nemen. De beleidsvoorstellen zijn gebaseerd op een rapport van het COB waarin de knel-
punten in kaart zijn gebracht die zich voordoen bij het gebruik en de ordening van de 
ondergrond.638 Het COB ziet het ontoereikend gebruik van bestemmingsplannen bij onder-
grondse infrastructuur als een van de knelpunten op het gebied van ondergrondse orde-
ning.639 Volgens het COB dient er evenwel niet een nieuw plan- of vergunningenstelsel voor 
de ondergrondse ordening te worden vastgesteld, maar dient de ondergrond explicieter in de 
plan- en besluitvorming en de bestaande wet- en regelgeving inzake bovengrondse ordening 
te worden betrokken. Dit sluit aan bij een eerder standpunt van de Minister van VROM dat 
er geen aanleiding is om specifieke bepalingen over ondergronds ruimtegebruik in de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening op te nemen.640 Een van de knelpunten die het COB in het rapport 
signaleert is dat de wet- en regelgeving omtrent veiligheid geen mogelijkheden biedt voor 
gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld in de vorm van ducts, door aanbieders en 
nutsbedrijven gezamenlijk.641 Sterkere bundeling van gebruik biedt voordelen uit een oogpunt 
van toegankelijkheid, onderhoud en beheer, maar wordt niet bevorderd als gevolg van de 
onbegrensde gedoogplicht die voor de aanleg van kabels geldt. In dit licht is het wenselijk dat 
de verplichting tot het delen van ondergrondse voorzieningen in de toekomst wordt 
uitgebreid tot aanbieders van andere nutsvoorzieningen.  
 De Minister van VROM heeft in een brief aan de Tweede Kamer de uitgangspunten 
van de beleidsvoorstellen geschetst.642 Allereerst geldt het motto van de Nota Ruimte 
(waarover hierna, paragraaf 4.4.4): ‘centraal wat moet en decentraal wat kan’. De minister 
wijst er op dat decentrale overheden bij uitstek in staat zijn om daadwerkelijk vorm te geven 
aan de ondergrondse ordening. Een ander uitgangspunt vormt de regelgeving met betrekking 
tot (externe) veiligheid bij infrastructuur zoals hoofdtransportleidingen of ondergrondse 
opslag van gevaarlijke stoffen. Deze moet doorwerken in de boven- en ondergrondse ruimte-
lijke ordening. Ook geldt het uitgangspunt dat zal worden aangesloten bij reeds bestaande 
wet- en regelgeving, beleidskaders, instrumenten en uitvoeringspraktijken. Daarbij wordt met 
name gewezen op de bestemmingsplannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Er zijn echter weinig gemeenten die ondergrondse bestemmingsplannen hebben 
vastgesteld. Volgens de minister echter, betrekken provincies en gemeenten het ondergronds 
ruimtegebruik steeds meer “(...) in de ontwikkeling van hun visievorming over de ruimtelijke 
inrichting. Uit de tot nu toe uitgevoerde studies blijkt dat er geen aanleiding is om in het (...) 
wetsvoorstel [tot herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening] specifieke bepalingen 

                                                 
637 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 9, p. 7. 
638 COB 2004. 
639 COB 2004, p. 25-27. 
640 Kamerstukken II 2000/01, 27 029, nr. 4, p. 10. 
641 COB, 2004, p. 28. 
642 Kamerstukken II 2004/05, 29 387 en 28 663, nr. 7. 



4 PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN 

 177 

ter zake van ondergrondse bestemmingen op te nemen.”643 Overigens wordt er in de litera-
tuur van uitgegaan dat wanneer het bovengrondse bestemmingsplan niets bepaalt over onder-
gronds bouwen, de regels van het bestemmingsplan ook daarop toepasselijk zijn.644 Uit de 
memorie van toelichting bij de herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) volgt dat de onder-
grond in bestemmingsplannen moet worden opgenomen.645 Onder het begrip ‘grond’ vallen 
zowel de bovengrond als de ondergrond (art. 1.1 lid 2 sub a Wro646). Daarnaast dienen 
bestemmingplannen voor het gehele grondgebied te worden gemaakt (art. 3.1 lid 1 Wro) en 
dient de bestemming van gronden telkens opnieuw te worden vastgesteld (art. 3.1 lid 2 Wro). 
Ook wordt het externe veiligheidsbeleid van hogedruk aardgas- en brandbare vloeistof-
leidingen in de ruimtelijke ordening betrokken. Daarnaast wordt in 2007 een wetsvoorstel 
ingediend voor een AMvB Buisleidingen,647 op basis waarvan gemeenten de veiligheids-
afstanden in de bestemmingsplannen kunnen opnemen. Ten slotte wijst de minister op een 
aantal reeds lopende initiatieven met betrekking tot digitale en driedimensionale bestem-
mingsplannen. 
 In dit verband kan worden gewezen op de Verordening Energie, water en 
telecommunicatie 2004 van de Gemeente Breda,648 die is gebaseerd op de bestaande 
telecommunicatieverordening en is uitgebreid voor andere infrastructuur. Deze verordening 
zou als voorbeeld kunnen dienen voor een modelverordening voor ondergrondse 
infrastructuur, waarmee op uniforme wijze in alle gemeenten vorm wordt gegeven aan 
ondergrondse ordening. 
 
4.4.3 Bovengrondse aanleg 
 
Voor het plaatsen van antennes – en de daaraan verbonden consequenties voor de ruimtelijke 
omgeving – geldt geen specifieke regeling in de Telecommunicatiewet. Aanbieders kunnen 
geen aanspraak maken op met graafrechten vergelijkbare rechten. Voor een zodanig zware 
inbreuk op de eigendom van de grondeigenaar bestond volgens de minister geen rechtvaar-
diging. Het reguliere sturingsinstrumentarium in de sfeer van de ruimtelijke ordening en de 
bouwregelgeving werd voldoende adequaat geacht.649 
 In de praktijk was echter niet geheel duidelijk wat het reguliere sturingsinstru-
mentarium inhield. KPN en Libertel (tegenwoordig Vodafone) hebben een groot deel van 
hun mobiele netwerken vóór de toetreding van andere aanbieders tot de markt vrij kunnen 
aanleggen. Daarvoor dienden zij slechts tot overeenstemming te komen met de grond- en 
gebouweigenaren. De aanbieders die zich als gevolg van de Veilingwet op de markt begaven, 
hebben de grote concurrentiële voorsprong van KPN en Libertel nauwelijks kunnen inlopen. 
De nieuwe aanbieders liepen met name op tegen de vraag of voor het plaatsen van zend-
installaties een bouwvergunning is vereist. Daarover heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. 

                                                 
643 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 37. 
644 Beestman en Hillegers 1999, p. 943. 
645 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 19 en 37. 
646 Wet van 20 oktober 2006 houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening, Stb. 2006, 566. De wet treedt op 
een nader te bepalen datum in werking. 
647 Kamerstukken II 2006/07, 26 018, nr. 5, p. 2. 
648 De Verordening Energie, water en telecommunicatie 2004 is opgenomen in het Handboek kabels en leidingen, Breda 
2004. 
649 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 71-72. Andere wetten die bepalingen bevatten over het plaatsen van 
antenne-installaties zijn bijvoorbeeld de Monumentenwet en de Wet Milieubeheer. In de Monumentenwet is geregeld 
dat op, in, aan en bij monumenten en in beschermde stads- en dorpgezichten geen vergunningsvrije bouwwerken 
mogen worden aangelegd. In de tweede De Wet Milieubeheer bepaalt dat voor zendmasten met een vermogen van meer 
dan 4 kW een milieuvergunning moet worden aangevraagd. Beide wetten worden verder buiten beschouwing gelaten. 
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Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2001 bracht dui-
delijkheid: voor het plaatsen van zendinstallaties is een gemeentelijke bouwvergunning nodig. 
De jurisprudentie terzake is ontstaan naar aanleiding van GSM beleid van de Gemeente 
Haarlemmermeer. Deze gemeente heeft in de loop van 1999 eigen beleid ontwikkeld om te 
voorkomen dat onnodig veel antenne-installaties op flats en antennemasten op haar grond-
gebied zouden worden geplaatst. Op grond van het GSM beleid dienden aanbieders voor het 
plaatsen van zendinstallaties een bouwvergunning aan te vragen, hetgeen zoals gezegd twee 
jaar later door de Afdeling bestuursrechtspraak is bevestigd. 
 Voordat wordt ingegaan op het juridische kader en het beleidskader voor het plaat-
sen van zendinstallaties worden – gezien het belang van de materie – de betreffende 
uitspraken in de proefprocedures die een aantal aanbieders over de bouwvergunningsplicht 
heeft gevoerd, uiteengezet en van kanttekeningen voorzien. 
 
Vereiste van bouwvergunning 
De President van de Rechtbank Haarlem heeft het eind jaren negentig vastgestelde GSM 
beleid van de Gemeente Haarlemmermeer bekrachtigd door in een uitspraak te bevestigen 
dat voor het plaatsen van zendinstallaties een bouwvergunning is vereist.650 Op grond van art. 
40 lid 1 Woningwet is het verboden te bouwen zonder of in afwijking van een vergunning 
van burgemeester en wethouders. Art. 43 lid 1 sub e en i Woningwet (oud) bevatten uitzon-
deringen voor het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard aan een 
bouwwerk (de veranderingen mogen geen betrekking hebben op de draagconstructie van het 
bouwwerk, er mag geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak plaatsvinden en het 
bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik moet worden gehandhaafd), respectievelijk voor het 
achter de voorgevelrooilijn plaatsen van een antenne (waaronder begrepen een schotelanten-
ne met een doorsnede van ten hoogste 1 meter, die vanaf de voet van de antenne gemeten 
niet hoger is dan 5 meter). De president benadrukt allereerst – onder verwijzing naar vaste 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak651 – dat uitzonderingen op het vereiste 
van een bouwvergunning mede in het belang van de rechtsbescherming restrictief moeten 
worden uitgelegd. Het is de vraag of de president de wet op een juiste wijze interpreteert. 
Door in de wet uitzonderingen op de bouwvergunningsplicht op te nemen, heeft de wetgever 
beoogd te dereguleren. Dat betekent zowel minder regels als vermindering van regeldruk ten 
koste van volledige rechtsbescherming. Uitzonderingen op het vereiste van een bouwvergun-
ning dienen niet zo restrictief te worden uitgelegd dat daarmee de uitzonderingen illusoir 
worden gemaakt. 
 De president wijst er op dat een antenne in enge zin die niet hoger is dan 5 meter 
vergunningsvrij is, maar dat de mast en/of sokkel en de techniekkast buiten de reikwijdte van 
art. 43 lid 1 sub i Woningwet (oud) vallen. GSM installaties als zodanig zijn bij de wijziging 
van de Woningwet niet onder het bereik van art. 43 gebracht. Volgens de president moeten 
de antenne in enge zin, de mast en/of sokkel en de techniekkast niet los van elkaar worden 
gezien. De gehele zendinstallatie is dus niet onder de uitzondering van onderdeel i te bren-
gen. De president verwijst naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin het 
ging om de vraag of onderhoudswerkzaamheden aan een woningcomplex los van elkaar kon-

                                                 
650 Pres. Rb. Haarlem 14 juni 1999 (Libertel BV/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 99/3892. Zie Strang en Vriens 1999, 
p. 94-97 voor een analyse van Pres. Rb. Haarlem 14 juni 1999 (KPN/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 99/3865. Deze 
uitspraak is vrijwel gelijkluidend aan de in de hoofdtekst besproken uitspraak. 
651 De President verwijst naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak, waaronder ABRvS 2 november 
1995, Gemeentestem 7039/6. 
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den worden gezien.652 Het is zeer de vraag of deze redenering kan worden losgelaten op een 
zendinstallatie. 
 Ook ten aanzien van de uitzondering in art. 43 lid 1 sub e Woningwet (oud) verwijst 
de president naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak: “Door plaatsing van 
een antenne en een mast/sokkel op een kantoor/hotel/brugwachtershuisje/terminal op 
Schiphol/boerderij en een techniekkast ergens in, op of naast het gebouw, krijgt dit gebouw 
er een wezensvreemde functie bij, waardoor het verandert in de zin van artikel 43, eerste lid 
onder e, van de Woningwet.”653 De constatering dat een gebouw er een wezensvreemde 
functie bij krijgt door het plaatsen van een antenne in, op of naast het gebouw gaat wellicht 
wat ver. De voornaamste functie van het gebouw blijft immers kantoor, hotel, etc. Het is de 
vraag of daarmee vanzelfsprekend sprake is van een ‘verandering van niet-ingrijpende aard’. 
Bovendien is aan de criteria die daarvoor gelden voldaan. Het plaatsen van een antenne heeft 
geen betrekking op de draagconstructie van het gebouw waarop de antenne is geplaatst, er 
vindt daardoor geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak plaats en ook het gebruik blijft 
gehandhaafd. 
 De term ‘van niet-ingrijpende aard’ moet volgens de president ook in stedenbouw-
kundige zin worden opgevat. Onder meer om stedenbouwkundige redenen wil B&W het 
plaatsen van zendinstallaties binnen hun grondgebied structureren. Hoewel B&W in het be-
streden besluit de betrokken bestemmingen niet heeft vermeld, heeft de aanbieder – ondanks 
dat zij beschikte over de bestemmingsplannen – niet aangegeven welke bestemming volgens 
haar een commerciële zendinstallatie toelaat. Onder deze omstandigheden oordeelt de presi-
dent dat de installaties in strijd zijn met de betrokken bestemmingen. Aangezien B&W in dat 
geval slechts een bouwvergunning kan verlenen met toepassing van art. 19 WRO, hebben zij 
GSM installatiebeleid ontwikkeld. De president acht dit beleid niet kennelijk onredelijk. 
 De president komt tot het oordeel dat een zendinstallatie (antenne in enge zin, de 
mast en/of sokkel en de techniekkast) – hoewel de antenne in enge zin vergunningsvrij is, 
antenne en mast/sokkel doordat zij op aanmerkelijke hoogte zijn geplaatst, veelal niet in het 
oog lopen en de bijbehorende techniekkast van buiten vaak niet zichtbaar en op zichzelf veel-
al beperkt van omvang is – niet kan worden aangemerkt als een verandering van niet-
ingrijpende aard in de zin van art. 43 lid 1 sub e Woningwet (oud). Voor het plaatsen van 
deze zendinstallaties is dus een bouwvergunning vereist. Ook tegen deze redenering van de 
president valt het nodige in te brengen. Zoals gezegd, is aan de criteria die gelden voor 
‘veranderingen van niet-ingrijpende aard’ voldaan. Daarnaast kan men zich afvragen of er 
werkelijk sprake is van een ingrijpende verandering, in aanmerking genomen dat de president 
aangeeft dat de antenne in enge zin vergunningsvrij is, de antenne en mast/sokkel niet in het 
oog lopen en de in omvang beperkte techniekkast niet zichtbaar is. 
 Slechts in een bijzonder geval kan van het bestuursorgaan worden verlangd dat het 
niet handhavend optreedt tegen de illegale situatie, bijvoorbeeld als er uitzicht is op legalisatie 
op korte termijn. Daartoe heeft B&W GSM beleid vastgesteld, waarmee Gedeputeerde Staten 
hebben ingestemd en hebben zij de gemeenteraad gevraagd de vereiste voorbereidingsbeslui-
ten te nemen. De aanbieder heeft echter principiële bezwaren tegen het indienen van bouw-
aanvragen. De president oordeelt: “Het moge zo zijn dat het aanvragen van bouwvergunning 
voor [de aanbieder] bezwaarlijk is, maar zolang zij voor de onderhavige installaties geen 
vergunning aanvraagt, ligt legalisatie niet in het verschiet.” De president meent dat van B&W 

                                                 
652 ABRvS 1 april 1996, Gemeentestem 7068/5. 
653 ABRvS 11 juni 1998, BR 1998, p. 754. 
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onder deze omstandigheden dan ook niet kan worden verlangd dat het afziet van hand-
havend optreden. De aanbieder wordt in feite gedwongen om een bouwvergunning aan te 
vragen: indien zij niet alsnog een vergunning aanvraagt, is er geen kans op legalisering van de 
reeds geplaatste antennes. 
 In de beslissing op bezwaar die op deze uitspraak volgde,654 neemt B&W de redene-
ring van de president over, inclusief de verwijzingen naar de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak. De aanbieder heeft in het bezwaar beroep gedaan op art. 10 EVRM, 
waarin het recht op vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd. Het beroep op art. 10 EVRM 
faalt. B&W volgt het advies terzake van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. 
Een algemeen verbod in een bestemmingsplan om antennemasten op te richten, verdraagt 
zich in beginsel niet met art. 10 EVRM. Een beperking mag niet zo ver gaan dat zij neerkomt 
op een algemeen verbod tot het oprichten van zendinstallaties, waarvan geen vrijstelling of 
ontheffing kan worden verleend. Het GSM beleid van de gemeente is volgens de commissie 
echter niet als een algemeen verbod aan te merken. Bij plaatsing van een antenne in een 
woongebied worden immers alternatieven aangeboden en in uitzonderingsgevallen – op 
voorwaarde dat de aanbieder onderbouwd kan aantonen dat de beschikbare locaties niet 
voldoen – is het mogelijk een zendinstallatie op een woongebouw te plaatsen. 
 De Rechtbank Haarlem heeft het beroep tegen de besluiten van B&W Haarlemmer-
meer in de bodemprocedure ongegrond verklaard.655 Volgens de rechtbank zijn de onder-
delen van een zendinstallatie (antenne, mast of drager en techniekkast) onverbrekelijk met 
elkaar verbonden en vormen zij functioneel een eenheid, omdat zij slechts tezamen functio-
neren voor het beoogde doel, namelijk de (commerciële) mobiele telecommunicatie. Bij de 
beantwoording van de vraag of voor een zendinstallatie een bouwvergunning is vereist, 
kunnen de verschillende onderdelen van een zendinstallatie dan ook niet worden beschouwd 
als afzonderlijke bouwwerken. De rechtbank deelt derhalve de opvatting van de president. 
De rechtbank vervolgt dat een relevant planologisch of feitelijk functioneel verband tussen de 
zendinstallaties en de bouwwerken waarop zij zijn geplaatst niet aanwezig is. Het doel van de 
bouw is gericht op de exploitatie van mobiele telefonie. De bouwwerken waarop de 
zendinstallaties zijn geplaatst, krijgen er aldus een functie bij, zodat er geen sprake is van het 
aanbrengen van veranderingen van niet ingrijpende aard. Ook dit komt overeen met hetgeen 
de president heeft bepaald. 
 Vervolgens wijst de rechtbank alle aangevoerde argumenten van de aanbieder af. Zo 
faalt het betoog van de aanbieder dat het maken van een uitzondering zou zijn 
gerechtvaardigd, aangezien zij anders geen voldoende dekkend netwerk zou kunnen opbou-
wen, met als gevolg dat zij niet kan voldoen aan de uitrolverplichting die de Minister van 
V&W heeft gesteld. De aanbieder had volgens de rechtbank aannemelijk moeten maken dat 
de door B&W voor de bouw van zendinstallaties in het algemeen geboden mogelijkheden en 
de aangeboden alternatieven zodanig beperkend waren dat zij onmogelijk aan de dekkings-
eisen had kunnen voldoen. Ook het beroep op art. 10 EVRM faalt. De rechtbank oordeelt 
dat er immers geen sprake is van een algeheel verbod van de bouw van zendinstallaties, maar 
juist van een vrijstellingsbeleid dat de bouw daarvan, alsmede legalisering van zonder de 
wettelijk vereiste vergunning gebouwde zendinstallaties, mogelijk maakt en voorziet in alter-

                                                 
654 B&W Haarlemmermeer 14 oktober 1999, Computerrecht 2000-2, p. 87-89, besproken in hetzelfde nummer door E.J. 
Dommering, p. 75-77. 
655 Rb. Haarlem 31 mei 2000 (Libertel/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. AWB 99-8035 GEMWT H V02 G16 en AWB 
99/9414 WW44. 
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natieven. Dit komt overeen met de overweging van B&W in de reeds genoemde beslissing op 
bezwaar. 
 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het vonnis van de 
rechtbank bevestigd en daarmee het door de Gemeente Haarlemmermeer ontwikkelde anten-
nebeleid goedgekeurd.656 De Afdeling begint met de constatering dat de rechtbank terecht en 
op goede gronden heeft geoordeeld dat voor het oprichten van de zendinstallaties een bouw-
vergunning is vereist. Geen van de zendinstallaties bestaat immers uitsluitend uit een drager 
of mast en antennes. Tot een zendinstallatie behoort ook de techniekkast, die van grote 
omvang is en die steeds vlakbij de antenne wordt geplaatst. Volgens de Afdeling biedt de 
wettekst of de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunt voor een ruime interpretatie van het 
begrip ‘antenne’ als bedoeld in art. 43 lid 1 sub i Woningwet. Ook is de Afdeling het eens met 
de rechtbank dat de bouwwerken er door het plaatsen van de zendinstallaties een nieuwe 
functie bij krijgen en dat daarom de bouw van de zendinstallaties niet kan worden aange-
merkt als het aanbrengen van veranderingen van niet ingrijpende aard. Het gaat er daarbij 
volgens de Afdeling niet om of die nieuwe functie afbreuk doet aan de bestaande functie of 
hierin een wijziging teweegbrengt. 
 Ook volgt de Afdeling het oordeel van de rechtbank dat B&W de bouw van de 
zendinstallaties terecht in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen heeft 
geacht. Bij geen van de (woon)bestemmingen is de bouw van zendinstallaties in de plan-
voorschriften expliciet toegestaan of daarin passend te achten. Met het plaatsen van een 
zendinstallatie wordt de exploitatie (van een netwerk ten behoeve) van de (commerciële) 
mobiele telefonie beoogd. De omstandigheid dat een gebruiker van een bouwwerk als 
gebruiker van de mobiele telefonie gediend kan zijn met plaatsing van een zendinstallatie, kan 
aan deze strijdigheid niet afdoen. 
 De Afdeling vat vervolgens het GSM beleid van de gemeente samen (zie paragraaf 
4.3.4) en wijst op het vrijstellingsbeleid, dat voorziet in de bouw van zendinstallaties, alsmede 
legalisering van zonder de wettelijk vereiste vergunningen gebouwde zendinstallaties. Tevens 
benadrukt de Afdeling dat het GSM beleid weliswaar het plaatsen van zendinstallaties op 
woongebouwen beperkt, maar niet de opbouw van een landelijk dekkend netwerk, althans 
dat heeft de aanbieder volgens de Afdeling niet aannemelijk gemaakt. Aangezien er in de 
gemeente niet een algeheel verbod zonder ontheffing- of vrijstellingsmogelijkheid geldt om 
zendinstallaties op te richten, is er geen sprake van inbreuk op het door art. 10 lid 1 EVRM 
beschermde recht op vrijheid van meningsuiting, dat zich ook uitstrekt over telefoonverkeer. 
 Aangezien de Afdeling het vonnis van de rechtbank bevestigt en de rechtbank dezelf-
de lijn volgt als de president, gelden de eerder bij diens vonnis geplaatste kanttekeningen ten 
aanzien van deze uitspraak van de Afdeling onverkort. De belangrijkste consequentie van 
deze uitspraak – de uitspraken van de Afdeling hebben een sterke precedentwerking – is dat 
de uitrol van mobiele infrastructuur ernstige vertraging heeft opgelopen. 
 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 
In het voorgaande is vastgesteld dat voor het plaatsen van antenne-installaties een bouw-
vergunning nodig is. Een aanvraag voor een bouwvergunning wordt getoetst aan bestem-
mingsplannen. Art. 10 WRO657 vormt de basis voor het formuleren van bestemmingsplan-
nen. In de meeste bestemmingsplannen is niet voorzien in de mogelijkheid om (hoge) 

                                                 
656 ABRvS 5 april 2001 (Libertel/B&W Haarlemmermeer), zaaknr. 200003317/1, Computerrecht 2001-3, p. 150-152, m.nt. 
E.J. Dommering. 
657 In iets gewijzigde vorm art. 3.1 Wro. 
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antenne-installaties te plaatsen, zodat voor het plaatsen daarvan vrijstellingsprocedures moe-
ten worden doorlopen of de betreffende bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd. 
 In art. 15 WRO658 is voorzien in het opnemen van vrijstellingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan zelf. Op grond van lid 1 kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat 
B&W met inachtneming van de in het bestemmingsplan vervatte regels bevoegd is van bij het 
bestemmingsplan aan te geven voorschriften vrijstelling te verlenen of ten opzichte van in het 
bestemmingsplan omschreven punten nadere eisen te stellen. Op grond van lid 2 kan bij het 
plan worden bepaald dat vrijstelling van bepaalde voorschriften slechts kan worden verleend, 
indien vooraf van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar tegen het verlenen 
van de vrijstelling is ontvangen. Gedeputeerde Staten kunnen de verklaring weigeren wegens 
strijd met een goede ruimtelijke ordening. Aan een vrijstelling mogen op grond van lid 3 
slechts voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de belangen, ten behoeve 
waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het plan zijn opgenomen. Aan 
de vrijstelling kan een termijn worden verbonden, waarbinnen van de vrijstelling gebruik 
moet zijn gemaakt. 
 Art. 19 WRO voorziet in de mogelijkheid om vrijstelling van een bestemmingsplan te 
verkrijgen. Op grond van deze bepaling kan de gemeenteraad659 ten behoeve van de ver-
wezenlijking van een project – i.c. het plaatsen van zendinstallaties – vrijstelling verlenen van 
een geldend bestemmingsplan. Daarbij geldt als voorwaarde dat het project (in feite het 
plaatsingsplan) is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Daaronder wordt bij 
voorkeur een (inter)gemeentelijk structuurplan verstaan. Indien er geen structuurplan is of 
wordt opgesteld, wordt in elk geval ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan 
of wordt gemotiveerd waarom het te realiseren project binnen de toekomstige bestemming 
van het betreffende gebied past. Daarnaast dient vooraf van Gedeputeerde Staten een 
verklaring van geen bezwaar tegen de vrijstelling te zijn ontvangen. De gemeenteraad kan de 
vrijstellingsbevoegdheid delegeren aan burgemeester en wethouders.660 Er wordt geen 
vrijstelling verleend indien een bestemmingsplan ouder is dan tien jaar, tenzij voor het gebied 
een voorbereidingsbesluit geldt of een herzieningsontwerp is opgesteld.  
 Naar aanleiding van een verzoek om toepassing van art. 19 WRO dient het gemeen-
tebestuur op grond van art. 6a de ingezetenen en de natuurlijke en rechtspersonen die een 
belang hebben in de gemeente te betrekken bij de voorbereiding daarvan, op de wijze zoals is 
voorzien in de krachtens art. 150 Gemeentewet vastgestelde inspraakverordening.  
 In art. 19a WRO is de procedure nader uitgewerkt. Op grond van lid 1 bevat het 
vrijstellingsbesluit een beschrijving van het betrokken project, de ruimtelijke onderbouwing 
en de afwegingen die aan het verlenen van vrijstelling ten grondslag liggen. Daarbij geldt op 
grond van art. 15 lid 3 dat aan een vrijstelling slechts voorwaarden mogen worden verbonden 
ter bescherming van de belangen, ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling 
wordt verleend, in het plan zijn opgenomen. De gemeenteraad of in voorkomend geval B&W 

                                                 
658 In iets gewijzigde vorm art. 3.6 Wro. 
659 In art. 3.22 Wro is niet de gemeenteraad, maar zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het onder voorwaarden 
verlenen van ontheffing van een bestemmingsplan. Dit is nader uitgewerkt in de artikelen 3.23-3.25 Wro. 
660 B&W kan op grond van lid 2 vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan voor bepaalde door Gedeputeerde 
Staten, in overeenstemming met de inspecteur, aangewezen categorieën van bouwwerken. Gedeputeerde Staten kunnen 
daarbij tevens bepalen onder welke omstandigheden vooraf een verklaring van geen bezwaar is vereist. Daarbij is het 
bepaalde met betrekking tot een goede ruimtelijke onderbouwing van overeenkomstige toepassing. B&W kan op grond 
van lid 3 eveneens vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan in bij AMvB aan te geven gevallen. In dit geval mogen 
aan de vrijstelling op grond van art. 15 lid 3 slechts voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de belangen, 
ten behoeve waarvan de bepalingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het plan zijn opgenomen. Aan de vrijstelling 
kan een termijn worden verbonden, waarbinnen van de vrijstelling gebruik moet zijn gemaakt. 
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beslist op grond van art. 19a lid 2 binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot 
vrijstelling of toepassing zal worden gegeven aan lid 4, waarin is bepaald dat voor het nemen 
van een vrijstellingsbesluit de formele procedure voor het totstandkomen van een besluit 
moet worden gevolgd, zoals is neergelegd in afdeling 3.4 van de Awb.661 Dit houdt derhalve 
in dat de voorbereidingsprocedure tot het verlenen van vrijstelling wordt ingezet en dus dat 
toepassing wordt gegeven aan art. 19. De vrijstelling wordt geweigerd indien wordt besloten 
geen toepassing aan lid 4 te geven. Het besluit om al dan niet toepassing te geven aan lid 4 is 
een besluit in de zin van de Awb. 
 Op grond van lid 5 beslist de gemeenteraad of in voorkomend geval B&W binnen 
acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging over het aanvragen van een 
verklaring van geen bezwaar. Ook dit is een besluit in de zin van de Awb. (Indien wordt 
besloten om geen verklaring van geen bezwaar aan te vragen, wordt de vrijstelling alsnog 
geweigerd, waartegen de Awb procedure openstaat.) 
 Indien tot aanvraag van de verklaring van geen bezwaar wordt besloten, wordt deze 
op grond van lid 6 binnen twee weken nadien met de aanvraag om vrijstelling en de in 
voorkomend geval ingebrachte zienswijzen aan Gedeputeerde Staten gezonden. Voordat zij 
beslissen over de verklaring van geen bezwaar, horen zij de inspecteur. Het besluit omtrent 
de verklaring van geen bezwaar wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag 
bekendgemaakt. Daarvan wordt onverwijld mededeling gedaan aan de inspecteur.662 Gedepu-
teerde Staten kunnen de verklaring weigeren wegens strijd met een goede ruimtelijke orde-
ning. Indien zij binnen de gestelde termijn geen besluit aan de gemeenteraad of in voor-
komend geval B&W hebben bekendgemaakt staat dit gelijk met een besluit tot weigering van 
de verklaring. Het besluit tot niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar is een besluit 
in de zin van de Awb.663 
 Art. 19b WRO bepaalt ten slotte dat een vrijstelling door B&W als bijlage bij het 
bestemmingsplan wordt opgenomen, zodra die vrijstelling is verleend. Een zodanige bijlage is 
geen onderdeel van het bestemmingsplan. 

                                                 
661 De aanvraag ligt derhalve gedurende vier weken ter inzage, gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn 
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken, en – indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten 
is vereist – beslist B&W binnen vier weken na afloop van de termijn. 
662 Art. 10:31 lid 2 en 3 Awb zijn niet van toepassing. Art. 10:31 Awb luidt:  
1. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt het besluit omtrent goedkeuring binnen dertien weken na de 
verzending ter goedkeuring bekend gemaakt aan het bestuursorgaan dat het aan goedkeuring onderworpen besluit heeft 
genomen. 
2. Het nemen van het besluit omtrent goedkeuring kan eenmaal voor ten hoogste dertien weken worden verdaagd. 
3. In afwijking van het tweede lid kan het nemen van het besluit omtrent goedkeuring eenmaal voor ten hoogste zes 
maanden worden verdaagd indien inzake dat besluit advies van een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 is vereist.  
4. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald wordt een besluit tot goedkeuring geacht te zijn genomen, indien 
binnen de in het eerste lid genoemde termijn geen besluit omtrent goedkeuring of geen besluit tot verdaging, dan wel 
binnen de termijn waarvoor het besluit is verdaagd, geen besluit omtrent goedkeuring is bekendgemaakt aan het 
bestuursorgaan dat het aan goedkeuring onderworpen besluit heeft genomen. 
663 Voor de volledigheid volgt een kort overzicht van het eventuele verdere verloop van de procedure die in art. 19a 
WRO wordt geschetst. In lid 9 is bepaald dat indien de inspecteur aan Gedeputeerde Staten te kennen heeft gegeven dat 
de beoogde vrijstelling in kennelijke strijd is met het nationaal ruimtelijk beleid en Gedeputeerde Staten desondanks 
besluiten tot verlening van de verklaring van geen bezwaar, het besluit van Gedeputeerde Staten niet in werking treedt. 
Gedeputeerde Staten doen hiervan mededeling bij de bekendmaking van hun besluit aan de gemeenteraad of in 
voorkomend geval B&W onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan de inspecteur. De Minister van VROM kan 
gedurende acht weken na verzending aan de inspecteur van de mededeling, bedoeld in lid 9, het besluit van 
Gedeputeerde Staten vervangen door een eigen besluit inhoudende weigering van de verklaring. Alvorens te besluiten 
hoort hij de Rijksplanologische Commissie en Gedeputeerde Staten. Indien de minister binnen die termijn geen besluit 
heeft bekendgemaakt dan wel zoveel eerder als hij heeft medegedeeld van vervanging af te zien, treedt het besluit van 
Gedeputeerde Staten in werking. Gedeputeerde Staten doen daarvan mededeling aan de gemeenteraad of in 
voorkomend geval B&W. Op grond van lid 11 beslist de gemeenteraad of in voorkomend geval B&W omtrent het 
verlenen van vrijstelling binnen twee weken na de inwerkingtreding van het besluit van Gedeputeerde Staten. B&W 
zendt een afschrift van het besluit omtrent vrijstelling aan de inspecteur van de ruimtelijke ordening. 
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Uit het voorgaande volgt dat de vrijstellingsprocedure zeer langdurig kan zijn. Niet alleen 
tegen een vrijstellingsbesluit staat de Awb procedure open, ook tegen een aantal in het kader 
van de procedure afzonderlijk te nemen besluiten staat op grond van de Awb bezwaar, 
beroep en hoger beroep open. Het doorlopen van deze procedures leidt dan ook tot flinke 
vertraging in de aanleg van mobiele netwerken. 
 Een andere mogelijkheid om antennes te plaatsen indien het bestemmingsplan daar-
toe niet de mogelijkheid biedt, is het wijzigen van het bestemmingsplan. Een besluit tot het al 
dan niet wijzigen van een bestemmingsplan is een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. Een besluit tot wijziging van een bestemmingsplan moet door Gedeputeerde 
Staten worden goedgekeurd. Tegen dit besluit staat op grond van de Awb beroep open op de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aangezien in vele gemeenten tientallen 
bestemmingsplannen gelden, is het in de praktijk vrijwel niet haalbaar om al deze 
bestemmingspannen te wijzigen. 

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)664, een grondige herziening van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, is de art. 19-vrijstelling vervallen. Er is een nieuwe, 
vereenvoudigde en verkorte bestemmingsplanprocedure in het leven geroepen.665 Indien een 
voorgenomen project niet in het geldende bestemmingsplan past, kan om wijziging van het 
bestemmingsplan worden verzocht. Het besluit waarbij wordt geweigerd een bestemmings-
plan (gewijzigd) vast te stellen is nu vatbaar voor beroep. 
 
Woningwet 
De Woningwet vormt het toetsingskader bij het verlenen van bouwvergunningen. Door 
middel van een wijziging van de Woningwet zijn de regels omtrent het verlenen van bouw-
vergunningen in 2002 versoepeld. Uitgangspunt is dat wat voorheen meldingplichtig was 
bouwvergunningvrij is geworden. Het plaatsen van antenne-installaties is op grond van art. 
40 Woningwet in principe onderworpen aan een bouwvergunning. Op grond van art. 43 lid 1 
sub c Woningwet is geen bouwvergunning van B&W vereist voor het bouwen van beperkte 
betekenis, hetgeen bij AMvB als zodanig wordt aangemerkt. Uit art. 3 lid 1 onderdeel e van 
het op de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening gebaseerde Besluit bouwver-
gunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb)666 volgt dat sinds 1 
januari 2003 het plaatsen van pico-antennes tot een hoogte van 0,5 meter en antennes tot een 
hoogte van 5 meter ten behoeve van mobiele telecommunicatie als bouwen van beperkte 
betekenis moet worden aangemerkt. Ook het plaatsen van antennes op of over een weg of 
een spoorweg, of in een vaarwater en in de daarbij behorende bermen is op grond van art. 3 
lid 3 onderdeel a Bblb bouwvergunningvrij. Dit houdt in dat deze antennes niet aan enige 
preventieve gemeentelijke toets zijn onderworpen: de antennes hoeven niet te voldoen aan de 
voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening en op grond van art. 20 lid 1 WRO ook 
niet aan de bouwvoorschriften van het bestemmingsplan. Op grond van lid 2 blijven ook de 
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing. Deze voorschriften kun-
nen, wanneer een antenne-installatie aan de in het besluit voorgeschreven kenmerken vol-
doet, het gebruik van de kenmerkende functie – namelijk het verzenden en ontvangen van 
signalen voor mobiele telecommunicatie – van die installatie niet verhinderen. 

                                                 
664 Stb. 2006, 566. 
665 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 33. 
666 Besluit van 13 juli 2002, houdende voorschriften omtrent het bouwen waarvoor het vereiste van een 
bouwvergunning niet geldt, en omtrent het bouwen waarvoor een lichte bouwvergunning vereist is (Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken), Stb. 2002, 410. 
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In de Woningwet en het besluit is een aantal randvoorwaarden opgenomen, die enerzijds de 
private belangen van burgers en anderzijds algemene publieke belangen zoals veiligheid, 
gezondheid en ruimtelijke kwaliteit beogen te beschermen. Ook zijn de geschreven 
(burenrecht) en ongeschreven (fatsoens)normen van het BW van toepassing. Ook bouwver-
gunningsvrije antennes moeten op grond van art. 4 Woningwet voldoen aan de bij of 
krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften ter waarborging van de veiligheid, gezond-
heid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van bouwwerken. Ter waarborging van de ruimte-
lijke kwaliteit geldt voor het plaatsen van antennes in, op, aan of bij monumenten en door het 
Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten in alle gevallen een bouwvergunnings-
plicht. Daarnaast stelt het besluit per type antenne randvoorwaarden ten aanzien van de 
afmetingen en de plaats daarvan. In een convenant tussen de rijksoverheid, VNG en aanbie-
ders (waarover hierna, onder ‘Nationaal Antennebeleid’) is een aantal voorwaarden voor het 
vergunningsvrij bouwen neergelegd.667 Het betreft de eis van visuele inpasbaarheid, de eis dat 
een plaatsingsplan aan B&W moet worden overgelegd en het instemmingsrecht van 
bewoners, hetgeen inhoudt dat antennes niet worden geplaatst als meer dan de helft van de 
bewoners zich daartegen heeft uitgesproken. De in het kader van de visuele inpasbaarheid 
vanuit ruimtelijke ordening ingegeven voorwaarden voor het plaatsen van antenne-installaties 
zijn opgenomen in het besluit. Op bouwvergunningsvrije bouwwerken is ten slotte de exces-
senregeling van art. 19 Woningwet van toepassing. Indien het uiterlijk van bouwvergunnings-
vrije antennes in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand kan B&W de aan-
bieder aanschrijven tot het treffen van door B&W voorgeschreven voorzieningen.  
 Voor antennes hoger dan 5 meter is wel een bouwvergunning vereist. Afhankelijk 
van de hoogte van de te plaatsen antenne(-installatie) dient een reguliere of een lichte 
bouwvergunning te worden aangevraagd. Voor het plaatsen van antenne-installaties hoger 
dan 40 meter dient een reguliere bouwvergunningsprocedure te worden doorlopen. Voor de 
bouw van antenne-installaties tussen 5 en 40 meter volstaat een lichte bouwvergunnings-
procedure. Dat er strikt aan deze hoogtevoorschriften wordt vastgehouden, volgt uit een 
uitspraak van de Raad van State, waarin een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zutphen werd vernietigd. De voorzieningenrechter oordeelde dat voor het plaat-
sen van een zendmast van exact 40 meter hoog de lichte bouwvergunningsprocedure kan 
worden doorlopen. De RvS oordeelde echter dat de lichte procedure slechts kan worden 
gevolgd voor zendmasten die lager zijn dan 40 meter.668 Materieel gelden voor beide antenne-
installaties dezelfde voorwaarden, procedureel is er een aantal verschillen. De aanvraag om 
een reguliere bouwvergunning wordt op grond van art. 44 lid 1 Woningwet integraal getoetst 
– dat wil zeggen: toetsing aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan, 
de redelijke eisen van welstand en beoordeling van de vraag of een vergunning op grond van 
monumentenregelgeving is vereist – en dient door burgemeester en wethouders voor advies 
aan de welstandscommissie te worden voorgelegd. Een reguliere bouwvergunning kan in 
twee fasen worden verleend (art. 56a Woningwet), waarbij eerst de ruimtelijke aspecten van 
het bouwplan worden beoordeeld en vervolgens de bouwtechnische aspecten. Op een aan-
vraag wordt binnen 12 weken beslist. De aanvraag om een lichte bouwvergunning (art. 4-6 
Besluit) is beperkt tot een toets aan de voorschriften met betrekking tot constructieve 
veiligheid uit het Bouwbesluit, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverorde-
ning, het bestemmingsplan, de welstandsnota en het monumentenvergunningsvereiste (art. 44 

                                                 
667 <http://www.antennebureau.nl/convenant.pdf>. 
668 ABRvS 19 juli 2006, zaaknr. 200508690/1, LJN AY4251. 
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lid 3 Woningwet), waarbij geldt dat een welstandsadvisering niet verplicht is. De beslistermijn 
bedraagt 6 weken. Deze bouwvergunningsaanvragen worden zoals gezegd getoetst aan het 
bestemmingsplan. Zoals reeds is uiteengezet, dient het bestemmingsplan, indien dit niet voor-
ziet in het plaatsen van antenne-installaties, te worden aangepast of dient op grond van art. 
19 WRO vrijstelling daarvan te worden verleend. 
 
Veilingwet en Telecommunicatiewet 
Met de Veilingwet werd de verplichting voor vergunninghouders ingevoerd tot het over en 
weer voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten. 
Daarmee werd mede (naast het bevorderen van een level playing field, waarover hoofdstuk 5) 
beoogd de milieubelasting als gevolg van antennemasten zo veel mogelijk te verminderen. 
Hiermee werd voldaan aan het bepaalde in art. 4quinquies Dienstenrichtlijn (zie paragraaf 
4.4.1, onder ‘Europese regelgeving’). In de Telecommunicatiewet is de verplichting tot het 
delen van antenne-opstelpunten opgenomen in art. 3.11. De ratio van dit artikel is het 
voorkomen dat veel meer antenne-opstelpunten worden gerealiseerd dan noodzakelijk is.669 
In de Telecommunicatiewet is het beleid met betrekking tot het ruimtelijk beslag van anten-
ne-installaties dus met name gericht op het beperken van de behoefte aan antenne-
opstelpunten door het bevorderen van site sharing. Hoewel dit niet expliciet wordt 
aangegeven, ligt de achtergrond dus in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Zoals eerder 
reeds aan de orde kwam, wordt ruimtelijke ordening ook in het nieuwe richtlijnkader in ver-
band gebracht met het gedeeld gebruik van voorzieningen. Wanneer aanbieders geen toegang 
hebben tot haalbare alternatieven, kan na een openbare raadpleging het gedeeld gebruik van 
masten, antennes of antennesystemen verplicht worden gesteld. De Europese Commissie 
wijst er in dit verband op dat wanneer van aanbieders om milieuredenen wordt geëist dat zij 
torens of masten delen, dit verplichte gedeelde gebruik om redenen van de volksgezondheid 
kan leiden tot een verlaging van de voor elke aanbieder toegestane maximum transmissie-
vermogensniveaus, hetgeen er weer toe kan leiden dat de aanbieders meer transmissiestations 
moeten installeren om te zorgen voor nationale dekking.670 De richtlijn signaleert het 
probleem, maar zwijgt over een oplossing. 
 
Nationaal Antennebeleid 
Aanleiding voor het ministerie van V&W om eind 2000 Nationaal Antennebeleid vast te stel-
len, vormden de sterk toenemende maatschappelijke antennebehoefte voor de periode 2000-
2005671 en de knelpunten die zich in de praktijk bij het plaatsen van antennes voordeden. Een 
aantal van deze knelpunten houdt verband met de ruimtelijke ordening.672 Zo had de rijks-
overheid in beperkte mate bestuurlijke instrumenten tot haar beschikking om de voorwaar-
den te creëren voor een snelle aanleg van nieuwe infrastructuur en tegelijkertijd een wildgroei 

                                                 
669 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 85. 
670 Overweging 24 Kaderrichtlijn. 
671 Uit onderzoek naar de antennebehoefte voor de periode 2000-2005 bleek dat er voor GSM/DCS 2000-3000 lage 
antennes en 3000 nieuwe antenne-opstelpunten per jaar nodig zijn. Voor UMTS zijn 10.000 lage antennes en 1000-2000 
nieuwe antenne-opstelpunten per jaar nodig, zie Columbi Consulting 2000. 
672 Andere knelpunten waren: het verstoorde gespreksklimaat tussen gemeenten en aanbieders; de toenemende onrust 
bij de bevolking over gezondheidsgevaren, hetgeen tot grote politiekmaatschappelijke druk op gemeenten leidt; het ad 
hoc karakter van het gemeentelijke beleid; de vertraging in de aanleg van netwerken als gevolg van de procedures voor 
het aanvragen van bouwvergunningen en bestemmingsplanvrijstellingen; de verzwaring van de administratieve lasten 
van gemeenten als gevolg van de veelheid aan bouwvergunningsaanvragen voor het plaatsen van antennes en de 
benodigde specifieke expertise voor de behandeling daarvan; en de schaarste aan opstelpunten, waardoor KPN en 
Libertel een voorsprong hebben genomen n de opbouw van hun netwerken op de andere aanbieders, hetgeen ten koste 
gaat van de vrije economische mededinging. Kamerstukken II 2000/01, 27 561, nr. 2 (Nationaal Antennebeleid), p. 9-10. 
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van antennes te voorkomen. Daarnaast konden gemeenten wegens een gebrek aan informatie 
over landelijke beleidsontwikkelingen, ruimtelijke consequenties en juridische aspecten geen 
adequaat beleid formuleren. Ten slotte leggen nieuwe omroepzenders een relatief groot be-
slag op de beschikbare ruimte en hebben deze bovendien een bovenlokaal belang, zodat 
gemeenten uiterst terughoudend zijn met het toestaan van deze antennes op hun grond-
gebied, terwijl provincies veelal onvoldoende zijn toegerust om hun bestuurlijke rol adequaat 
te kunnen vervullen. 
 De centrale doelstelling van het Nationaal Antennebeleid is het binnen duidelijke 
kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende 
ruimte voor antenne-opstelpunten.673 In het licht van deze doelstelling is een aantal beleids-
thema’s vastgesteld: het aanpassen van de relevante wet- en regelgeving, het verminderen van 
schaarste aan opstelpunten en het verbeteren van de onderlinge communicatie en publieke 
informatieverspreiding. Hiertoe dient de rijksoverheid een actief beleid te voeren en de 
uitvoering daarvan te coördineren. In het kader van het Nationaal Antennebeleid is het 
Nationaal Antennebureau opgericht. Dit is het expertisecentrum, dat gemeenten en andere 
overheden adviseert over het uitvoeren van het Nationaal Antennebeleid. Ter ondersteuning 
van diens werkzaamheden is een Nationaal Antenneregister ingericht dat inzicht geeft in 
geplaatste antennes, beschikbare antenne-opstelpunten en de mate waarin site sharing 
plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat marktpartijen deze gegevens vrijwillig beschikbaar stellen. 
Door wijziging van de Telecommunicatiewet zal een wettelijke basis worden gecreëerd voor 
het register.674 Op grond van het voorgenomen art. 3.14 zullen bij of krachtens AMvB nadere 
regels worden gesteld over onder andere de inrichting van het register en de gegevens die 
daarin worden opgenomen. Het Nationaal Antennebureau zou dan worden belast met het 
feitelijk beheer en onderhoud van het register en de verstrekking van gegevens daaruit.675 In 
de herziene Telecommunicatiewet is echter niet een daartoe strekkende bepaling opgenomen. 
Naar aanleiding van een kamervraag over de slechte informatievoorziening over UMTS 
masten door gemeenten aan burgers heeft de Minister van EZ de wettelijke verankering van 
het antenneregister nogmaals aangekondigd.676 Hij wijst er op dat daardoor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de informatie zal verbeteren. Ook zal het toezicht en de 
handhaving op de verstrekte gegevens worden verscherpt. Ten aanzien van omroepzender-
netwerken kan het beschikbaar stellen van gegevens worden afgedwongen op grond van de 
Regeling verstrekking medegebruik omroepzendernetwerken677, waarin de te overleggen 
gegevens bij een verzoek tot medegebruik van omroepzendernetwerken zijn opgenomen. De 
vraag is of en zo ja, in hoeverre een eventuele wettelijke bevoegdheid van het antennebureau 
overlapt met de bevoegdheid van OPTA. Volgens OPTA dienen de taken van het antenne-
bureau zich te beperken tot informatievergaring en -verspreiding.678 OPTA wijst op het 
gevaar van forumshopping als het antennebureau taken zal vervullen die van invloed zijn op 
de mededinging of de toegang tot de markt, zoals de vraag of een antenne vergunningplichtig 
is en mag worden geplaatst. Dit houdt verband met de beleidskeuze voor infrastructuurcon-
currentie of het delen van faciliteiten. 

                                                 
673 Kamerstukken II 2000/01, 27 561, nr. 2 (Nationaal Antennebeleid), p. 10.  
674 Het creëren van een wettelijke basis werd reeds in het Nationaal Antennebeleid van 2000 aangekondigd, Kamerstukken 
II 2000/01, 27 561, nr. 2, p. 27. Het wetsvoorstel dat daarin voorziet, is in 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden, 
Kamerstukken II 2005/06, 30 661, nr. 2. 
675 Stb. 2003, 232, p. 7. 
676 Kamerstukken II 2005/06, Aanhangsel, nr. 315. 
677 Stcrt. 2003, nr. 194, p. 15. 
678 OPTA, Zienswijze op Nota Nationaal antennebeleid, OPTA/S&C/2001/200857, p. 6-7.  
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Naast het bevorderen van site sharing vanuit het beperken van de behoefte aan anten1ne-
opstelpunten is het rijksbeleid gericht op het beschikbaar krijgen van zo veel mogelijk 
geschikte antenne-opstelpunten door het plaatsen van antennes op rijksobjecten. Hiertoe is in 
het kader van het Nationaal Antennebeleid een Gedragslijn antennes op rijksobjecten 
vastgesteld, waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder beheerders van 
overheidsobjecten, deze beschikbaar kunnen stellen aan aanbieders voor het plaatsen van 
antennes.679 Het uitgangspunt is dat rijksobjecten, met uitzondering van monumenten, in 
beginsel voor het opstellen van antenne-installaties beschikbaar worden gesteld, tenzij het 
belang van de eigenaar, beheerder of gebruiker van het object of het algemeen belang zich 
daartegen verzet. Dit laat onverlet de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, op grond 
waarvan het plaatsen van antenne-installaties onderworpen kan zijn aan toestemming, 
vergunningen en ontheffingen. In feite is hier sprake van omkering van de bewijslast. 
Aangezien hier een parallel valt te trekken met de aanleg van kabels in openbare grond, zou 
ook dit eigenlijk pleiten voor een gedoogplicht, met eventueel een ontheffingsmogelijkheid. 
In de praktijk blijkt dat de gedragslijn tot weinig resultaat heeft geleid.680  
 Met het convenant dat door de rijksoverheid, VNG en aanbieders is ondertekend,681 
wordt beoogd invulling te geven aan het Nationaal Antennebeleid. In het convenant zijn de 
voorwaarden voor de plaatsing van de bouwvergunningsvrije zendinstallaties vastgelegd. Op 
grond van het convenant dienen aanbieders per gemeente een gezamenlijk plaatsingsplan op 
te stellen dat een overzicht van alle bestaande en geplande zendinstallaties bevat, om gemeen-
ten inzicht te verschaffen in het totale aantal (locaties voor) zendinstallaties. Daarnaast is in 
het convenant bepaald dat gemeenten in aansluiting op het lokale welstandsbeleid regels over 
de visuele inpasbaarheid (zoals de kleurstelling) van antennes mogen stellen, waarmee zo veel 
mogelijk rekening kan worden gehouden met het straat- en landschapbeeld. Ook is in het 
convenant het instemmingsrecht voor bewoners geregeld. Het is niet mogelijk om een 
antenne op een woongebouw te plaatsen indien meer dan de helft van de bewoners daar 
bezwaar tegen heeft. Ten slotte is in het convenant bepaald dat aanbieders er zorg voor 
dragen dat de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden afkomstig van 
antenne-installaties zo gering mogelijk is. Op vrij toegankelijke plaatsen mogen de referentie-
niveaus682 niet worden overschreden. Indien een aanbieder bij het plaatsen van een bouw-
vergunningsvrije zendinstallatie de verplichtingen ten aanzien van het plaatsingsplan of de 
visuele inpasbaarheid niet nakomt en daarvan door de gemeente in kennis is gesteld, verbeurt 
de aanbieder een niet voor matiging vatbare boete van € 500 per werkdag of deel daarvan, 
met een maximum van € 25.000, “tenzij de marginale aard van de verplichting die niet is 
nagekomen oplegging van deze boete niet of niet onverkort rechtvaardigt.” Hetzelfde geldt 
indien de aanbieder de verplichting tot het verkrijgen van instemming van bewoners niet 
nakomt en hiervan door de rijksoverheid in kennis is gesteld. Beide gevallen laten onverlet de 
overige contractuele en wettelijke rechten van de rijksoverheid en/of VNG en/of de ge-
meenten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding. 

                                                 
679 Gedragslijn inzake de ter beschikking stelling van rijksobjecten voor het plaatsen van antenne-installaties, 
opgenomen als bijlage in het Nationaal Antennebeleid van het Ministerie V&W, DGTP, 8 december 2000, p. 39 e.v. 
680 Dialogic 2006, p. 51-54. 
681 <http://www.antennebureau.nl/convenant.pdf>. 
682 Het betreft de in tabel 2 van Bijlage III opgenomen waarden met inachtneming van Bijlage IV, Raad van de 
Europese Gemeenschappen, Aanbeveling 1999/519/EG van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling 
van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz, PbEG 1999 L 199/59. 
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Het convenant is medio 2004 voor de eerste keer geëvalueerd.683 Uit deze evaluatie volgt dat 
aanbieders in de praktijk goed uit de voeten kunnen met het convenant en de regels voor het 
vergunningsvrij plaatsen van antennes, aangezien zij niet meer worden geconfronteerd met 
verschillend lokaal beleid. Alle gemeenten hebben plaatsingsplannen ontvangen en geven aan 
dat zij beter inzicht hebben in de plaatsingsvoornemens van de aanbieders. In de praktijk 
worden de plaatsingsplannen echter niet in alle gevallen met de aanbieders besproken, zodat 
er onvoldoende sprake is van effectieve informatie-uitwisseling. In bepaalde gevallen wordt 
volgens gemeenten de noodzaak tot plaatsing van antenne-installaties op woongebouwen 
door aanbieders onvoldoende onderbouwd. Ten aanzien van de visuele inpasbaarheid blijkt 
dat gemeenten de in het convenant opgenomen mogelijkheden terzake onvoldoende benut-
ten. Als er wel eisen zijn gesteld, is het voor gemeenten niet duidelijk of de aanbieders hieraan 
gevolg geven. De onderlinge afstemming onder aanbieders ten aanzien van het instemmings-
recht van bewoners is goed geregeld. Bewoners waarderen dat zij bij het plaatsen van 
antennes worden betrokken, maar de begeleidende informatie bij het instemmingspakket laat 
aan duidelijkheid te wensen over. Het feit dat voor een rij koopwoningen de instemmings-
procedure niet van toepassing is, schijnt in de praktijk tot problemen te hebben geleid.684 Bij 
het plaatsen van zendinstallaties worden de blootstellingslimieten in acht genomen. De 
voornaamste conclusie is dat de communicatie tussen gemeenten en aanbieders rondom het 
plaatsingsplan verbetering behoeft. In juni 2005 is het convenant nogmaals geëvalueerd.685 
Uit deze evaluatie blijkt dat de communicatie rond de instemmingsprocedure over het 
algemeen als adequaat wordt ervaren, maar kan worden verbeterd richting een kleine, maar 
zeer actieve groep die weerstand biedt tegen het plaatsen van antenne-installaties. Gemeenten 
zouden wellicht een grotere rol in het communicatieproces kunnen innemen. Ten opzichte 
van voorheen zijn de plaatsingsplannen helderder, is het voorlichtingsmateriaal voor burgers 
en gemeenten verbeterd, is de begeleidende informatie bij de instemmingsprocedure verhel-
derd en zijn de resultaten van meting van elektromagnetische velden door het Agentschap 
Telecom gepubliceerd. Gemeenten beschikken over meer kennis en ervaring en stellen zelden 
nog specifieke eisen aan de visuele inpasbaarheid. De partijen signaleren dat niet langer 
ruimtelijke ordening en de visuele inpassing de belangrijkste aandachtspunten vormen, maar 
blootstelling aan straling, veiligheid en gezondheid. Een van de actiepunten vormt het 
mogelijk vaststellen van een klachtenprocedure. 
 Hoewel het antennebeleid en het daarop gebaseerde convenant een bestuursrechte-
lijke basis hebben en ondanks dat daarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van niet-
nakoming, ontbreekt een wettelijke basis en derhalve een wettelijke verplichting om een en 
ander af te dwingen. Op lange termijn kan niet worden volstaan met het Nationaal Antenne-
beleid. Begin 2006 is het nationaal antennebeleid in opdracht van het ministerie van EZ 
geëvalueerd. Een van de voornaamste conclusies van de evaluatie is dat de doelstelling van 
het beleid weliswaar gedeeltelijk is gehaald, maar dat nog steeds niet duidelijk is hoe alle 
betrokken belangen tegen elkaar moeten worden gewogen.686 Daarnaast is door terughou-
dendheid van de rijksoverheid de publieksvoorlichting met betrekking tot de gezondheids-
aspecten van antennes volstrekt onvoldoende.687 Ook wordt in de evaluatie gesignaleerd dat 
gemeenten als gevolg van protesten en toenemende weerstand van burgers tegen de plaatsing 

                                                 
683 DGTP 2004. 
684 Kamerstukken II 2003/04, 28 089, nr. 4, p. 35. 
685 DGTP 2005. 
686 Dialogic 2006, p. 37. 
687 Dialogic 2006, p. 56-58. 
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van antennes steeds vaker afwijken van het nationale antennebeleid en opnieuw een restric-
tiever plaatsingsbeleid hanteren, met name bij de plaatsing van antennes tussen 5 en 40 meter 
hoog.688 
 
Gezondheidsaspecten 
Op communautair niveau is regelgeving vastgesteld ten aanzien van de bescherming van de 
volksgezondheid en veiligheid in verband met het gebruik van radioapparatuur, zoals zend-
installaties. De R&TTE richtlijn689 bevat het regelgevingskader voor onder andere de 
ingebruikneming van radioapparatuur. De bescherming van de gezondheid of de veiligheid690 
van de gebruiker of van anderen, en de beschermingsvoorschriften met betrekking tot 
elektromagnetische compatibiliteit van de EMC richtlijn691 vormen de toepasselijke essentiële 
eisen. Op grond van art. 7 lid 1 R&TTE richtlijn moeten Lidstaten toestaan dat apparatuur 
die voldoet aan de essentiële eisen in gebruik wordt genomen. Lid 2 bepaalt dat 
aangelegenheden op het gebied van de volksgezondheid een van de redenen kunnen vormen 
om de ingebruikneming van radioapparatuur te beperken. 
 Op een vraag van het Europees Parlement over de bouw van mobiele netwerken 
antwoordde de Europese Commissie: 
 

“De wetgeving van de Unie betreffende radioproducten, waaronder mobiele-telefoonmasten 
(verwijzing naar de R&TTE richtlijn, toevoeging NS), verplicht de producenten er voor te 
zorgen dat de producten veilig zijn wanneer zij voor het daartoe bestemde doel worden 
gebruikt, maar de nationale of lokale autoriteiten kunnen extra verplichtingen inzake het gebruik 
van radioproducten opleggen, bijvoorbeeld door het voorschrijven van minimumafstanden 
voor het publiek, zodat er voor kan worden gezorgd dat de telefoonmasten naar behoren 
worden geïnstalleerd.”692 

 
In een aanbeveling van de Raad van de EG uit 1999 zijn de maximale blootstellingslimieten 
aan elektromagnetische straling voor mobiele telefonie vastgesteld.693 In het convenant wordt 
uitgegaan van de in deze aanbeveling vervatte limieten. 
 Naar aanleiding van de maatschappelijke onrust over de mogelijke nadelige 
gezondheidseffecten van de toenemende omvang van de blootstelling aan elektromagne-
tische velden is een aantal onderzoeken verricht door de Gezondheidsraad. In 2000 bracht de 
Gezondheidsraad een eerste advies uit. Daarin werd aanbevolen om in de Telecommunicatie-
wet of de Wet Milieubeheer te voorzien in de mogelijkheid om plaatsing van antennes (en 
daarmee ook van basisstations) op grond van gezondheidsoverwegingen te reguleren.694 Hier-
aan is geen gevolg gegeven. In 2002 volgde een tweede onderzoek. Dit onderzoek heeft 

                                                 
688 Dialogic 2006, p. 22. 
689 Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (R&TTE richtlijn), PbEG 1999 L 
91/10. 
690 Hierbij gelden de veiligheidsvoorschriften van de Laagspanningsrichtlijn (Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 
februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch 
materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, PbEG 1973 L 77/29) zonder toepassing van de 
spanningsgrens. 
691 Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de 
Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit, PbEG 1989 L 139/19. 
692 Schriftelijke vraag E-3246/02 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie (2003/C 137 E/203), 19 november 
2002, PbEG 2003 C 137E/179. 
693 Raad van de Europese Gemeenschappen, Aanbeveling 1999/519/EG van 12 juli 1999 betreffende de beperking van 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz, PbEG 1999 L 199/59. 
694 Gezondheidsraad 2000, p. 39. 
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uitgewezen dat er geen aanleiding bestaat om de blootstellingslimieten te verlagen. Nader 
onderzoek naar de lange termijn effecten werd echter wel wenselijk geacht.695 Ook in het 
kader van het Nationaal Antennebeleid is door middel van de motie-Wagenaar696 verzocht 
om onderzoek naar de effecten van straling door antennes op langere termijn. In 2003 
verscheen een derde onderzoek. Daarin werd aangegeven dat het niet de verwachting is dat er 
gezondheidseffecten worden gevonden, maar dat meer en gerichter onderzoek noodzakelijk 
is aangezien nog niet alle vragen kunnen worden beantwoord.697 De Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf aan dat niet al het door de Gezondheidsraad 
geadviseerde onderzoek zal worden uitgevoerd, maar dat zo veel mogelijk zal worden 
aangesloten bij reeds lopend (inter)nationaal onderzoek.698 De Minister van EZ antwoordde 
op een aantal kamervragen over mogelijke schade aan de gezondheid door straling van 
UMTS masten dat de onderzoeken serieus worden genomen maar dat deze op het moment 
niet zouden leiden tot definitieve beleidsconclusies.699 In 2004 heeft de Gezondheidsraad de 
wetenschappelijke kwaliteit beoordeeld van een onderzoek van de Nederlandse Organisatie 
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) naar de effecten van GSM en 
UMTS signalen op het welbevinden en op de cognitieve functies van proefpersonen.700 Het 
TNO onderzoek wees uit dat UMTS signalen mogelijk een negatieve invloed hebben op het 
welbevinden. De Gezondheidsraad sluit zich aan bij het TNO onderzoek en geeft aan dat 
aanvullend onderzoek wenselijk is.701 Ook op kamervragen naar aanleiding van berichten in 
de media over een mogelijk verhoogde kans op kanker als gevolg van GSM straling702 en 
kamervragen over de mogelijk schadelijke effecten door straling van masten in woongebieden 
antwoordde de staatssecretaris van VROM dat het te vroeg is om beleidsmatige conclusies te 
trekken en er vooralsnog geen aanleiding bestaat om het huidige antennebeleid aan te 
passen.703 In een brief van de ministers van EZ en VROM van april 2005 is de Kamer 
geïnformeerd over de toenemende maatschappelijke onrust over de mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten van mobiele communicatie.704 De conclusie luidt dat de ministers geen 
reden zien om het antennebeleid aan te passen. Nogmaals wordt er op gewezen dat er geen 
wetenschappelijk gefundeerd bewijs bestaat dat aanleiding geeft tot ongerustheid over 
mogelijke schadelijke gezondheidsaspecten van mobiele communicatie. Op basis van het 
TNO onderzoek heeft een Zwitsers replicatieonderzoek plaatsgevonden dat gedetailleerder 
en uitgebreider was opgezet.705 Dit onderzoek heeft de uitkomsten van het TNO onderzoek 
niet kunnen bevestigen. De staatssecretaris van VROM heeft in zijn antwoord op kamer-
vragen daarover benadrukt dat het kabinet de ongerustheid die in de maatschappij leeft 
serieus neemt.706 Aangezien de resultaten van het Zwitserse onderzoek niet samenvallen met 
de beleving van een ieder, ondersteunt de staatssecretaris de noodzaak om een onafhankelijk 
kennisplatform op te richten, waarin naar verwachting een belangrijke rol voor GGD-en zal 
zijn weggelegd.  

                                                 
695 Gezondheidsraad 2002, p. 13. 
696 Kamerstukken II 2000/01, 27 561, nr. 10. 
697 Gezondheidsraad 2003, p. 18. 
698 Kamerstukken II 2003/04, 27 561, nr. 17, p. 2. 
699 Kamerstukken II 2003/04, Aanhangsel Handelingen, nrs. 278, 279 en 280. 
700 TNO 2003. 
701 Gezondheidsraad 2004. 
702 Metro, 18 augustus 2004. 
703 Aanhangsel Handelingen II 2003/04, nr. 2305 en Aanhangsel Handelingen II 2004/05, nr. 801. 
704 Kamerstukken II 2004/05, 27 561, nr. 23. 
705 Regel e.a. 2006. 
706 Aanhangsel Handelingen II 2005/06, nr. 1837. 
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In 2002 heeft de Minister van VROM in samenwerking met de Minister van VWS het 
Actieprogramma Gezondheid en Milieu opgesteld waarmee wordt beoogd een impuls te 
geven aan gezondheids- en milieubeleid op gebieden waar het reguliere beleid tekortschiet. 
Naar aanleiding van de ongerustheid onder de bevolking over de gezondheidsrisico’s van 
blootstelling aan elektromagnetische velden is een beoordelingskader voor basisstations voor 
mobiele telefonie ontwikkeld.707 Hiermee zijn aan de hand van 25 vragen de gezondheids-
aspecten inzichtelijk gemaakt. In het beoordelingskader wordt allereerst ingegaan op de 
omvang en ernst van de gezondheidseffecten en het mogelijke verband met blootstelling. In 
navolging van het bovengenoemde advies van de Gezondheidsraad uit 2000 over GSM 
basisstations wordt onderscheid gemaakt tussen thermische effecten (korte termijneffecten 
als gevolg van opwarming), het ontstaan of bevorderen van kanker en aspecifieke effecten 
(duizeligheid, concentratiestoornis, vermoeidheid, etc.). Uit het beoordelingskader volgt dat 
het aantal personen dat boven het huidige niveau wordt blootgesteld, kan toenemen als 
gevolg van uitbreiding van toepassingsmogelijkheden van mobiele communicatie, zoals 
UMTS. Over de mogelijkheden om te interveniëren, wordt geconcludeerd dat maatregelen 
zich alleen kunnen richten op het plaatselijk reduceren van de blootstelling. Hiertoe wordt 
een aantal maatregelen bepleit,708 waaronder het opnemen van blootstellingslimieten in 
wetgeving. 
 Ook in het eerste rapport van de Gezondheidsraad werd aanbevolen om in 
wetgeving het plaatsen van antennes en basisstations op grond van gezondheidsoverwegin-
gen te reguleren. Op grond hiervan ligt het in de verwachting dat aan de volksgezondheid een 
steeds zwaarder gewicht zal worden toegekend, hetgeen er waarschijnlijk toe zal leiden dat 
aanbieders minder vaak met succes een beroep zullen kunnen doen op eventuele 
vrijstellingsregelingen of zelfs dat bestemmingsplannen in de toekomst minder vrijstellings-
regelingen zullen bevatten. Het staat echter vast dat volksgezondheid geen belang is dat op 
lokaal niveau moet worden meegewogen, zoals in het geval van het GSM beleid van de Ge-
meente Haarlemmermeer. Afwegingen omtrent de volksgezondheid vinden plaats op rijks-
niveau. 
 In Denemarken hebben aanbieders naar aanleiding van berichtgeving over de 
mogelijke gezondheidsrisico’s van het plaatsen van masten en antennes voor UMTS een 
informatiecampagne gevoerd en is in de wet een verplichting voor vergunninghouders opge-
nomen tot het overleggen van radiodekkingsplannen aan NITA voor een termijn van 
minimaal twee jaar (art. 16 lid 1 Act on the Establishment and Joint Utilization of Masts for 
Radiocommunications Purposes etc.). Op basis van die informatie onderhoudt NITA een algemeen 
overzicht van de totale toekomstige radiodekkingsplannen van vergunninghouders. De voor 
een ieder toegankelijke database is sinds medio 2004 actief en bevat een overzicht van alle 
huidige en voorgenomen locaties van alle masten. Op basis van dat overzicht brengt NITA 
op verzoek van de rural zone of building authority binnen een maand advies terzake uit. NITA 
kan nadere regels vaststellen over het verstrekken van informatie. Afgaande op de huidige 
status van de uitrol van UMTS netwerken kan worden aangenomen dat de discussie omtrent 
de gezondheidsaspecten van mobiele infrastructuur in Denemarken niet heeft geleid tot ern-
stige vertraging in de aanleg.  
 

                                                 
707 Kamerstukken II 2003/04, 28 089, nr. 4, p. 25-37. 
708 Kamerstukken II 2003/04, 28 089, nr. 4, p. 35-36. 
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Jurisprudentie inzake de bouwvergunningsplicht 
In een aantal geschillen is art. 10 EVRM aan de orde gekomen. In een daarvan ging het om 
een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een mast als gevolg waarvan het uit-
zicht van de verzoeker op hinderlijke wijze werd beheerst.709 Volgens de President van de 
Rechtbank Utrecht heeft de door de aanbieder aangevoerde verplichting die uit de Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen voortvloeit om zorg te dragen voor een landelijk dekkend 
netwerk niet een zodanig spoedeisend karakter dat het voeren van een anticipatieprocedure in 
de zin van art. 19 WRO (waarbij vrijstelling van een bestemmingsplan wordt verleend), 
zonder het voorhanden zijn van een planologisch toetsingskader, is gerechtvaardigd. Art. 10 
EVRM kan er volgens de president toe leiden dat planvoorschriften, voor zover deze de 
oprichting van een antennemast in de weg staan, buiten toepassing moeten blijven. Als voor-
waarde geldt dat de antennemast noodzakelijk is voor de door art. 10 EVRM gewaarborgde 
rechten en dat zich geen situatie voordoet die beperking van die rechten rechtvaardigt. De 
president wijst er op dat art. 10 EVRM op grond van een arrest van de Hoge Raad ook 
toepasselijk is op de toegang tot openbare telefoonnetten.710 Ook in dit geval faalt het beroep 
op art. 10 EVRM. Op grond van lid 2 kan de uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting worden beperkt indien de gevolgen van het bouwplan onevenredig bezwarend 
zijn voor de omwonenden. Beperking was in dit geval gerechtvaardigd, aangezien er een voor 
de verzoeker minder belastend alternatief, namelijk plaatsing elders op het terrein, 
voorhanden was. 
 De Afdeling heeft de deur voor honorering van een beroep op art. 10 EVRM echter 
op een kier gezet. In een geschil tussen een aanbieder en Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland faalde het beroep van de aanbieder op art. 10 EVRM.711 De aanbieder stelde dat 
Gedeputeerde Staten het in het geding zijnde bestemmingsplan niet hadden mogen goed-
keuren, aangezien het plan in strijd is met art. 10 EVRM. De Afdeling overweegt dat hoewel 
het plaatsen van zendinstallaties door het bestemmingsplan wordt beperkt, de aanbieder niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat de opbouw van een dekkend netwerk onaanvaardbaar wordt 
beperkt. Hieruit kan worden afgeleid dat indien de aanbieder dit aannemelijk maakt, dit 
mogelijk voldoende grond oplevert voor strijd met art. 10 EVRM. In een ander geschil heeft 
de Afdeling geoordeeld dat indien vanuit een oogpunt van hinder voor omwonenden aan de 
totstandkoming van een bouwwerk zwaarwegende bezwaren zijn verbonden, een (bouw)-
verbod noodzakelijk kan zijn ter bescherming van de rechten van die omwonenden, als 
bedoeld in art. 10 lid 2 EVRM.712 Ditzelfde kwam aan de orde in het hoger beroep van B&W 
van de Gemeente Breda tegen een uitspraak van de Rechtbank Breda bij de Afdeling.713 
Onderwerp van het geschil was de weigering door de gemeente een bouwvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van een antenne-installatie. De rechtbank oordeelde dat aan het 
opleggen van een beperking van de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in art. 10 lid 2 
EVRM zwaardere eisen moeten worden gesteld inzake belangenafweging en onderbouwing 
dan gebruikelijk.714 B&W voerde in hoger beroep aan dat de bouwvergunning is geweigerd 
op grond van art. 44 lid 1 sub c en d Woningwet (reguliere bouwvergunning), die tot weige-
ring van de vergunning verplicht als het daarin bepaalde zich voordoet, zodat aan een belan-

                                                 
709 Pres. Rb. Utrecht 30 september 1999, Computerrecht 2000-2, p. 89-91, besproken in hetzelfde nummer door E.J. 
Dommering, p. 75-77. 
710 HR 26 februari 1999, Mediaforum 1999-5, nr. 26, m.nt. A.W. Hins, NJ 1999, 716, m.nt. E.J. Dommering. 
711 ABRvS 6 november 2002 (Ben en X/Gedeputeerde Staten Noord-Holland), zaaknr. 200101836/1. 
712 ABRvS 4 december 2002, zaaknr. 200200561/1, LJN AF1481. 
713 ABRvS 19 april 2006, zaaknr. 200505829/1, LJN AW2254. 
714 Rb. Breda 9 juni 2005, zaaknr. 04/1962. 
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genafweging niet kon worden toegekomen. De Afdeling gaat daarin mee. Gelet op het 
negatieve advies van de welstandcommissie heeft B&W kunnen stellen dat het realiseren van 
het bouwwerk in de betrokken woonomgeving onevenredig bezwarend is voor omwonen-
den. B&W hoefde – anders dan de rechtbank oordeelde – niet nader onderzoek uit te voeren 
naar de door omwonenden ingediende zienswijzen over geluidhinder, visuele hinder en 
storing van ontvangst op consumentenelektronica. 
 De Afdeling heeft zich in het beroep van een aanbieder en een particulier tegen een 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uitgesproken over diens goedkeuring 
van het bestemmingsplan ‘Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommuni-
catie’ van de Gemeente Haarlemmermeer.715 Het plan beoogt een herziening van (op het mo-
ment van het geschil) 231 vigerende en 40 in procedure zijnde bestemmingsplannen met als 
doel hierin een regeling voor zend- en ontvangstinstallaties voor mobiele telefonie op te 
nemen. Op grond van art. 28 lid 2 WRO dienen Gedeputeerde Staten te beoordelen of het 
plan al dan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De aanbieder heeft een groot 
aantal bezwaren aangevoerd. Allereerst hebben Gedeputeerde Staten het plan volgens de 
aanbieder ten onrechte goedgekeurd, aangezien OPTA niet is gehoord. Op grond van art. 10 
van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 dient B&W bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg te plegen met onder andere de diensten van het Rijk die belast zijn 
met de behartiging van belangen welke in het plan of de vrijstelling in het geding zijn. 
Volgens de Afdeling is niet gebleken dat een reactie van OPTA noodzakelijk was voor een 
verantwoorde voorbereiding van het bestemmingsplan en mocht de gemeenteraad ervan 
uitgaan dat de belangenbehartiging op dit punt door de Minister van V&W is verzorgd. Uit 
de uitspraak blijkt echter niet of de minister terzake is gehoord. Dit is niet aannemelijk. 
 Ook het algemene bezwaar dat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan ten 
onrechte hebben goedgekeurd, aangezien een algemene regeling voor het plaatsen van 
antenne-installaties niet mogelijk zou zijn in een bestemmingsplan, faalt. De Afdeling wijst er 
op dat aan de in het bestemmingsplan opgenomen algemene regeling voor de plaatsing van 
bouwvergunningplichtige antenne-installaties stedenbouwkundige motieven ten grondslag 
liggen. Onder verwijzing naar de eerder besproken uitspraak van de Afdeling, wijst zij er op 
dat zij het GSM beleid van de Gemeente Haarlemmermeer niet kennelijk onredelijk heeft 
geacht. De planregeling is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening relevant en hoort dan 
ook te worden geregeld in een bestemmingsplan. 
 Bij het vaststellen van vrijstellingsregelingen speelt ook de vrees voor gezondheids-
risico’s een belangrijke rol. Voor aanbieders en particulieren gelden wat dit betreft 
verschillende overwegingen. De aanbieder stelt geen goed dekkend netwerk in de gemeente 
te kunnen realiseren, aangezien bij de planregeling ten onrechte rekening is gehouden met 
vrees voor gezondheidsrisico’s. Gedeputeerde Staten zouden ten onrechte goedkeuring heb-
ben verleend aan de restrictieve vrijstellingsregelingen voor de bouw van antenne-installaties 
in woongebieden. De particulier voert aan dat de vrijstellingsregelingen als zodanig te ver 
gaan, aangezien over de gevolgen van zendinstallaties voor de volksgezondheid onvoldoende 
onduidelijkheid bestaat. De Afdeling wijst er op dat met de planregeling ook is beoogd tege-
moet te komen aan de vrees voor gezondheidsrisico’s door in woongebieden in beginsel geen 
antenne-installaties op woongebouwen toe te staan. De gemeenteraad heeft volksgezondheid 
als onderdeel van rijksbeleid in de planregeling meegenomen. De Afdeling wijst er op dat 
afwegingen omtrent de volksgezondheid op rijksniveau plaatsvinden. Daarbij wordt uitge-

                                                 
715 ABRvS 6 november 2002 (Ben en X/Gedeputeerde Staten Noord-Holland), zaaknr. 200101836/1. 
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gaan van de basisrestricties en referentieniveaus, die in een aanbeveling van de Raad van de 
Europese Unie zijn vastgesteld.716 Ook wijst de Afdeling op de nota Nationaal Antennebeleid 
en een rapport van de Gezondheidsraad.717 Uit deze stukken blijkt volgens de Afdeling niet 
dat er reëel te verwachten negatieve effecten voor de volksgezondheid bestaan. Het beleid 
ten aanzien van volksgezondheid, waar gemeenteraad en Gedeputeerde Staten zich bij heb-
ben aangesloten, acht de Afdeling niet onredelijk. Het zou te ver gaan om Gedeputeerde Sta-
ten te verplichten de aspecten van volksgezondheid zelfstandig te toetsen. De Afdeling gaat 
er aan voorbij dat volksgezondheid een belang betreft dat op nationaal niveau en niet op 
lokaal niveau dient te worden gewaarborgd (waarover hierna). 
 De Afdeling verklaart het beroep van de aanbieder echter gedeeltelijk gegrond. Zoals 
uiteengezet, kan op grond van art. 15 lid 1 WRO bij een bestemmingsplan worden bepaald 
dat B&W bevoegd is vrijstelling te verlenen van bepaalde voorschriften van het plan. De 
Afdeling benadrukt dat een vrijstellingsregeling voldoende objectief moet zijn omschreven, 
zodat duidelijk is in welke gevallen en onder welke voorwaarden hiervan gebruik kan worden 
gemaakt. De Afdeling acht een in de planregeling niet nader bepaalde verwijzing onvoldoe-
nde duidelijk. Het plan strijdt in zoverre met art. 15 WRO en het rechtszekerheidsbeginsel. 
Gedeputeerde Staten hebben in strijd met deze bepaling gehandeld door het plan in zoverre 
toch goed te keuren. Ook een aantal bezwaren betreffende de goedkeuring door Gedepu-
teerde Staten van verboden ten aanzien van het plaatsen van antenne-installaties in bepaalde 
zones, ten aanzien van bouwmogelijkheden en bepalingen over de bouwhoogte zijn 
gehonoreerd. 
 De aanbieder stelt tevens dat Gedeputeerde Staten ten onrechte goedkeuring hebben 
verleend aan het planvoorschrift op grond waarvan B&W vrijstelling kan verlenen voor het 
bouwen van een vrijstaande antenne-installatie in het landelijk gebied met een hoogte van 
minder dan 36 meter, op voorwaarde dat is aangetoond dat de mogelijkheden voor site 
sharing voldoende zijn gewaarborgd. Volgens de aanbieder hadden Gedeputeerde Staten 
deze bepaling niet mogen goedkeuren, aangezien dit wordt geregeld in art. 3.11 Tw. Volgens 
de Afdeling volgt uit het voorschrift niet de verplichting tot site sharing zoals is geregeld in 
de Telecommunicatiewet, maar wordt bij het verlenen van vijstelling slechts rekening 
gehouden met de mogelijkheid daartoe. Ten slotte faalt het beroep op art. 10 EVRM. De 
Afdeling overweegt dat hoewel het plaatsen van zendinstallaties door de planregeling wordt 
beperkt, de aanbieder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de opbouw van een dekkend net-
werk onaanvaardbaar wordt beperkt. De particulier (tweede appellante in het geschil) heeft 
tevergeefs een beroep gedaan op art. 8 EVRM. Dit artikel beschermt het recht op eerbied-
iging van de persoonlijke integriteit. De Afdeling overweegt dat gezondheidsschade onder 
omstandigheden kan leiden tot aantasting van het recht op respect voor het privéleven, 
familie en gezinsleven en de woning. Aangezien gezondheidsschade door straling afkomstig 
van antenne-installaties evenwel niet aannemelijk is gemaakt, is geen sprake van schending 
van art. 8 EVRM door het goedkeuren van de planregeling door Gedeputeerde Staten. 
 In een geschil tussen een aanbieder en een stadsdeel heeft de Afdeling zich 
uitgesproken over de vraag of een antenne-installatie die is bevestigd aan de schoorsteen van 
een gebouw een vergunningsvrij bouwwerk is.718 Op andere gronden dan de voorzieningen-
rechter oordeelt de Afdeling dat de antenne-installatie geen vergunningsvrij bouwwerk is. Als 

                                                 
716 Raad van de Europese Gemeenschappen, Aanbeveling 1999/519/EG van 12 juli 1999 betreffende de beperking van 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz, PbEG 1999 L 199/59. 
717 Gezondheidsraad 2002. 
718 ABRvS 27 oktober 2004, zaaknr. 200402683/1. 
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uitgangspunt voor de hoogte van een antenne met antennedrager geldt volgens de Afdeling 
op grond van art. 3 lid 1 onderdeel e, sub 1, sub b Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken dat moet worden gemeten vanaf de voet. Indien de 
antenne is bevestigd aan een gevel van een gebouw moet worden gemeten vanaf het punt 
waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist. De schoorsteen waaraan de 
antenne met antennedrager is bevestigd, is geen gebouw, als bedoeld in art. 1 sub c 
Woningwet. De schoorsteen is ook geen onderdeel van de gevel van een gebouw. Gelet op 
de plaatsing en hoogte is de schoorsteen weliswaar een met het schoolgebouw samenhangend 
maar daarvan te onderscheiden bouwwerk. De Afdeling ziet in de tekst van het besluit en de 
bijbehorende nota van toelichting geen aanknopingspunten voor het standpunt dat bevesti-
ging van een antenne aan de schoorsteen gelijk moet worden gesteld met bevestiging aan de 
gevel van een gebouw. Voor de hoogte van de antenne moet volgens de Afdeling worden 
gemeten vanaf de voet van de antennedrager en niet vanaf het aangrenzend dakvlak. 
Aangezien de antenne met antennedrager vanaf de voet gemeten ongeveer 7 meter hoog is, 
dient de aanbieder voor het plaatsen daarvan een vergunning aan te vragen. Ook ten aanzien 
van deze uitspraak kan men zich afvragen of de Afdeling de wettelijke bepalingen op een 
juiste wijze interpreteert. De Afdeling interpreteert de voorwaarden waaraan moet zijn 
voldaan, wil er sprake zijn van een uitzondering op het vereiste van de bouwvergunning, zo 
beperkt dat het plaatsen van (in theorie) bouwvergunningsvrije antennes in de praktijk in 
bepaalde gevallen onmogelijk wordt gemaakt. 
 In een aantal geschillen ging het om het weigeren van een vergunning in verband met 
mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van antennes. Zo heeft de Afdeling in hoger be-
roep bepaald dat de Gemeente Haaksbergen een bouwvergunning moet verlenen aan Libertel 
voor de bouw van een GSM mast.719 B&W had in bezwaar de aan Libertel verleende vrij-
stelling en bouwvergunning voor een GSM mast ingetrokken en de aanvraag van Libertel 
alsnog geweigerd, aangezien Libertel volgens B&W van plan zou zijn in de GSM mast ook 
UMTS antennes aan te brengen en dit voornemen bij de vrijstellingverlening had moeten 
worden betrokken. Gelet op de mogelijke gezondheidsrisico’s wilde B&W de plaatsing van 
UMTS antennes op een locatie in of nabij woonbuurten voorkomen. De Rechtbank Almelo 
oordeelde dat B&W bij zijn afweging of er vrijstelling wordt verleend ten onrechte heeft 
betrokken dat in de GSM mast ook UMTS antennes kunnen worden gehangen.720 De 
bouwaanvraag had immers alleen betrekking op een mast, een techniekkast en drie GSM 
antennes. In UMTS antennes is volgens de aanvraag niet voorzien. Door op deze grond de 
vrijstelling te weigeren, tracht B&W meer controle uit te oefenen over toekomstige bouw-
activiteiten dan de wet toestaat. De Afdeling heeft de uitspraak bekrachtigd.721 
 De Gemeente Haaksbergen had eerder ook KPN een bouwstop opgelegd, aangezien 
de GSM mast waarvoor een vergunning was verleend 4,5 meter van de vergunde locatie was 
geplaatst. In die mast zou later een UMTS installatie worden aangebracht. De Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Almelo heeft in dit verband de begrippen ‘bestaand gebouw’ en 
‘bouwvergunningplichtige antenne-installatie’ uitgelegd aan de hand van het hierboven reeds 
genoemde Bblb. De voorzieningenrechter leidt daaruit af dat er geen verband bestaat tussen 
het begrip ‘bestaand gebouw’ en een verleende bouwvergunning en dat het niet uitsluitend 
gaat om gebouwen die met een bouwvergunning en overeenkomstig de vergunning zijn 

                                                 
719 ABRvS 25 oktober 2006, zaaknr. 200602778/1, LJN AZ0826. 
720 Rb. Almelo 10 april 2006, zaaknr. 05/520 WW44 N1 A, LJN AV9486. 
721 Tot dezelfde conclusie kwam de Afdeling in een geschil tussen Orange en het college van B&W van Raalte, ABRvS 6 
september 2006, zaaknr. 200509851/1, LJN AY7578. 
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opgericht. Daarnaast wordt bij het begrip ‘bouwvergunningplichtige antenne-installatie’ ook 
geen verband gelegd met het vereiste dat de benodigde bouwvergunning ook inderdaad moet 
zijn verleend en dat deze antenne-installatie overeenkomstig de bouwvergunning moet zijn 
opgericht. Hoewel de antennemast niet geheel overeenkomstig de bouwvergunning is opge-
richt, is er toch sprake van vergunningvrij bouwen. De aanleg van de UMTS installatie moet 
dan ook volgens de voorzieningenrechter als vergunningvrij worden aangemerkt. Aangezien 
B&W de bouw niet kan tegenhouden, kan zijn beleid om in afwachting van nader onderzoek 
geen UMTS installaties in Haaksbergen toe te staan geen rol spelen. 
 De Afdeling hecht aan de adviezen van de Gezondheidsraad terzake. Zo heeft zij een 
uitspraak bekrachtigd van de Rechtbank Den Haag waarin het beroep tegen de bezwaren van 
Stichting Stedenbouw en Stadsherstel tegen het verlenen van een bouwvergunning die 
verband hielden met gezondheidsgevaren van GSM straling ongegrond was verklaard. B&W 
Den Haag had zich ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s gebaseerd op het eerder 
genoemde advies van de Gezondheidsraad van 29 juni 2000.722 De Afdeling wijst er op dat 
vaststaat dat de Gezondheidsraad een terzake deskundige instantie is en dat gesteld noch 
gebleken is dat zijn advies op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en/of inhoudelijk on-
juist is. Ook in een andere uitspraak baseert zij zich op deze overweging.723  
 
4.4.4 Overige nutsinfrastructuur 
 
De invloed van de centrale overheid op de ruimtelijke ordeningsaspecten van de aanleg van 
nutsinfrastructuur is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw toegenomen via een complex 
stelsel van bestuursrechtelijke instrumenten. Het uitgangspunt is dat er landelijk hoofdlijnen 
worden uitgezet. De rijksoverheid zet in een planologische kernbeslissing (PKB) globaal 
uiteen hoe zij verwacht de ruimte in te richten.724 Onderdelen van een PKB kunnen bindend 
zijn (bijvoorbeeld indien het kabinet of de Tweede Kamer locaties willen vrijhouden of willen 
bestemmen voor een bepaalde functie), maar de PKB in zijn geheel is dat niet. Decentrale 
overheden houden bij het vaststellen van plannen echter wel rekening met PKB’s. De 
provinciale overheid stelt in overeenstemming met het PKB streekplannen vast, waarin de 
inrichting van ruimte op provinciaal niveau wordt gepland. Gemeenten staan de daarop geba-
seerde juridisch bindende bestemmingsplannen ter beschikking, waarin de bestemming van 
gemeentegrond plaatsvindt. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden de PKB, de pro-
vinciale streekplannen en de regionale en gemeentelijke structuurplannen vervangen door 
structuurvisies, waarin het langetermijnbeleid is beschreven en die richtinggevend zijn voor 
de invulling van bestemmingsplannen.725 Structuurvisies worden door de betreffende 
minister en de Minister van VROM vastgesteld. 
 Vooralsnog gelden de bestaande PKB’s. Een voorbeeld van een PKB is het door de 
Minister van VROM op grond van art. 47 Waterleidingwet vastgestelde Beleidsplan Drink- 
en Industriewatervoorziening. Dit beleidsplan geeft inzicht in de ruimtelijke aspecten van het 
beleid op lange termijn,726 voor zover dat is gericht op het tot stand brengen van de nodige 

                                                 
722 ABRvS 15 maart 2006, zaaknr. 200505249/1, LJN AV5041. 
723 ABRvS 6 september 2006, zaaknr. 200509851/1, LJN AY7578. 
724 Een PKB doorloopt een wettelijk voorgeschreven procedure van inspraak, advies en bestuurlijk overleg met lagere 
overheden, alvorens de Staten-Generaal daaraan zijn goedkeuring verleent. 
725 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 12. De reden hiervoor is dat de PKB procedure te veel belast is geraakt met 
Awb procedures en de milieueffectrapportage. 
726 De VEWIN overlegt in het kader van het beleidsplan iedere drie jaar een tienjarenplan ter goedkeuring aan de 
Minister van VROM, waarin zij aangeeft hoeveel leidingen moeten worden aangelegd. 
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infrastructuur ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening. Het is een plan 
betreffende het aspect watervoorziening van het nationale ruimtelijke beleid. De totstand-
koming van het plan vindt zijn basis in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op grond van 
art. 2a WRO stelt de ministerraad voor bepaalde aspecten van het nationale ruimtelijke beleid 
plannen (structuurschetsen, structuurschema’s of nota’s, die van belang zijn voor het 
nationaal ruimtelijk beleid) vast, die door de betreffende ministers worden voorbereid. Op de 
voorbereiding van het plan is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Over 
het ontwerp wordt overleg gepleegd met de besturen van provincies, gemeenten en water-
schappen en in voorkomende gevallen met de besturen van de daarvoor in aanmerking 
komende openbare lichamen voor beroep en bedrijf. Het ontwerp dient door de Staten-
Generaal te worden goedgekeurd. Een bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister 
van VROM daartoe op zijn verzoek aangewezen representatieve organisatie van eigenaren 
van waterleidingbedrijven stelt op grond van art. 52 Waterleidingwet in overeenstemming 
met en op basis van het beleidsplan een plan voor de middellange termijn op. Uit art. 53 lid 1 
Waterleidingwet volgt dat dit plan voor het gehele grondgebied van Nederland, op basis van 
een overzicht van de bestaande watervoorzieningswerken en voor een periode van ten minste 
tien jaar, de voornemens omvat met betrekking tot het wijzigen of uitbreiden van die werken, 
het tot stand brengen van zodanige werken en het gebruik van de werken. Ook de totstand-
koming van dit plan is op grond van art. 54 Waterleidingwet met vele waarborgen van 
overleg omgeven en dient door de Minister van VROM te worden goedgekeurd. 
 Hetzelfde geldt voor het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening,727 dat het 
ruimtelijk toetsingskader voor de planning van de elektriciteitsvoorziening bevat en de 
ruimtelijke reservering voor de benodigde elektriciteitscentrales en hoogspanningsverbindin-
gen aangeeft. Het structuurschema wordt uitgewerkt via het ruimtelijk beleid van lagere 
overheden, in de betreffende streekplannen en bestemmingsplannen.728 
 Voor de aanleg van buisleidingen geldt het Structuurschema Buisleidingen en de 
daarop gebaseerde PKB, waarin het landelijk beleid is uiteengezet. In het structuurschema is 
voor de hoofdtransportleidingen een landelijk net van hoofdverbindingen (hoofdtransport-
leidingennetwerk) vastgesteld, waaronder het hoofdtransportnet van de Gasunie. De PKB 
bevat de grondslag voor het reserveren van grond voor de aanleg van hoofdtransportleidin-
gen. Hoofdverbindingen voor de aanleg van hoofdtransportleidingen worden zo veel moge-
lijk planologisch gereserveerd door middel van buisleidingstroken. Buisleidingstroken zijn 
opgenomen in het streekplan en bij sterk en matig verstedelijkte gebieden ook in het bestem-
mingsplan. Het bestemmingsplan mag voor het gebied van de streek geen verbod op de 
aanleg van een leiding bevatten. Gronden waarin belangrijke leidingen liggen of waarin de 
aanleg daarvan wordt beoogd, moeten als zodanig worden bestemd. 
 In 2001 is er een rapport van de MDW werkgroep Buisleidingconcessies verschenen 
waarin werd geconcludeerd dat het juridisch instrumentarium voor het verlenen van conces-
sies voor buisleidingen moet worden verbeterd.729 Het ontbreken van duidelijk kenbare afwe-
gingscriteria voor de besluitvorming over de aanleg van buisleidingen vormt een van de 
geconstateerde knelpunten. Onduidelijk is, zo blijkt uit het rapport, hoe in deze afweging 

                                                 
727 Het eerste Structuurschema Elektriciteitsvoorziening dateert uit 1981 en richtte zich met name op de ruimtelijke 
aspecten van de elektriciteitsvoorziening. Tegen de achtergrond van ontwikkelingen en nieuw beleid op het gebied van 
energie, milieu en ruimtelijke ordening heeft de overheid in 1994 het tweede structuurschema opgesteld, dat tot 2010 zal 
gelden. 
728 Net als geldt voor de waterleidingsector vindt het structuurschema tevens zijn weerslag in de door de 
elektriciteitssector tweejaarlijks op te stellen elektriciteitsplannen. 
729 MDW werkgroep Buisleidingenconcessies 2001. 
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naast het openbaar belang rekening wordt gehouden met andere belangen, zoals ruimtelijke 
ordening. Ten aanzien van ruimtelijke ordening dient volgens de werkgroep voorafgaand aan 
de aanleg van een leiding te worden nagegaan in hoeverre het ruimtebeslag van de leiding in 
overeenstemming is met het overige grondgebruik van de leiding. Met het oog op efficiënt 
ruimtegebruik moet tevens worden nagegaan in hoeverre leidingen kunnen worden gebun-
deld met andere leidingen of bovengrondse infrastructuur. Daarnaast wordt gewezen op de 
doorwerking van besluitvorming in streek- en bestemmingsplannen. Het komt voor dat 
andersoortige bebouwingen plaatsvinden in voor buisleidingen gereserveerde gebieden door-
dat decentrale overheden niet op de hoogte zijn van de reserveringen en de reserveringen niet 
zijn doorvertaald naar decentrale bestemmingsplannen. De werkgroep heeft een voorkeur 
voor aanleg van buisleidingen in een buisleidingenstraat of -strook – die deel zal moeten 
uitmaken van een structuurschema – aangezien deze reeds ruimtelijk is gereserveerd voor 
buisleidingen. Voor buisleidingen buiten een buisleidingenstraat of -strook is afzonderlijke 
planologische inbedding vereist. Het project buisleidingconcessies zou na medio 2004 wor-
den afgerond.730 De uitgangspunten voor een nieuwe procedure zijn: beperking van het 
aantal beslissingen (zo veel mogelijk in één hand), een overzichtelijk systeem van rechts-
bescherming en beperking van het aantal typen buisleidingen en procedures.731 Vooralsnog is 
het Structuurschema Buisleidingen eind 2003 voor de vierde keer verlengd met een periode 
van vijf jaar tot 30 december 2008.732 Wanneer nieuw PKB beleid voor hoofdtransport-
leidingen van kracht wordt, vervalt het structuurschema van rechtswege voor het verstrijken 
van die termijn. Op termijn zal in de Nota Ruimte van het ministerie van VROM één 
geïntegreerd ruimtelijkbeleidskader worden opgenomen (waarover hierna). 
 De Waterleidingwet en de Elektriciteitswet 1998 zien in feite niet op de aanleg van 
nutsinfrastructuur. Zoals is uiteengezet in hoofdstuk 2, was een wettelijke gedoogplicht voor 
de aanleg van water- en elektriciteitsleidingen niet noodzakelijk, aangezien deze bedrijven in 
handen van de gemeenten waren. Dit heeft er toe geleid dat de aanleg van deze 
nutsinfrastructuur nog steeds plaatsvindt door middel van concessies die vanwege de 
autonomie per gemeente of provincie verschillen. Voor de aanleg van water- en energie-infra-
structuur en buisleidingen geldt allereerst het vereiste van minnelijke overeenstemming met 
de rechthebbenden. Wanneer deze toestemming niet wordt verkregen, dient op grond van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht van de Minister van EZ een concessie en van de Minister 
van V&W een verklaring van openbaar belang te worden verkregen.733 Op basis hiervan 
wordt voor de rechthebbenden een gedoogplicht in het leven geroepen, waarmee de 
privaatrechtelijke belemmeringen die zich voordoen bij de aanleg van de infrastructuur 
worden weggenomen. In het kader van de concessieverlening wordt beoordeeld in hoeverre 
het tracé past binnen het ruimtelijke beleid, wordt het globale tracé vastgesteld en wordt de 
voorwaarde opgenomen dat met de interdepartementale Planologische Werk Commissie 
overeenstemming over de exacte ligging moet worden bereikt. Daartoe is planologische 
inpassing in streek- en bestemmingsplannen noodzakelijk. Om de infrastructuur daadwerk-

                                                 
730 Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 284, p. 8.  
731 Bijlage II (Geactualiseerd overzicht MDW-II Projecten), p. 8-9 (bijlage bij Kamerstukken II 2002/03, 24 036, nr. 284). 
732 Stcrt. 2003, nr. 245, p. 18. 
733 Als openbare werken van algemeen nut worden aangemerkt: werken ten behoeve van energiedistributie, 
(ondergrondse en bovengrondse) hoogspanningsverbindingen, elektriciteitskabels, gas- en drinkwatertransport-
leidingen), maar ook centrale antennewerken, centrale antenne inrichtingen en signaalkabels. Zie Coenen 1997. Brief 
minister EZ (Wijers) aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk E/EE/AE/98015247, 
zonder datum: “Uitgaande van toepassing van de Belemmeringenwet Verordeningen en van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht is (...), een net aangemerkt als een openbaar werk van algemeen nut, indien dat door een netbeheerder 
wordt aangelegd, hersteld, vernieuwd of uitgebreid.” 
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elijk te realiseren, zijn ten slotte, op grond van algemene verordeningen (of op grond van 
andere wetten, zoals de Hinderwet of de Wet milieubeheer) en bestemmingsplannen, aanleg-
vergunningen vereist van de gemeente in wiens grond de leiding wordt aangelegd.734 De 
Belemmeringenwet verordeningen verleent vrijstelling van de toepasselijke bepalingen uit 
gemeentelijke en provinciale verordeningen. 
 Voor de aanleg van gas ontbreekt een wettelijke regeling. Alleen de Gasunie bezit een 
algemene concessie op basis waarvan de aanleg van gasleidingen plaatsvindt. Op grond van 
art. 16 Wet op de energiedistributie worden werken ten behoeve van de distributie van gas of 
warmte voor de toepassing van de Belemmeringenwet privaatrecht aangemerkt als openbare 
werken van algemeen nut. Tevens gelden daarvoor provinciale verordeningen.735 
 Het kabinet heeft in 2004 de Nota Ruimte vastgesteld, waarin de uitgangspunten 
voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 – met een doorkijk naar 2030 – zijn neergelegd en 
de ondergrond expliciet wordt meegenomen.736 Met de nota wordt onder meer beoogd de 
economie te versterken door een oplossing te bieden voor de ruimtelijke knelpunten, en 
veiligheid te waarborgen door rampen te voorkomen. Het uitgangspunt van het nieuwe 
ruimtelijk beleid is een decentrale aanpak. Het Rijk focust in de nota op netwerken die van 
nationaal belang zijn. In de nota wordt aangegeven dat de ruimtelijke hoofdstructuur van 
Nederland een belangrijke rol speelt in het uiteengezette beleid. Dit zijn de gebieden en 
netwerken die het kabinet van nationaal ruimtelijk belang acht. Wat betreft de netwerken gaat 
het onder meer om de hoofdverkeersinfrastructuur, de hoofdwatersystemen en de energie-
voorziening. Deze infrastructuur heeft volgens het kabinet ruimtelijke aspecten waarmee een 
rijksbelang is gemoeid.  
 In de nota wordt met geen woord gerept over communicatienetwerken. De nota gaat 
geheel voorbij aan de ruimtelijke consequenties van de aanleg van communicatie-infrastruc-
tuur. Slechts wordt in hoofdstuk 3 van deel 1 van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening – die moet worden gezien als deel 1 van de PKB procedure die moet leiden tot de 
Nota Ruimte (deel 3 van de procedure) – ingegaan op de twee wijzen waarop ICT van 
invloed is op het ruimtegebruik.737 Allereerst is ICT in het algemeen van invloed op de 
economische groei, in de zin dat meer economische groei tot meer welvaart, meer bedrijvig-
heid, meer vraag naar grotere woningen en meer mobiliteit leidt. Daarnaast heeft ICT gevol-
gen voor het activiteitenpatroon van personen, in de zin dat belemmeringen in ruimte 
(bereikbaarheid) en tijd (openingstijden) afnemen. Vervolgens wordt in de nota aangestipt dat 
het aantal ICT bedrijven in Nederland gestaag groeit en dat een belangrijk onderdeel van ICT 
een snelle, draadloze telecommunicatie-infrastructuur is, waartoe ook antenne-installaties 
behoren.738 De ontwikkelingen op ICT gebied worden dus beschouwd als veranderingen in 
de samenleving en worden slechts indirect in de Nota Ruimte meegenomen. Op de vraag 
waarom in de Nota Ruimte geen aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke effecten van de 
aanleg van communicatie-infrastructuur antwoordde een beleidsmedewerker van het minis-

                                                 
734 Op grond van art. 3 lid 3 onderdeel a van het Bblb jo. art. 43 lid 1 sub c Woningwet is geen bouwvergunning vereist, 
aangezien leidingen als bouwwerken van beperkte betekenis zijn aangemerkt. Leidingen zijn op grond van art. 5 lid 1 
Bblb echter niet bouwvergunningsvrij, indien zij worden gebouwd in, op, aan of bij een monument als bedoeld in de 
Monumentenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, of 
in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988. 
735 Ten aanzien van veiligheid gelden tevens op basis van zelfregulering ontwikkelde NEN normen en KVGN 
richtlijnen, die worden omgezet in NEN normen. De NEN normen worden vastgesteld door het Centrum van 
normalisatie, voorheen het Nederlands Normalisatie-instituut. KVGN staat voor de Koninklijke Vereniging van 
Gasfabrikanten in Nederland. 
736 Het kabinetsstandpunt inzake de nota is op 27 april 2004 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
737 Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, PKB deel 1, hoofdstuk 3, p. 46. 
738 Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, PKB deel 1, hoofdstuk 3, p. 47. 
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terie van VROM dat uit onderzoek (vermeld in deel 1 van de Vijfde Nota) blijkt dat de 
effecten van ontwikkelingen in de telecommunicatie op woon- en werkpatronen minder 
groot is dan verwacht, aangezien mensen toch veel behoefte blijken te houden aan fysieke 
contacten. “Derhalve is in de Nota Ruimte geen aparte aandacht meer besteed aan de aanleg 
van communicatie-infrastructuur. Eventuele beleidsontwikkeling op een dergelijk onderwerp 
ziet de Nota Ruimte daarom als verantwoordelijkheid van de de (sic) lagere overheden.” Met 
andere woorden: met de Nota Ruimte wordt beoogd de ruimtelijke ontwikkelingen voor de 
komende vijftien jaar te faciliteren, maar aangezien woon- en werkpatronen nauwelijks 
veranderen door ICT, worden de ruimtelijke effecten van de aanleg van communicatie-infra-
structuur niet in de nota betrokken en wordt het beleid terzake overgelaten aan provincies en 
gemeenten. 
 
4.4.5 Analyse 
 
De wetgever is bij de aanleg van infrastructurele netwerken vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke ordening verschillend omgegaan met het al dan niet regelen daarvan. Het ruimte-
lijk beslag van water- en energie-infrastructuur en buisleidingen is uitgebreid geregeld in 
bestuursrechtelijke planfiguren en vormt onderwerp van de concessieverlening op grond van 
de Belemmeringenwet privaatrecht. De regeling in de Telecommunicatiewet en voorgaande 
wetten steekt hier schril tegen af.739 De wetgever heeft in de Telecommunicatiewet onvol-
doende rekening gehouden met de omstandigheid dat de aspecten van ruimtelijke ordening 
die verband houden met de aanleg van kabels ten behoeve van communicatienetwerken in de 
loop der tijd steeds omvangrijker zijn geworden. Door de tekst van de T&T-wet vrijwel 
ongewijzigd over te nemen, is in de huidige situatie sprake van frictie tussen het algemeen 
belang van ruimtelijke ordening en het algemeen belang van de aanleg van infrastructuur. In 
de Telecommunicatiewet werd ten aanzien van kabels slechts een gemeentelijke coördinatie-
plicht opgenomen, in het kader waarvan ruimtelijke ordening aan bod kan komen. Gelet op 
de verplichting voor aanbieders om kabelvoorzieningen en antenne-opstelpunten te delen – 
mede in de wet opgenomen op grond van overwegingen van ruimtelijke ordening – is er 
tevens sprake van frictie tussen het algemeen belang van ruimtelijke ordening en het private 
eigendomsbelang. 
 In het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is voor het eerst rekening gehouden met (het 
ontbreken van een regeling met betrekking tot) ondergrondse ordening in verband met de 
gemeentelijke coördinatieplicht. Gemeenten kunnen overwegingen van ondergrondse orde-
ning betrekken bij het verlenen van instemmingsbesluiten. De vraag is echter of dit voldoen-
de is om de toenemende ondergrondse chaos en risico’s op graafincidenten te voorkomen. 
Daarnaast kunnen er vraagtekens worden gezet bij het feit dat art. 5.15 Tw de aanleg van lege 
mantelbuizen onder de gedoogplicht brengt. Het is onduidelijk hoe het streven naar onder-
grondse ordening en het voorkomen van ondergrondse schaarste zich verhoudt tot de 
mogelijkheid voor aanbieders om (op grote schaal) lege buizen aan te leggen en in hoeverre 
de in dat licht opgestelde voorovereenkomst tussen gemeenten en aanbieders zal bijdragen 
aan de ondergrondse ordening. 
 De overheid heeft er in het kader van de liberalisering bewust voor gekozen alles aan 
de markt over te laten en zich niet te bemoeien met (de registratie van) de ligginggegevens 
van kabels en leidingen. De behartiging van publieke belangen kan echter niet worden over-

                                                 
739 Sitompoel 2003, p. 40. 
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gelaten aan private partijen, tenzij er sprake is van bijzondere handhaving. De aanleiding voor 
de recente beleidsvoornemens ten aanzien van een grondroerdersregeling en een regeling 
voor ondergronds ruimtegebruik is drieledig: ondergrondse chaos, omvangrijke schade door 
graafincidenten en onveiligheid. In de grondroerdersregeling staat de verplichting tot het 
uitwisselen van informatie centraal. Daarbij moet worden gerealiseerd dat zich een botsing 
voordoet tussen enerzijds de belangen van ruimtelijke ordening en veiligheid en anderzijds 
het belang van mededinging. Een informatieplicht heeft immers consequenties voor de 
mededinging. In de regeling zullen onderwerpen zoals toezicht, handhaving, sancties, vergoe-
dingen en aansprakelijkheid op heldere wijze moeten worden geregeld. Het voorkomen van 
schade vormt immers momenteel ook geen doorslaggevende overweging voor aanbieders om 
zorgvuldig te graven. In het kader van het beleidsvoornemen om de ondergrond explicieter in 
de plan- en besluitvorming en de bestaande wet- en regelgeving inzake bovengrondse 
ordening te betrekken, kan ook worden gedacht aan het formuleren van ondergrondse 
verkeersregels, waarbij met name praktische overwegingen een doorslaggevende rol dienen te 
spelen. 
 In de Telecommunicatiewet ontbreekt een regeling voor het ruimtelijk beslag van 
antenne-installaties. Op grond van de Telecommunicatiewet geldt – onder andere vanuit het 
oogpunt van ruimtelijke ordening – net als bij kabels onder bepaalde voorwaarden de 
verplichting tot het gedeeld gebruik van antenne-opstelpunten. De ruimtelijke effecten van 
het plaatsen van antennes komen aan de orde in de bouwvergunningsprocedure, in het kader 
waarvan het bestemmingsplan het toetsingskader vormt bij het al dan niet verlenen van een 
bouwvergunning. Regulering daarvan vindt derhalve plaats op lokaal niveau. De procedure 
die moet worden doorlopen om bouwvergunningen te verkrijgen neemt zeer veel tijd in 
beslag. In de meeste gevallen dient in dat verband immers tevens vrijstelling van bestem-
mingsplannen te worden verkregen.740 Ook het wijzigen van bestemmingsplannen is een 
tijdrovend proces. Dit leidt tot aanzienlijke vertraging in de aanleg van mobiele netwerken. 
Naast overwegingen van ruimtelijke ordening speelt de onzekerheid rond de schadelijke 
effecten van zendinstallaties op de gezondheid bij het al dan niet verlenen van vrijstelling van 
bestemmingsplannen en het wijzigen daarvan een steeds grotere rol. Volksgezondheid is ech-
ter een publiek belang dat niet op lokaal niveau dient te worden meegewogen. Tot nu toe zijn 
blootstellingslimieten echter niet in wetgeving opgenomen, hetgeen er toe leidt dat 
gemeenten zelf beleid terzake ontwikkelen. 
 Geconcludeerd kan worden dat aanbieders bij de aanleg van mobiele netwerken 
tegen overheidsbeleid (gemeentelijk welstandsbeleid) aanlopen. Het belang van de aanleg van 
infrastructuur wordt gefrustreerd door het ruimtelijke ordeningsbeleid van de lokale 
overheid. Deze doorkruising wordt versterkt door de jurisprudentie, waarin – ten onrechte – 
de uitzonderingen op de bouwvergunningsplicht en de begrippen uitermate beperkt worden 
geïnterpreteerd. Aangezien beide factoren – het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid en 
de beperkte rechterlijke interpretatie – van beslissende invloed zijn op het plaatsen van 
antenne-installaties is de wetgever aan zet om het evenwicht in de betrokken belangen te 
hervinden en in wetgeving neer te leggen. Het Nationaal Antennebeleid in zijn huidige vorm 
is daartoe ontoereikend. Op lange termijn kan daarmee niet worden volstaan. Het antenne-
beleid en het daarop gebaseerde convenant ontberen een wettelijke basis. Hoewel er in 2006 
een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet bij de Tweede Kamer is inge-

                                                 
740 Dit vormt een reden om – naar huidig inzicht – niet zonder meer te pleiten voor het formuleren van ondergrondse 
bestemmingsplannen. Zie Sitompoel 2003, p. 40. 
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diend dat voorziet in een wettelijke basis voor de instelling van een antenneregister, zijn er 
geen concrete voornemens om tevens te voorzien in een wettelijke basis voor het 
antennebeleid. 
 Bij vergelijking tussen de regeling van de ruimtelijke effecten van de aanleg van 
ondergrondse en bovengrondse communicatie-infrastructuur valt op dat ten aanzien van 
antennes voor een geheel andere insteek is gekozen. De verklaring voor de verschillende 
benadering lijkt te liggen in de wettelijke gedoogplicht die sinds begin vorige eeuw voor de 
aanleg van kabels bestaat. De historische gegevenheid lijkt een grote rol te hebben gespeeld. 
Pas sinds de liberalisering – en dus sinds het toetreden van meerdere aanbieders tot de markt 
en tot de fysieke ruimte – is aandacht ontstaan voor de ruimtelijke ordeningsaspecten van de 
aanleg van communicatie-infrastructuur. In tegenstelling tot de aanleg van kabels – waar tot 
aan de liberalisering van de markt slechts één partij, het Staatsbedrijf der PTT actief was – is 
voor de opbouw van antenne-installaties wel vanaf de aanvang van de aanleg voorzien in het 
regelen van het ruimtelijke beslag daarvan. Dit houdt waarschijnlijk verband met de 
omstandigheid dat het plaatsen van antennes grote tegenstand oproept van bewoners in de 
directe omgeving daarvan. 
 Opmerkelijk genoeg wordt in de Nota Ruimte, op grond van de overweging dat ICT 
de woon- en werkpatronen nauwelijks verandert, geen rekening gehouden met de ruimtelijke 
effecten van de aanleg van communicatie-infrastructuur. De ruimtelijke ordeningsaspecten 
zijn niet minder ingrijpend – wellicht zelfs ingrijpender – dan die van water- en energie-
netwerken. Dit in aanmerking genomen, kan communicatie-infrastructuur in de Nota Ruimte 
niet buiten beschouwing worden gelaten. De nota ziet op infrastructuur waarmee een 
rijksbelang is gemoeid. Met de aanleg van breedbandinfrastructuur staat het rijksbelang 
vast.741 Bovendien is het rijksbelang ten aanzien van communicatienetwerken gegeven, 
aangezien deze worden aangemerkt als vitale netwerken. Als de levering van telecommuni-
catie wegvalt, valt tevens de energievoorziening weg. Het Rijk dient het belang van deze 
infrastructuur dan ook bij de ruimtelijke ordening en zeker in de Nota Ruimte te betrekken. 
 
4.5 Rechtsbescherming 
 
In de voorgaande paragrafen zijn alle vormen van rechtsbescherming reeds uitvoerig bespro-
ken. Deze paragraaf beperkt zich tot een overzicht van de bestuursrechtelijke mogelijkheden, 
waarbij eventuele samenloop met civielrechtelijke rechtsbescherming wordt gesignaleerd. 
 
4.5.1 Kabels 
 
De Telecommunicatiewet biedt aanbieders en/of gedoogplichtigen ter bescherming van hun 
onderlinge posities – of in het geval van aanbieders, de verhouding met gemeenten – een 
aantal verschillende rechtsingangen.  
 Zoals in paragraaf 2.2.2 is uiteengezet, voorzag de Telegraaf- en Telefoonwet bij het 
ontbreken van overeenstemming omtrent graafwerkzaamheden in een procedure, waarbij het 
gemeentebestuur een centrale rol speelde. In de praktijk is daarvan nooit gebruik gemaakt. 
Dit vormde aanleiding om de regeling in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen aan te 
passen. Aangezien het wetsvoorstel voorzag in de mogelijkheid van beroep tegen ministeriële 
beschikkingen, werd de procedure vereenvoudigd tot het indienen van een bezwaarschrift bij 

                                                 
741 Kamerstukken II 2002/03, 26 643, nr. 38. 
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de Minister van V&W. Tegen diens beschikking op een bezwaarschrift stond beroep open bij 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven.742 In het kader van de invoering van de eerste 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht in 1992 is de procedure vervolgens ingepast in de 
systematiek van de Awb. Het bezwaarschrift wordt sindsdien aangemerkt als een verzoek om 
een primaire beschikking, waarop de afdelingen omtrent hoorplicht en motivering van de 
Awb van toepassing zijn.743 
 In de Telecommunicatiewet is de rol van de minister overgenomen door OPTA. 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet 1998 bleek dat OPTA er 
de voorkeur aan gaf om haar taken met betrekking tot de gedoogplicht bij de kantonrechter 
onder te brengen. De minister gaf aan dat zij deze voorkeur niet deelde, aangezien er in het 
kader van de voorbereiding van de OPTA-wet nadrukkelijk voor was gekozen om uitvoe-
rende bevoegdheden van de minister terzake onder te brengen bij OPTA en er zich in de 
praktijk nauwelijks gedoogkwesties voordeden ondanks de forse toename van het aantal 
graafgerechtigde aanbieders als gevolg van de Interimwetgeving.744 In paragraaf 4.2 is reeds 
uitvoerig ingegaan op de geschil- en handhavingsbevoegdheid van OPTA. De kantonrechter 
is op grond van art. 5.13 Tw bevoegd ten aanzien van eisen tot schadevergoeding. 
 De Telecommunicatiewet 1998 voorzag niet expliciet in het regelen van toezicht, 
rechtsbescherming en geschillen in verband met de aanleg van kabels in en op openbare 
gronden. Op grond van haar algemene handhavingsbevoegdheid hield OPTA toezicht op het 
door gemeenten vaststellen van verordeningen.745 Het toezicht op gemeentelijke overtredin-
gen hoort echter niet thuis bij OPTA, maar bij de rijksoverheid. OPTA zou in geval van 
actief toezicht direct ingrijpen in de autonome besluitvorming op gemeentelijk niveau, het-
geen zich niet verhoudt met de staatsrechtelijke verhoudingen. 
 In de Telecommunicatiewet 1998 deed zich op een aantal vlakken samenloop van 
bevoegdheid voor. Indien de wet werd overtreden, stond – naast de mogelijkheid om OPTA 
te verzoeken om handhavend op te treden – tevens de gang naar de civiele rechter open.746 
In een aantal gevallen was sprake van samenloop tussen bevoegdheid van OPTA en be-
voegdheid van de gemeente. Zowel OPTA als de gemeente waren bevoegd om een 
instemmingsbesluit te handhaven.747 Ook de situatie waarin geen instemmingsbesluit werd 
verleend of aangevraagd kon zich voordoen.748 Allereerst de situatie waarin een gemeente 
geen instemmingsbesluit afgaf. Op grond van art. 4.13 Awb (fictieve weigering) stond voor 
de aanbieder de Awb procedure open. De aanbieder maakte in dat geval bezwaar bij B&W 
tegen het niet nemen van een besluit en vervolgens stond hem op grond van art. 17.1 lid 2 
Tw de mogelijkheid van beroep bij de Rechtbank Rotterdam ter beschikking. Het andere 
geval betreft de situatie waarin een aanbieder geen instemmingsbesluit vroeg of de bepalingen 
van de verordening negeerde. B&W nam in dat geval een handhavingsbesluit wegens drei-
gende overtreding van de verordening of het instemmingsbesluit. De reguliere bestuursrech-
ter was in dat geval bevoegd ten aanzien van het handhavingsbesluit van B&W. Ook kon de 
gemeente een geschil aanhangig maken bij de civiele rechter. OPTA heeft aangegeven dat zij 
handhavingsverzoeken niet in behandeling zou nemen als een gemeente (nog) geen instem-

                                                 
742 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 49. 
743 Kamerstukken II 1990/91, 22 061, nr. 3, p. 114; Stb. 1992, 422. 
744 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 5, p. 75. 
745 Begin 2002 lag het percentage van gemeenten dat nog geen verordening had vastgesteld op 20%. OPTA heeft dit 
percentage een jaar later teruggebracht tot 4% door middel van een brief aan nalatige gemeenten en melding daarvan 
aan het ministerie V&W. 
746 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 8. 
747 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 65. 
748 Zie over de mogelijke scenario’s bij het ontbreken van een verordening Sitompoel 2002, p. 215. 
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mingsbesluit had genomen.749 Betoogd zou echter kunnen worden dat de gemeente bij het 
weigeren van het verlenen van instemming niet voldeed aan de gedoogplicht, zodat OPTA 
handhavend diende op te treden. In deze situatie konden dus de gemeente, de civiele rechter 
en OPTA bevoegd zijn. 
 In het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is OPTA bevoegd in civielrechtelijke geschillen 
tussen een aanbieder en een gemeente als gedoogplichtige. Dit betreft geschillen op grond 
van art. 5.3 Tw over het ontbreken van overeenstemming over de aanleg van kabels in 
openbare grond. De minister geeft in de memorie van toelichting aan dat een aanbieder de 
bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht kan doorlopen, indien 
een gemeente in een instemmingsbesluit elementen opneemt die geen betrekking hebben op 
de publieke belangen die in art. 5.4 lid 2 Tw zijn genoemd.750 
 De kantonrechter blijft bevoegd ten aanzien van eisen tot schadevergoeding en 
geschillen over de hoogte van de kosten van maatregelen op grond van de artikelen 5.8 en 5.9 
Tw. De minister geeft uitdrukkelijk aan dat partijen te allen tijde een vordering uit onrecht-
matige daad bij de civiele rechter kunnen indienen.751 Samenloop van bevoegdheid blijft dus 
in vrijwel alle gevallen – gezien de bevoegdheid van OPTA tot handhaving en geschilbeslech-
ting – bestaan. 
 In de bijlage ‘Bevoegdheid van de betrokken instanties’ op p. 277 is voor een helder 
overzicht van de problematiek per artikel van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet 1998 
en de huidige Telecommunicatiewet de bevoegdheid van de instanties aangegeven. Situaties 
waarin zich mogelijk samenloop van bevoegdheden van verschillende instanties voor-
deden/voordoen, zijn gemarkeerd. 
 
4.5.2 Antennes 
 
De beslissing van B&W op een aanvraag om een bouwvergunning is een beschikking in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht, zodat daartegen bezwaar kan worden gemaakt en 
vervolgens eventueel beroep kan worden ingesteld door de aanvrager of door belangheb-
benden, zoals buren of omwonenden. Indien een bouwvergunningsvrije antenne in strijd met 
het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, het 
Bouwbesluit of de gemeentelijke welstandsnota wordt geplaatst, kan B&W handhavend op-
treden. Derde belanghebbenden kunnen B&W verzoeken te onderzoeken of aan de voor-
schriften is voldaan en zonodig passende maatregelen te treffen.752 Tegen de beslissing op 
een dergelijk handhavingsverzoek staat de in de Awb neergelegde bezwaar- en beroeps-
procedure open. De bestuursrechtelijke mogelijkheid laat de privaatrechtelijke mogelijkheid 
onverlet. Het is verboden te bouwen in strijd met het eigendoms- of burenrecht. 
 
4.5.3 Analyse 
 
In de rechtsbescherming kan een min of meer cyclische beweging worden waargenomen. 
Begin vorige eeuw stond de inbreuk op eigendom centraal en was de kantonrechter bevoegd 
(zie paragraaf 3.8). Als gevolg van de liberalisering verschoof het zwaartepunt naar de be-
stuursrechter. Met het oog op het in evenwicht brengen van de balans tussen publieke en 

                                                 
749 OPTA, Connecties 2000/10, p. 7. 
750 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 29-30. 
751 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 18. 
752 Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, Stb. 2002, 410, p. 21. 
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private belangen zou de beslechting van geschillen van civielrechtelijke aard aanvankelijk 
door de kantonrechter plaatsvinden. De minister heeft er echter voor gekozen om de geschil-
beslechting vooralsnog bij OPTA te laten. OPTA en de bestuursrechter beoordelen zowel in 
het geval van het ontbreken van overeenstemming als in het geval van verplaatsingsgeschillen 
typisch civielrechtelijke aspecten. Opnieuw moet worden geconstateerd dat het telecommuni-
catierecht het civiele recht doorbreekt. 
 Ook de bevoegdheid van OPTA en de bevoegdheid van de bestuursrechter grijpen 
ineen bij de aanleg van kabels in openbare grond. De keuze om OPTA geschillen te laten 
beslechten tussen een aanbieder en een gemeente als gedoogplichtige, indien deze geschillen 
civielrechtelijk van aard zijn en geen betrekking hebben op de publiekrechtelijke bevoegd-
heden die de Telecommunicatiewet aan gemeenten toekent (met andere woorden de coördi-
nerende bevoegdheid van gemeenten), draagt in sterke mate bij aan de heersende onduidelijk-
heid. Inherent aan de huidige wettelijke opzet (of liever gezegd de dubbelrol die gemeenten 
innemen) is juist dat de civielrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten in de praktijk moeilijk 
zijn te scheiden, als gevolg waarvan ook de scheidslijn tussen de civiel- en publiekrechtelijke 
rechtsbescherming vervaagt. Indien een gemeente – vanuit haar hoedanigheid van grondeige-
naar – weigert een instemmingsbesluit te verlenen, kan de aanbieder de bestuursrechtelijke 
route bewandelen, maar is OPTA op grond van art. 5.3 lid 3 Tw bevoegd indien het een 
civielrechtelijk aspect betreft. Het is onduidelijk op welke wijze kan worden vastgesteld vanuit 
welke achtergrond en op basis van welke overwegingen een gemeente geen instemmings-
besluit verleent dan wel bepaalde voorschriften aan het instemmingsbesluit verbindt. Met 
andere woorden: het is onduidelijk op welke wijze moet worden vastgesteld of een geschil 
privaatrechtelijk (bereiken van overeenstemming - art. 5.3 Tw, OPTA zonder bezwaar) of 
publiekrechtelijk (verlenen van instemming - art. 5.4 Tw, bestuursrechter met bezwaar) van 
aard is. Te meer daar gemeenten deze activiteiten volgens de minister in de praktijk tegelijker-
tijd uitvoeren. Het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw beoogt juist helderheid te verschaffen ten 
aanzien van de vele rechtsingangen. Dat is tot op zekere hoogte gelukt door OPTA bepaalde 
handhavingsbevoegdheden te ontnemen. Ten aanzien van de gemeentelijke instemmingsbe-
sluiten zijn echter de nodige problemen te verwachten. Vooral met het oog op de nieuw op te 
stellen verordening zal de rechtsbescherming op het gebied van de gemeentelijke coördinatie-
plicht en de mogelijke civielrechtelijke kwesties die zich tussen gemeenten en aanbieders in de 
praktijk kunnen voordoen helder in de wet moeten worden geformuleerd en met meer waar-
borgen moeten worden omgeven. Zolang dat niet gebeurt, zal de samenloop van bevoegd-
heden de aanleg van kabels blijven frustreren. 
 
4.6 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn de publiekrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht die zich op het 
gebied van de aanleg en het medegebruik van infrastructuur voordoen. Uit de analyse in het 
voorgaande valt een aantal zaken op: 
 

- De publiekrechtelijke knelpunten kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee 
categorieën: de sleutelfiguren en het ontbreken van een adequate regeling van de 
ruimtelijke effecten van de aanleg van communicatie-infrastructuur. 

 
- Een van de sleutelfiguren is OPTA. OPTA heeft geschilbeslechtende en hand-
havende bevoegdheden. In beide gevallen is OPTA gebonden aan de tekst van de 
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Telecommunicatiewet. Aangezien OPTA met uiteenlopende belangen rekening dient 
te houden – gezien art. 1.3 Tw is zij wettelijk verplicht rekening te houden met de 
interne markt en dient zij de belangen van eindgebruikers te bevorderen – ligt het 
voor de hand dat OPTA haar bevoegdheden en de wettelijke begrippen interpreteert. 
Deze interpretatie leidt in de praktijk tot vragen over de grens van OPTA’s bevoegd-
heid – en daarmee tevens de overlap met de bevoegdheid van de civiele rechter en de 
bestuursrechter – en de juistheid van de interpretatie van definities. In dit verband 
wordt de geschilbeslechtende taak van OPTA tevens bemoeilijkt door het feit dat zij 
een oordeel dient te geven over in essentie civielrechtelijke geschillen – de wet stelt 
immers normen ten aanzien van verbintenissen tussen aanbieders – vanuit de doel-
stellingen van de Telecommunicatiewet. 

 
- De andere sleutelrol is weggelegd voor gemeenten. Gemeenten nemen – in hun 
hoedanigheid van grondeigenaar en hoedster van de openbare ruimte – een uiterst 
sterke positie in bij de aanleg en het medegebruik van infrastructuur. De omstandig-
heid dat gemeenten verschillende rollen vervullen, vormt een van de grootste 
knelpunten. In de praktijk blijken sommige gemeenten in het kader van de coör-
dinatietaak bevoegdheden naar zich toe te trekken en lopen publiekrechtelijke be-
voegdheden in het kader van coördinatie en privaatrechtelijke bevoegdheden in het 
kader van eigendom door elkaar heen. Dit leidt er tevens toe dat de scheidslijn tussen 
civiel- en publiekrechtelijke rechtsbescherming vervaagt. 

 
- In het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw is de coördinatietaak van gemeenten aan-
gescherpt en is ook de omvang van de verordening verder uitgebreid. Daarnaast zijn 
met het oog op het herstellen van de balans tussen publieke en private belangen meer 
waarborgen opgenomen ter bescherming van het eigendomsrecht van gedoog-
plichtigen. De positie van gemeenten is hiermee op beide fronten versterkt, zowel 
vanuit publiekrechtelijk als privaatrechtelijk oogpunt.  

 
- Ook ten aanzien van de opbouw van antennes hoger dan 5 meter nemen 
gemeenten vanwege de bouwvergunningsplicht een belangrijke rol in. Net als bij de 
coördinatiebevoegdheid hebben gemeenten grote vrijheid om terzake beleid te 
voeren, waarbij eveneens geldt dat de grens tussen de gemeente als grond- of 
gebouweigenaar en de gemeente als hoedster van de openbare ruimte niet scherp is te 
trekken. 

 
- Het andere publiekrechtelijke knelpunt vormt het ontbreken van een adequate 
regeling van de ruimtelijke effecten van de aanleg van communicatienetwerken. De 
regeling van aanleg van ondergrondse infrastructuur is versnipperd over verschil-
lende wetten en over verschillende ministeries. In de regelingen die gelden voor de 
aanleg van overige nutsinfrastructuur – en deels ook de regelingen die gelden voor de 
aanleg van bovengrondse communicatie-infrastructuur – wordt wel rekening gehou-
den met de ruimtelijke effecten daarvan. Die regelingen bevatten weliswaar lacunes, 
maar omtrent de ruimtelijke effecten van de aanleg van met name ondergrondse 
communicatienetwerken is (vooralsnog) nauwelijks iets geregeld. 
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- Ondanks de wijziging van hoofdstuk 5 Tw is er nog steeds sprake van samenloop 
van bevoegdheid op het gebied van rechtsbescherming. 
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5 Marktordening 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
In het kader van de liberalisering kwamen bij de aanleg en vervolgens ook bij het 
medegebruik van infrastructuur overwegingen van mededinging en ruimtelijke ordening (zie 
hoofdstuk 4) in beeld. Vanuit het oogpunt van mededinging dienen alle aanbieders toegang te 
hebben tot grond. De aanleg van infrastructuur, en daarmee het publieke belang van 
mededinging, staat echter tegenover publieke belangen zoals milieu, ruimtelijke ordening, 
volksgezondheid en openbare veiligheid. Vanuit mededingingsoogpunt is het medegebruik 
van infrastructuur een complexe figuur. Er zijn zowel economische voordelen (kosten-
verlaging) als economische nadelen (verminderde mate van mededinging) aan verbonden. 
Daarnaast vormt de verplichting tot medegebruik een inbreuk op privaatrechtelijke eigen-
dom. Ook hier doet zich dus een botsing tussen publieke belangen onderling en een botsing 
tussen publieke en private belangen voor. Het is echter van belang om een helder 
onderscheid te maken tussen enerzijds het delen van ruimtelijke fysieke locaties (zoals goten 
en antenne-opstelpunten), hetgeen noodzakelijk is voor de aanleg van een eigen net en 
anderzijds het vragen van toegang tot de infrastructuur van een andere aanbieder om zelf 
diensten te kunnen aanbieden (local loop unbundling). De eerste vorm van medegebruik is niet 
zonder meer een mededingingsvraagstuk, maar betreft voornamelijk een schaarstevraagstuk 
in het kader waarvan mededinging een rol speelt. Het gaat om het medegebruik van 
infrastructuur van een aanbieder die zich reeds heeft genesteld in de ruimtelijke ordening, 
aangezien duplicatie onwenselijk is. De tweede vorm van medegebruik vormt puur een mede-
dingingsvraagstuk, maar valt buiten het bereik van deze studie (zie paragraaf 1.5). De rol van 
de overheid op het gebied van de aanleg van infrastructuur vormt vanuit het oogpunt van 
mededinging een apart probleem. De aanleg van glasvezelinfrastructuur door gemeenten 
heeft immers een mededingingsverstorend effect. 
 In dit hoofdstuk komen – tegen de achtergrond van de Europese regelgeving – een 
aantal marktordeningsvraagstukken aan bod, die zich voordoen bij de aanleg en het 
medegebruik van netwerken. Allereerst wordt ingegaan op de communautaire sectorspeci-
fieke regelgeving. Vervolgens worden de verplichtingen tot medegebruik van infrastructuur in 
de Telecommunicatiewet besproken. Daarna wordt ingegaan op de mededingingsaspecten 
van de voornemens en initiatieven van de overheid om zich als marktpartij bezig te houden 
met de aanleg van glasvezelinfrastructuur. Ten slotte wordt kort stilgestaan bij de rechts-
bescherming. 
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5.2 Sectorspecifieke regelgeving op Europees niveau 
 
5.2.1 Achtergrond 
 
Mededingingsrecht is onder te verdelen in verschillende instrumenten. De regelgeving met 
betrekking tot marktordening bevat regels voor overheden en regels voor ondernemingen. 
Voor overheden gelden op grond van het EG-Verdrag het verbod van staatssteun (art. 87 
e.v.) en het verbod om met betrekking tot ondernemingen die aanspraak kunnen maken op 
bijzondere of uitsluitende rechten geen maatregelen te nemen die in strijd zijn met de regels 
van het verdrag (art. 86). Ondernemingen mogen geen kartels vormen die een ongunstige 
invloed kunnen hebben op de handel tussen Lidstaten of die er toe leiden dat de 
mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst (art. 81). Ook mogen ondernemingen 
geen misbruik maken van hun machtsposities (art. 82).753 Dit verbod behelst een aantal 
doctrines, zoals het verbod van excessieve prijzen, leveringsweigering, discriminatie en 
koppelverkoop. Zoals hierna tevens zal blijken uit de bespreking van de essential facilities 
doctrine, is het opleggen van algemeen toepasselijke medegebruiksverplichtingen op basis van 
het algemene mededingingsrecht echter niet mogelijk. Indien toegang noodzakelijk wordt 
geacht – daargelaten of dat vanuit het oogpunt van mededinging en welvaart wenselijk is – 
biedt het algemene mededingingsrecht niet op voorhand uitkomst, aangezien er op grond van 
art. art. 82 EG immers dominantie en misbruik daarvan zal moeten worden aangetoond. Om 
die reden is – gezien het belang van de aanleg van infrastructuur – sinds medio jaren negentig 
op Europees niveau sectorspecifieke regelgeving gecreëerd, die de toegang tot infrastructuur 
mogelijk maakt. 

Wat de terminologie betreft moet het volgende worden opgemerkt. In de aanloop 
naar de Machtigingsrichtlijn spreekt de Raad in zijn Gemeenschappelijk Standpunt, waar in 
het oorspronkelijke en gewijzigde voorstel werd gesproken van doorgangsrechten, voor het 
eerst van de term ‘rechten om faciliteiten te installeren (op, boven of onder openbare of 
particuliere eigendom)’754.755 Aangezien de Europese Commissie de term ‘installatierechten’ 
gebruikt,756 waar het Europees Parlement spreekt van doorgangsrechten,757 kan worden 
aangenomen dat deze termen hetzelfde omvatten. In dit verband moet tevens worden gewe-
zen op een Mededeling van de Europese Commissie uit 2000 waaruit volgt dat uit de ge-
doogplicht doorgangsrechten voortvloeien.758 Aangezien op nationaal niveau uit de gedoog-
plicht graafrechten voortvloeien, ligt het voor de hand om deze begrippen als synoniem te 
gebruiken. Doorgangsrechten en graafrechten omvatten echter niet hetzelfde. Rechten om 

                                                 
753 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de artikelen 81 en 82 EG bepalingen van openbare orde zijn en dat deze 
door de nationale rechter ambtshalve moeten worden toegepast (HvJEG 13 juli 2006, zaken C-295/04 t/m C-298/04, 
AB 2006, 404, p. 2005-2021, m.nt. R.J.G.M. Widdershoven). Dit plaveit de weg voor privaatrechtelijke handhaving van 
de Europese mededingingsregels. 
754 Tevens ‘rechten voor het installeren van faciliteiten’ en ‘rechten tot het installeren van faciliteiten’. 
755 Gemeenschappelijk Standpunt (EG) Nr. 37/2001 door de Raad vastgesteld op 17 september 2001 met het oog op de 
aanneming van Richtlijn 2001/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende de machtiging voor 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), PbEG 2001 C 337/18. 
756 Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c) van het EG-Verdrag, over de 
amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor 
een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging voor elektronische communicatie-
netwerken en -diensten houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het 
EG-Verdrag, COM(2002) 74 def., 7 februari 2002. 
757 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld 
met het oog op de aanneming van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging voor 
elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), A5-0433/2001, PbEG 2002 C 177 E/155. 
758 Mededeling van de Commissie, De resultaten van de openbare raadpleging over de herziening van de communicatie-
wetgeving 1999 en uitgangspunten voor het nieuwe regelgevingskader, COM(2000)239 def. 
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faciliteiten te installeren is veel ruimer dan graafrechten, die in hoofdstuk 5 Tw slechts zien 
op de aanleg van kabels in en op grond. 
 
5.2.2 Liberaliserings- en harmonisatierichtlijnen 
 
De sectorspecifieke regelgeving vindt haar basis in de Europese liberaliserings- en harmo-
nisatieregelgeving. In het kader van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt werd in 
het Groenboek Infrastructuur en Kabeltelevisienetwerken759 uit 1995 voor het eerst expliciet 
aandacht besteed aan doorgangsrechten, overigens zonder dit begrip toe te lichten. In het 
Groenboek is uiteengezet dat Lidstaten open en transparante procedures moeten hanteren bij 
het verlenen van doorgangsrechten. Indien het vanuit milieu760 of andere essentiële vereisten 
niet mogelijk is om doorgangsrechten te verlenen aan alle potentiële aanvragers, moeten de 
Lidstaten plannen opstellen voor het delen van ducts op vrijwillige basis en moeten zij 
overwegen, waar dit noodzakelijk is om bottleneck situaties te voorkomen, verplichte duct 
sharing te introduceren. Teneinde concurrentie op de markt van infrastructuur te introdu-
ceren, dienen Lidstaten te verzekeren dat voor de incumbent dezelfde regulatoire voorwaar-
den met betrekking tot doorgangsrechten gelden als voor de concurrenten, en dienen zij te 
voorzien in het verplichte gedeeld gebruik van faciliteiten waar dat noodzakelijk is om 
toegangsbelemmeringen weg te nemen. De verplichting tot duct sharing heeft dus een twee-
ledige achtergrond: zowel vanuit milieu als vanuit het oogpunt van concurrentie dient het 
gebruik van faciliteiten te worden gedeeld. 
 In het verlengde hiervan heeft de Europese Commissie in een Mededeling761 aange-
geven dat Lidstaten de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de bestaande 
belemmeringen ten aanzien van het delen van infrastructuur weg te halen. Het vrijwillig delen 
van infrastructuur, doorgangsrechten, ducts, etc. moet onderwerp zijn van commerciële over-
eenkomsten en vergoedingen daarvoor mogen op commerciële basis worden vastgesteld. 
Tegelijkertijd erkent de Europese Commissie de potentiële significante kostenbesparingen en 
de beperkte impact op het milieu van het delen van infrastructuur. De Europese Commissie 
wijst er op dat het minimaliseren van onnodige duplicatie een doelstelling op nationaal niveau 
zou kunnen zijn. Een dergelijke benadering dient wel in overeenstemming te zijn met de 
mededingingsregels van het EG-Verdrag.  
 In het licht van het voorgaande is in art. 4quinquies Dienstenrichtlijn762 van de 
Europese Commissie bepaald dat Lidstaten bij de toekenning van doorgangsrechten niet 
mochten discrimineren tussen aanbieders van openbare telecommunicatienetten en dat zij, 
indien de toekenning van doorgangsrechten wegens milieubescherming en planologische 
doelstellingen niet mogelijk was, er voor dienden te zorgen dat ondernemingen op redelijke 
voorwaarden toegang zouden krijgen tot bestaande installaties, die met gebruikmaking van 
een doorgangsrecht waren aangelegd en niet konden worden gedupliceerd (derhalve essen-

                                                 
759 Green Paper on the liberalisation of Telecommunications Infrastructure and Cable Television Networks, Part II, A 
Common Approach to the Provision of Infrastructure for Telecommunications in the European Union, 
infrastr\infgp\gpv16c, 25 januari 1995, p. 123. 
760 Genoemd wordt onder andere het voorkomen van verkeersopstoppingen. 
761 European Commission, Communication to the European Parliament and the Council, The Consultation on the 
Green Paper on Liberalisation of Telecommunications Infrastructure and Cable Television Networks, COM(95) 158, 3 
mei 1995, p. 37-38. 
762 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor 
telecommunicatiediensten zoals gewijzigd door Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging 
van Richtlijn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de markten voor 
telecommunicatie (Richtlijn Volledige Mededinging), PbEG 1996 L 74/13. 
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tiële faciliteiten, faciliteiten die om technische of economische redenen niet eenvoudig 
kunnen worden gedupliceerd en essentieel zijn voor het verlenen van goederen of diensten 
aan eindgebruikers, waarover hierna). Voor het eerst werd in een richtlijn bij de aanleg van in-
frastructuur een verband gelegd tussen enerzijds publieke belangen zoals milieubescherming 
en ruimtelijke ordening en anderzijds het delen van essentiële faciliteiten. 

Dit verband werd ook erkend in art. 11 van de Interconnectierichtlijn,763 dat een 
stapje verder ging, aangezien niet de eis werd gesteld dat de faciliteiten door middel van 
graafrechten waren aangelegd. Op grond van deze bepaling dienden toezichthouders het ge-
deeld gebruik van faciliteiten en/of eigendom (met inbegrip van co-locatie, het delen van een 
fysieke locatie), dat nuttig werd geacht vanuit stedenbouwkundig oogpunt of uit milieu-, 
economische of andere overwegingen, te bevorderen op basis van vrijwillige overeenkomsten 
in het bijzonder als aanbieders op grond van essentiële vereisten geen toegang tot alter-
natieven hebben. De verplichting tot het delen van faciliteiten kon slechts na een volledig 
openbare raadpleging worden opgelegd en de overeenkomsten zouden regels kunnen bevat-
ten voor kostendeling voor de gedeelde faciliteiten en/of eigendommen. Gezien de overeen-
komst met art. 4quinquies Dienstenrichtlijn is het merkwaardig dat art. 11 Interconnectie-
richtlijn bij de implementatie van de richtlijn in de Telecommunicatiewet volgens de minister 
buiten toepassing kon blijven.764 
 
Intermezzo: essential facilities doctrine 
Het in art. 82 EG neergelegde verbod om geen misbruik te maken van een machtspositie 
behelst een aantal doctrines, zoals het verbod van excessieve prijzen, leveringsweigering, 
discriminatie en koppelverkoop. In art. 82 EG zelf en in de literatuur is een systematiek 
aangebracht in deze verboden.765 Daarmee is ook de ‘essential facilities doctrine’ onder het 
bereik van art. 82 EG gebracht. De essential facilities doctrine vormt een van de toepassingen 
van art. 82 EG. Deze doctrine is ontwikkeld in annotaties bij Amerikaanse antitrust juris-
prudentie.766 De essential facilities doctrine houdt in dat een onderneming onder bepaalde 
omstandigheden aanspraak kan maken op de levering van een faciliteit (goederen, diensten of 
toegang tot infrastructuur) van een andere onderneming, indien deze faciliteit essentieel is 
voor het verlenen van goederen of diensten aan eindgebruikers. Hoewel er geen heldere 
definitie van de term essentiële faciliteit bestaat, gaat het om een faciliteit in handen van een 
dominante, verticaal geïntegreerde onderneming, die actief is op een upstream markt en een 
downstream markt. Ondernemingen die de downstream markt willen betreden, kunnen in 
feite geen diensten aan eindgebruikers aanbieden als zij geen toegang hebben tot de faciliteit 
van de dominante onderneming. De faciliteit is dus essentieel in die zin dat deze noodzakelijk 
is om op de gegeven markt te kunnen opereren. De faciliteit kan bovendien niet eenvoudig 
worden gedupliceerd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zou de eigenaar van de 
essentiële faciliteit op redelijke voorwaarden toegang tot de faciliteit moeten verschaffen om 
concurrentie op retailniveau te waarborgen. 

                                                 
763 Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake interconnectie op 
telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door 
toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (Interconnectierichtlijn), PbEG 1997 L 199/32. 
764 Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 153. 
765 In vrijwel alle handboeken over Europees mededingingsrecht is art. 82 EG aan de hand van deze doctrines 
uitgewerkt, zie bijvoorbeeld Jones en Sufrin 2001 en Van Bael en Bellis 2005. 
766 In deze studie wordt niet ingegaan op de toepassing van de essential facilities doctrine in Amerikaanse jurisprudentie. 
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De Europese Commissie heeft zich in de jaren negentig in een aantal beschikkingen op de 
essential facilities doctrine gebaseerd.767 Ook in de Bekendmaking betreffende de toepassing 
van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommu-
nicatiesector768 gaat de Europese Commissie uit van deze doctrine. Onder ‘essentiële facili-
teit’ verstaat zij een faciliteit of infrastructuur die essentieel is voor het bereiken van klanten 
en/of voor de mogelijkheid van concurrenten om hun bedrijf te voeren en die niet kan 
worden vervangen door enig redelijk alternatief.769 Indien een onderneming over de toegang 
tot een essentiële faciliteit beschikt, staat vast dat zij een machtspositie geniet in de zin van 
art. 82 EG (art. 86 oud). Indien er geen commercieel haalbare alternatieven bestaan voor de 
verlangde toegang is toegang voor de verzoekende partij onontbeerlijk voor het aanbieden 
van diensten. Weigering om toegang tot de faciliteit te verlenen, komt in dat geval neer op 
misbruik van machtspositie.770 
 In de bekendmaking heeft de Europese Commissie uiteengezet op welke wijze zij 
vaststelt of sprake is van misbruik van machtspositie en onder welke voorwaarden een onder-
neming toegang moet verlenen tot haar essentiële faciliteiten.771 Om te beoordelen of sprake 
is van misbruik identificeert de Europese Commissie de bestaande of potentiële markt 
waarop het toegangsverzoek betrekking heeft. Daarbij houdt zij rekening met de feitelijke 
situatie in het betrokken geografische gebied en in andere gebieden, en houdt zij, waar rele-
vant, rekening met het verband tussen de verlangde toegang en de technische configuratie 
van de faciliteit. Bij de beantwoording van de vraag of de onderneming toegang moet 
verlenen, houdt zij rekening met een eventuele schending van de plicht om niet te 
discrimineren of met de volgende omstandigheden: 
- toegang tot de betrokken faciliteit is in het algemeen noodzakelijk voor ondernemingen om 
te kunnen concurreren op de verwante markt (dat wil zeggen de weigering van toegang moet 
ertoe leiden dat de voorgenomen activiteiten onmogelijk of in aanzienlijke mate en 
onvermijdelijk oneconomisch worden); 

- er is voldoende toegangscapaciteit beschikbaar; 
- de eigenaar van de faciliteit voldoet niet aan de vraag op een bestaande diensten- of 
productmarkt, verhindert de opkomst van een potentiële nieuwe dienst of product of 
belemmert de mededinging op een bestaande of potentiële diensten- of product-
markt; 
- de verzoekende onderneming is bereid de redelijke, niet-discriminerende vergoe-
ding te betalen en aanvaardt alle niet-discriminerende toegangsvoorwaarden; en 
- er is geen objectieve rechtvaardiging772 voor het weigeren van toegang. 

 
Volgens de Europese Commissie zal er nauwkeurig moeten worden beoordeeld of sprake is 
van een objectieve rechtvaardigingsgrond. In dit verband moeten de betrokken autoriteiten 
niet alleen bepalen of de moeilijkheden waarop in een bepaald geval een beroep wordt 

                                                 
767 Zie voor een uitvoerig overzicht van beschikkingen van de Europese Commissie en voor het standpunt van het Hof 
van Justitie terzake Larouche 2000, p. 179-188 resp. p. 188-196. 
768 Europese Commissie, Bekendmaking betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten 
inzake toegang in de telecommunicatiesector, PbEG 1998 C 265/2. 
769 Overweging 68 Bekendmaking. 
770 Overweging 88 Bekendmaking. 
771 Overwegingen 91-97 Bekendmaking. 
772 “Als relevante rechtvaardiging kan worden aangemerkt een doorslaggevend probleem met betrekking tot de 
verlening van toegang aan de verzoekende onderneming, of de noodzaak voor een eigenaar van een faciliteit, die heeft 
geïnvesteerd met het oog op de invoering van een nieuwe dienst, om voldoende tijd en gelegenheid te hebben deze 
faciliteit te gebruiken voor de positionering van het nieuwe product of de nieuwe dienst in de markt.” Overweging 91 
Bekendmaking. 



TELECOMMUNICATIE EN RUIMTELIJKE OMGEVING 

 214 

gedaan ernstig genoeg zijn om de weigering van toegang te rechtvaardigen, maar moeten zij 
ook oordelen of deze moeilijkheden zwaarder wegen dan de schade voor de mededinging die 
wordt veroorzaakt als de toegang wordt geweigerd of bemoeilijkt en de downstream dien-
stenmarkten daardoor worden beperkt. De Europese Commissie wijst er ten slotte op dat 
drie belangrijke elementen van toegang door de aanbieder kunnen worden gemanipuleerd om 
feitelijk de toegang te weigeren: timing, technische configuratie en prijs. 
 Critici voeren aan dat toepassing van de essential facilities doctrine leidt tot minder 
investeringen in infrastructuur, een inbreuk vormt op het eigendomsrecht van de onder-
neming die zijn faciliteiten beschikbaar moet stellen en niet leidt tot voordelen voor 
eindgebruikers en consumenten, aangezien de onderneming die toegang moet verlenen 
dezelfde winsten zal realiseren via de vergoedingen voor toegang en deze vergoedingen voor 
een groot deel zullen worden afgewenteld op afnemers.773 
Belangrijker is dat de toepassing van de essential facilities doctrine door het Hof van Justitie 
zeer beperkt is uitgelegd, aangezien het Hof de lat voor toepassing van de essential facilities 
doctrine een stuk hoger heeft gelegd. Het standaardarrest terzake is Bronner.774 In deze zaak 
betrof het de weigering door Mediaprint van toegang tot zijn landelijke thuisbezorgings-
systeem voor de distributie van een dagblad van Bronner, hetgeen volgens Bronner misbruik 
van machtspositie inhield. In zijn conclusie wijst de A-G er op dat de verplichting tot het 
leveren van een product of dienst of het verschaffen van toegang tot de voorziening – 
ongeacht of deze inmenging wordt gezien als een toepassing van de essential facilities doc-
trine of als een reactie op de weigering tot levering van goederen of diensten – in de zin van 
het mededingingsbeleid slechts is te rechtvaardigen in gevallen waarin de dominante 
onderneming een echte wurggreep op de verwante markt heeft.775 Volgens de A-G kan dit 
het geval zijn, wanneer reproductie van de voorziening onmogelijk of uiterst moeilijk is 
wegens fysieke, geografische of wettelijke beperkingen, dan wel hoogst onwenselijk is om 
redenen van openbare orde. Niet voldoende is dat de controle van een onderneming over 
een voorziening haar een concurrentieel voordeel verschaft. In dit geval had Mediaprint geen 
echte wurggreep op de markt, aangezien Bronner over alternatieve, weliswaar minder ge-
schikte distributiekanalen beschikte. Daarnaast achtte de A-G het onvoldoende dat het opzet-
ten van een landelijk thuisbezorgingssysteem voor een dagblad – gezien de geringe omvang 
van de oplage daarvan – voor Bronner onrendabel is. De A-G rechtvaardigt deze benadering 
vanuit de opvatting dat het opleggen van toegang tot uitvoerige regulering van de markten 
door communautaire en nationale autoriteiten en rechterlijke instanties zou leiden. Deze 
autoriteiten zouden in dat verband prijzen en leveringsvoorwaarden moeten vaststellen. Een 
dergelijke inmenging acht de A-G niet alleen onwerkbaar, maar op lange termijn ook nadelig 
voor de mededinging en amper verenigbaar met een markteconomie.776 
 Het Hof heeft de A-G gevolgd en heeft geoordeeld dat er geen sprake was van 
misbruik van machtspositie. Voor misbruik van machtspositie is vereist dat toegang tot de 
faciliteit onontbeerlijk is – dat wil zeggen dat er geen reëel of potentieel alternatief bestaat – 
en dat de weigering om toegang te verlenen leidt tot de uitsluiting van elke mededinging op 
verwante markten, zonder dat daartoe een objectieve rechtvaardiging bestaat.777 Of de toe-
gang tot de faciliteit onontbeerlijk is, is afhankelijk van de vraag of de faciliteit kan worden 

                                                 
773 Hancher en Lugard 1999, p. 325-326. Zie ook Motta 2004, p. 68. 
774 HvJEG 26 november 1998, zaak C-7/97 (Bronner/Mediaprint), Jur. 1998, p. I-7791. 
775 Conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs van 28 mei 1998, overweging 65. 
776 Overweging 69. Nihoul en Rodford 2004, p. 482-484 hebben hierop veel kritiek. 
777 Rechtsoverweging 41. 
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gereproduceerd. In dit verband wijst het Hof er op dat er geen technische, reglementaire of 
zelfs economische hindernissen bestaan die het onmogelijk of zelfs onredelijk moeilijk maken 
om een eigen landelijk thuisbezorgingssysteem op te zetten.778 
 In de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie vóór Bronner779 werd – en 
in de literatuur780 wordt – er van uitgegaan dat met name de essential facilities doctrine vóór 
Bronner een oplossing bood voor problemen die zich voordoen op het gebied van mede-
dinging. Uit het voorgaande vloeit echter voort dat door toepassing van de essential facilities 
doctrine in de praktijk vrijwel geen toegang kan worden afgedwongen, tenzij het onmogelijk, 
oneconomisch, etc. is om de infrastructuur nogmaals aan te leggen. Het is moeilijk hard te 
maken dat het dupliceren van bepaalde infrastructuur onmogelijk is. Ten aanzien van 
breedbandnetwerken kan in dit verband bijvoorbeeld worden gewezen op de initiatieven die 
marktpartijen en overheid op dit gebied ontplooien. Daarmee staat vast dat duplicatie van 
glasvezelnetwerken niet onmogelijk of oneconomisch is. Ook kan niet worden betoogd dat 
kabels essentieel zijn. Ongeleide transmissie vormt immers een alternatief. In het kader van 
het al dan niet essentiële karakter van infrastructuur moet er op worden gewezen dat het 
koperen aansluitnet van KPN wordt aangemerkt als een essentiële faciliteit. De Verordening 
inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk781 veronderstelt dit in feite impliciet782, 
evenals het reguleringskader, wat geen misbruik vereist. Ten onrechte, aangezien het niet 
onmogelijk is om een tweede koperen aansluitnet aan te leggen.783 In dit verband is van 
belang dat in Nederland reeds is gedupliceerd. Naast het net van KPN is een kabelnet aan-
gelegd dat door convergentie veel meer mogelijkheden biedt. In feite is daardoor sprake van 
parallelle infrastructuur. Daarnaast zou er, indien het koperen aansluitnet van KPN een 
essentiële faciliteit zou zijn, een natuurlijk monopolie voor die faciliteit moeten bestaan. Dat 
wil zeggen dat één onderneming tegen de laagst mogelijke kosten in de gehele vraag op een 
relevante markt kan voorzien, onafhankelijk van het aantal ondernemingen dat op de markt 
actief is.784 Dat er wat betreft het aansluitnet sprake zou zijn van een natuurlijk monopolie is 
voor discussie vatbaar.785 Bovendien slaat ‘essentieel’ op een complementaire relatie, dat wil 
zeggen complementair ten opzichte van een dienst of product op de downstream markt, zo-
als in dit geval spraaktelefonie of internettoegang door middel van DSL. De vraag is hoe 
essentieel toegang tot de faciliteit op de upstream markt is om te kunnen opereren op de 
downstream markt. Als ook andere faciliteiten kunnen worden gebruikt om dezelfde dienst 
of product op de downstream markt te kunnen produceren, dan is de faciliteit in kwestie niet 
essentieel. Aangezien via glasvezelkabels en ongeleide transmissie ook spraaktelefonie en 
internettoegang kunnen worden aangeboden, kunnen coaxkabels en het koperen aansluitnet 
niet als essentiële faciliteiten worden aangemerkt. Tot slot vormt het koperen aansluitnet een 

                                                 
778 Rechtsoverweging 44. 
779 Beschikking 94/19/EG van de Commissie van 21 december 1993 inzake een procedure op grond van artikel 86 van 
het EG-Verdrag, zaak IV/34.689 (Sea Containers/Stena Sealink), PbEG 1994 L 15/8; Beschikking 94/119/EG van de 
Commissie van 21 december 1993 inzake de weigering om toegang te verlenen tot de haveninstallaties van Rødby, 
PbEG 1994 L 55/52. 
780 Zie bijvoorbeeld Ottow en Prompers 2001 en Ottow en Prompers 2002. De auteurs impliceren dat de mogelijkheden 
om op basis van de essential facilities doctrine toegang af te dwingen door het Bronner arrest zijn ingeperkt. 
781 Verordening (EG) Nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake 
ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, PbEG 2000 L 336/4. 
782 Er wordt uitgegaan van de “metalen aderparen”, hetgeen neerkomt op het oude koperen aansluitnet. 
783 Empirisch gezien is het wel degelijk haalbaar om meerdere aansluitnetten naast elkaar aan te leggen. Waar dat 
juridisch niet was verboden, gebeurde dat ook in de praktijk. Zie over de periode rond 1900 Wallsten 2001, DiLorenzo 
1996 en Lipartito 1989. 
784 In dat geval is het economisch gezien zelfs optimaal om slechts één infrastructuuraanbieder op de markt te laten 
opereren en anderen toegang tot diens infrastructuur te verschaffen, Laffont en Tirole 2002. 
785 DiLorenzo 1996. 
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grote hoeveelheid afzonderlijke faciliteiten en kan het dus niet als één faciliteit op één markt 
worden gezien. Wanneer het koperen aansluitnet als één product op één markt wordt be-
schouwd, is geen sprake van een correcte marktdefinitie en ook geen sprake van een deug-
delijke economische analyse van de mededingingsverhoudingen. In feite zou iedere (meter) 
kabel apart moeten worden bekeken en bezien of en hoe die concurreert met een andere 
(meter) kabel. Dan zal blijken dat verschillende (stukken) kabels geen substituten zijn, maar 
complementen op een bepaalde productmarkt en dat er geografisch gezien zeer sterk 
gefragmenteerde markten bestaan. Markttoetreding of de mogelijkheid daartoe kan per 
locatie immers sterk verschillen. Hooguit zou kunnen worden betoogd dat slechts enkele cen-
trales essentieel zijn, maar ook die kunnen worden gereproduceerd. Ook antenne-opstel-
punten vormen in beginsel geen essentiële faciliteiten. Er is weliswaar sprake van schaarste 
aan fysieke ruimte, maar het is – afgezien van de antenne-opstelpunten voor masten hoger 
dan 40 meter – niet onmogelijk om deze infrastructuur te dupliceren. 
Indien vaststaat dat een faciliteit essentieel is, volgt bij toepassing van de essential facilities 
doctrine een uiterst strenge toets, op basis waarvan het vrijwel niet mogelijk is om toegang af 
te dwingen. Wat dat betreft behelst het verbod om misbruik te maken van machtsposities 
(art. 82 EG), zoals gezegd, een aantal doctrines waarin alle mededingingsafwegingen reeds 
besloten liggen. Deze leerstukken kunnen derhalve wel soelaas bieden. Het verbod van 
koppelverkoop vormt bijvoorbeeld een beter instrument, aangezien dit de mogelijkheid biedt 
om open toegang af te dwingen van ondernemingen die een marktaandeel van meer dan 40% 
bezitten. Tevens kan worden gedacht aan het aanpakken van excessieve prijsstelling, etc. In-
dien toegang noodzakelijk wordt geacht, zijn er derhalve andere mogelijkheden dan toepas-
sing van de essential facilities doctrine om dat te bewerkstelligen. 
 
5.2.3 Herziene regelgevingskader 
 
Ook in de herziene richtlijnen is een belangrijke plaats weggelegd voor de aanleg van infra-
structuur. De Europese Commissie wijst er in het kader van substitutie aan de aanbodzijde 
als een van de criteria voor het afbakenen van de relevante markt op dat 
 

“ongerechtvaardigde vertragingen en hinderpalen bij het sluiten van (…) collocatieovereen-
komsten, (…) of het verkrijgen van doorgangsrechten voor netwerkuitbreiding, er voor zorgen 
dat het weinig waarschijnlijk is dat op korte termijn nieuwe diensten worden aangeboden en 
nieuwe netwerken worden uitgebouwd door potentiële concurrenten.”786 

 
Het belang van een snelle aanleg van infrastructuur – en dus het op eenvoudige wijze en 
zonder vertraging gebruik kunnen maken van doorgangsrechten en het delen van faciliteiten 
– is dus evident. 
 Op grond van art. 4 Machtigingsrichtlijn hebben aanbieders recht op behandeling 
van aanvragen voor het verlenen van installatierechten overeenkomstig art. 11 Kaderrichtlijn 
(waarover hierna). Art. 6 jo. bijlage A, sub 5 bepaalt dat aan de algemene machtiging milieu-
voorschriften en stedenbouwkundige en planologische voorschriften als voorwaarden 
kunnen worden verbonden. In art. 9 Machtigingsrichtlijn is bepaald dat nationale regel-

                                                 
786 Werkdocument van de Commissie betreffende het voorstel voor een nieuw regelgevingskader inzake elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. De richtsnoeren voor de marktanalyse en de berekening van aanzienlijke 
marktmacht op grond van artikel 14 van het voorstel voor een richtlijn inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voorelektronische communicatienetwerken en -diensten, COM(2001) 175 def., 28 maart 2001. 
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gevende instanties naar aanleiding van een kennisgeving in het kader van de algemene 
machtiging standaardverklaringen omtrent de daaruit voortvloeiende rechten aan aanbieders 
moeten afgeven om de onderhandelingen met lokale of regionale overheden te 
vergemakkelijken. De installatierechten mogen op grond van art. 13 Machtigingsrichtlijn 
worden onderworpen aan objectief gerechtvaardigde, transparante, niet-discriminerende en 
proportionele vergoedingen om een optimaal gebruik daarvan te waarborgen. Daarnaast 
wordt in dit verband rekening gehouden met de doelstellingen van art. 8 Kaderrichtlijn.787 
 Op grond van art. 14 lid 1 zien Lidstaten er op toe dat de voorwaarden en 
procedures die van toepassing zijn bij installatierechten slechts in objectief gerechtvaardigde 
gevallen en op proportionele wijze kunnen worden gewijzigd. Installatierechten mogen 
krachtens lid 2 niet voor het verstrijken van de periode waarvoor zij zijn verleend, worden 
beperkt of ingetrokken, behalve in met redenen omklede gevallen en, waar nodig, in overeen-
stemming met de relevante nationale bepalingen inzake compensatie voor de intrekking van 
rechten. Art. 15 Machtigingsrichtlijn bepaalt dat alle relevante informatie met betrekking tot 
de procedures en voorwaarden voor de installatierechten op zodanige wijze moet worden 
gepubliceerd en geactualiseerd dat alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang daartoe 
hebben. Wanneer deze informatie op verschillende bestuursniveaus wordt bijgehouden, le-
vert de NRI alle redelijke inspanningen om een gebruikersvriendelijk overzicht daarvan – 
waaronder informatie over de desbetreffende bestuursniveaus en hun autoriteiten – te 
verstrekken, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit dat mogelijk acht tegen redelijke 
kosten, om aanvragen voor installatierechten te vergemakkelijken. 
 Naast de Machtigingsrichtlijn bevat ook de Kaderrichtlijn een aantal relevante bepa-
lingen. In art. 11 Kaderrichtlijn zijn de procedures beschreven, die bij de aanvraag van 
doorgangsrechten in acht moeten worden genomen. Om de voorwaarden voor eerlijke en 
daadwerkelijke mededinging – de materiële doelstelling – te waarborgen,788 zorgen Lidstaten 
er op grond van lid 1 voor dat, wanneer een bevoegde instantie een aanvraag van een 
aanbieder behandelt voor het verlenen van installatierechten,789 deze bevoegde instantie op 
basis van doorzichtige en openbare procedures handelt, die zonder discriminatie en onver-
wijld worden toegepast en de beginselen van transparantie en non-discriminatie volgt bij het 
verbinden van voorwaarden aan deze rechten. “De richtlijn laat onverlet de nationale bepalin-
gen betreffende onteigening en het gebruik van eigendom, de normale uitoefening van eigen-
domsrechten, het normale gebruik van de openbare ruimte of het beginsel van neutraliteit 
met betrekking tot de regels in de Lidstaten die de regeling van het eigendomsrecht beheer-
sen.”790 Lid 2 bepaalt dat Lidstaten er voor zorgen dat, wanneer lokale of andere overheden 
de eigendom van of zeggenschap behouden over aanbieders van elektronische-communi-
catienetwerken en/of -diensten, er een daadwerkelijke structurele scheiding is tussen de 
verantwoordelijkheid voor het verlenen van de doorgangsrechten en de activiteiten die 
verband houden met de eigendom of zeggenschap (waarover hierna, paragraaf 5.4.2). Op 
grond van lid 3 zorgen Lidstaten er bovendien voor dat er doeltreffende mechanismen 
bestaan die aanbieders in staat stellen beroep aan te tekenen tegen besluiten betreffende het 
verlenen van installatierechten bij een onafhankelijke instantie. In feite worden deze voor-
schriften gedekt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

                                                 
787 Deze doelstellingen zijn deels geïmplementeerd in art. 1.3 Tw: het bevorderen van concurrentie, de ontwikkeling van 
de interne markt en het bevorderen van belangen van eindgebruikers wat betreft keuze, prijs en kwaliteit. 
788 Overweging 22 Kaderrichtlijn. 
789 Of een aanvraag van een onderneming die niet-openbare elektronische-communicatienetwerken aanbiedt voor het 
verlenen van rechten om faciliteiten te installeren op, over of onder openbaar eigendom. 
790 Overweging 22 Kaderrichtlijn. 
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In art. 12 lid 1 Kaderrichtlijn wordt het gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom opnieuw 
aangemoedigd.791 Lid 2 bevat vrijwel dezelfde bepaling als de eerder genoemde artikelen: tot 
het gedeeld gebruik van faciliteiten en eigendom kan worden verplicht wanneer er geen 
toegang bestaat tot haalbare alternatieven vanwege de noodzaak om het milieu, de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid te beschermen of om stedenbouwkundige en 
planologische redenen. Verplicht gedeeld gebruik houdt onder meer fysieke co-locatie en 
gedeeld gebruik van leidingen, gebouwen, masten, antennes of antennesystemen in. Net als in 
de voornoemde bepaling geldt de voorwaarde van een voorafgaande openbare raadpleging en 
dat regelingen inzake gedeeld gebruik een omslagregeling kunnen bevatten voor de daarmee 
gemoeide kosten. 
 De ratio van de verplichting tot medegebruik wordt echter ondergraven door de 
overweging dat wanneer van aanbieders om milieuredenen wordt geëist dat zij torens of mas-
ten delen, dit verplichte gedeelde gebruik om redenen van volksgezondheid kan leiden tot 
een verlaging van de voor elke aanbieder toegestane maximum transmissievermogensniveaus, 
wat er weer toe kan leiden dat de aanbieders meer transmissiestations moeten installeren om 
te zorgen voor nationale dekking.792 Het belang van milieu botst hier met volksgezondheid, 
dat vervolgens weer botst met ruimtelijke ordening. Onduidelijk is hoe de belangen zich in 
dit geval tot elkaar verhouden. De belangen van milieu en ruimtelijke ordening nemen in het 
regelgevingskader immers een nog prominentere plaats in dan in de eerdere richtlijnen. Zo 
moeten de activiteiten van de NRI bijdragen tot de verwezenlijking van beleid op het gebied 
van milieu en ruimtelijke ordening.793 Uit de beschikkingenpraktijk van OPTA blijkt echter 
niet (althans niet op inzichtelijke wijze) dat de afweging tussen de aanleg van infrastructuur 
en belangen van milieu en ruimtelijke ordening wordt gemaakt. Ook uit de Toegangsrichtlijn 
volgt dat de belangen van milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid en ruimtelijke orde-
ning zwaarder wegen dan de aanleg van infrastructuur: aangezien de ontwikkeling van de 
markt met bijbehorende infrastructuur schadelijk kan zijn voor het milieu en het 
landschappelijk schoon moeten Lidstaten daar op toezien en zo nodig ingrijpen om de 
gevolgen ervan te beperken door met de betrokken autoriteiten passende overeenkomsten te 
sluiten en adequate oplossingen te zoeken.794 
 Meer in het algemeen geldt dat met het Europese mededingingsrecht ook andere 
doelstellingen kunnen worden behartigd.795 De ‘integratiebepalingen’ die bij het Verdrag van 
Maastricht in het EG-Verdrag zijn geïntroduceerd – art. 6 EG (milieubescherming), art. 151 
lid 4 EG (cultuurbeleid), art. 152 lid 1 EG (bescherming van de menselijke gezondheid) en 
art. 153 lid 2 EG (consumentenbescherming) – zijn wat dit betreft van bijzonder belang. Het 
mededingingsrecht dient – althans formeel – met deze doelstellingen rekening te houden 
door deze in het Europese mededingingsbeleid te integreren. 
 
5.2.4 Analyse 
 
Op Europees niveau valt ten aanzien van doorgangsrechten en het delen van infrastructuur 
de volgende ontwikkeling waar te nemen. Sinds 1995 is in toenemende mate aandacht 

                                                 
791 Zie ook overweging 23 Kaderrichtlijn. 
792 Overweging 24 Kaderrichtlijn. 
793 Overweging 17 Kaderrichtlijn. 
794 Overweging 24 Toegangsrichtlijn. 
795 In dit verband kan worden gedacht aan rechtvaardigheid, de integratie van de markten van Lidstaten en het steunen 
van het midden- en kleinbedrijf, zie bijvoorbeeld Europese Commissie, Eerste verslag over het mededingingsbeleid, 
april 1972. 
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besteed aan het waarborgen van doorgangsrechten en het delen van infrastructuur. Het 
uitgangspunt is altijd geweest dat doorgangsrechten via open en transparante procedures 
zonder discriminatie moeten worden verleend. Indien het vanwege overwegingen van milieu 
en ruimtelijke ordening niet mogelijk is om aan iedereen doorgangsrechten te verlenen, moet 
infrastructuur (al dan niet vrijwillig) worden gedeeld. Met het oog op de introductie van 
concurrentie op de markt kon worden verplicht tot het delen van infrastructuur. De achter-
grond van het delen van infrastructuur lag dus zowel in milieu en ruimtelijke ordening als in 
concurrentie. Gezien het belang van eenvoudige en snelle procedures voor het verkrijgen van 
doorgangsrechten en het delen van faciliteiten voor de snelle aanleg van infrastructuur werd 
met de herziening van het regelgevingskader een groot aantal extra waarborgen in de 
richtlijnen opgenomen. Daarbij valt op dat op de belangen van milieu, volksgezondheid, 
openbare veiligheid en ruimtelijke ordening steeds meer nadruk ligt. 

De betekenis van het sectorspecifieke recht is er onder andere in gelegen dat het 
doorgangsrechten respectievelijk graafrechten creëert. De voornaamste reden voor het for-
muleren van sectorspecifieke regelgeving is echter dat het algemene mededingingsrecht niet 
toereikend zou zijn om toegang tot infrastructuur af te dwingen. Bij toepassing van het strikt 
geformuleerde mededingingsrecht om toegang tot infrastructuur af te dwingen, moet in het 
algemeen misbruik van machtspositie worden aangetoond, hetgeen in ieder geval op basis 
van de essential facilities doctrine uiterst moeilijk is. Indien sectorspecifieke regulering minder 
terughoudend is dan algemeen mededingingsrecht (met waarborgen tegen al te gemakkelijke 
inbreuken op handelingsvrijheid zoals het aantonen van met name misbruik van machts-
positie, etc.), dan dient daar een goede reden voor te zijn. Er dient dus uitdrukkelijk te wor-
den gemotiveerd waarom de systematiek van het mededingingsrecht wordt doorkruist. Met 
sectorspecifieke regelgeving worden de procedurele waarborgen die terecht in het algemene 
mededingingsrecht zijn ingebouwd immers omzeild. Bij toepassing van de sectorspecifieke 
regelgeving moeten de relevante mededingingsbepalingen in acht worden genomen. Op 
Europees niveau geldt echter dat art. 12 lid 2 Kaderrichtlijn op zichzelf geen afweging vereist 
tussen de daarin genoemde publieke belangen en de in primair EG recht neergelegde 
mededingingsdoelstellingen. Aanbieders moeten vanuit bepaalde publieke belangen infrastruc-
tuur delen, zonder dat wordt beoordeeld of zich als gevolg daarvan anticompetitieve effecten 
voordoen. De mededingingsregelgeving stelt veel strengere eisen. Op grond van art. 81 EG 
mogen aanbieders slechts mededingingsbeperkende overeenkomsten aangaan – lees: samen-
werken – als de positieve effecten daarvan opwegen tegen de negatieve effecten. Deze afwe-
ging zou tevens in de verplichting tot het opleggen van medegebruik tussen niet-dominante 
aanbieders moeten worden geïntegreerd. Het gedeeld gebruik van masten heeft immers 
voordelen voor het milieu, maar kan nadelen hebben voor de mededinging. Er ontstaat 
daardoor immers geen concurrentie op infrastructuur, aangezien de mogelijkheid tot medege-
bruik van infrastructuur geen prikkel vormt voor aanbieders om zelf netwerken aan te leggen. 
Vooraf is niet te voorspellen hoe een mededingingstoets uitpakt – dat hangt immers af van de 
omstandigheden van het geval – maar feit blijft dat er in ieder geval aan de hand van art. 81 
EG een afweging moet plaatsvinden. 
 In art. 12 lid 1 sub f Toegangsrichtlijn wordt wel een afweging gemaakt. Deze bepa-
ling biedt een NRI de mogelijkheid een AMM aanbieder te verplichten om te voldoen aan 
redelijke verzoeken tot co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten, 
inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten, wanneer het weigeren van 
toegang of het hanteren van onredelijke voorwaarden de concurrentie belemmert of het 
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belang van eindgebruikers schaadt.796 Daarbij geldt dat de NRI dient te beoordelen of deze 
verplichting evenredig is met de beleidsdoelstelling van art. 8 Kaderrichtlijn dat er geen 
verstoring of beperking van de mededinging plaatsvindt. Daarbij betrekt zij de volgende 
factoren: 

- de technische en economische levensvatbaarheid van het gebruik of de installatie 
van concurrerende faciliteiten; 
- de haalbaarheid van de voorgestelde toegangverlening; 
- de door de eigenaar van de faciliteit verrichte investeringen; en 
- de noodzaak van het instandhouden van concurrentie. 

Ten aanzien van co-locatie, het delen van kabelgoten, gebouwen of antennes van een AMM 
aanbieder wordt derhalve wel expliciet een mededingingsafweging gemaakt in de systematiek 
van de wet. 
 
5.3 Medegebruik van infrastructuur 
 
5.3.1 Wettelijke verplichtingen tot ‘medegebruik’ 
 
In 1991 kondigde de minister aan dat het monopolie van PTT – als concessiehouder als enige 
gerechtigd tot het aanleggen van zowel vaste als mobiele infrastructuur – op mobiele 
telecommunicatie moest worden opgeheven.797 Ter introductie van GSM werd op grond van 
de GSM-wet798 een hoofdstuk aan de Wet op de telecommunicatievoorzieningen toegevoegd, 
waarin de aanleg en de instandhouding van infrastructuur voor mobiele telecommunicatie 
mogelijk werd gemaakt. De concessie van PTT werd beperkt tot de vaste telecommunicatie-
infrastructuur en vaste infrastructuur via de ether. PTT verkreeg in 1995 op aanvraag een van 
de twee te vergeven vergunningen voor mobiele telecommunicatie. Libertel verwierf 
tegelijkertijd op grond van een vergelijkende toets om niet de andere vergunning. Om te kun-
nen concurreren met PTT werden aan de vergunning graafrechten gekoppeld. De vergunning 
had betrekking op de aanleg en instandhouding van radio-elektrische zendinrichtingen en 
schakel- en beheersmiddelen, maar niet op de aanleg van kabels. Op PTT rustte de plicht 
binnen een redelijke termijn en op redelijke voorwaarden de benodigde vaste verbindingen 
aan Libertel ter beschikking te stellen. Voor het eerst werd een verplichting tot medegebruik 
in de wet opgenomen, al werd dat nog niet zo genoemd. Indien PTT niet bereid of in staat 
was tot het bieden van medegebruik, kon Libertel op grond van art. 13o WTV de minister 
om toestemming verzoeken voor het geheel of gedeeltelijk in, op of boven openbare gronden 
aanleggen, in stand houden en gebruiken van kabelverbindingen. Libertel kon zodoende (via 
art. 40a WTV) aanspraak maken op dezelfde gedoogplichten als PTT.799 
 In 1996 werd op grond van de Wet kabelgebonden telecommunicatie800 het exclu-
sieve recht van KPN op de vaste telecommunicatie-infrastructuur beëindigd door concur-
rentie op vaste infrastructuur mogelijk te maken. Krachtens de Vergunningenwet801 werden 
twee landelijke en een groot aantal regionale infrastructuurvergunningen verleend. Aan de 

                                                 
796 Een NRI kan verplichtingen op grond van de Toegangsrichtlijn aan AMM partijen opleggen na afbakening en 
analyse van de relevante markt, die uitwijst dat er geen sprake is van daadwerkelijke mededinging op die markt vanwege 
het bestaan van de AMM aanbieder. Ten aanzien van toegang, interoperabiliteit en systemen van voorwaardelijke 
toegang is ook buiten de systematiek van marktanalyses regulering mogelijk. 
797 Kamerstukken II 1990/91, 21 800 XII, nr. 39. 
798 Wet van 16 juni 1994 (Wet mobiele telecommunicatie), Stb. 1994, 628. 
799 Kamerstukken II 1993/94, 23 444, nr. 3, p. 34. 
800 Wet van 28 maart 1996 (Wet kabelgebonden telecommunicatie), Stb. 1996, 320. 
801 Wet van 28 maart 1996 (Vergunningenwet), Stb. 1996, 319. 
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door Enertel en Telfort bemachtigde landelijke vergunningen werd de verplichting verbon-
den binnen een bepaalde periode een landelijk netwerk aan te leggen, waartoe beide 
aanbieders radiofrequenties en wettelijke graafrechten verkregen om de nutsfunctie te kunnen 
vervullen en in dat licht op gelijke voet met KPN te kunnen concurreren. De bestaande 
gemachtigden (spoorwegen, energiemaatschappijen en kabelexploitanten) verkregen een 
voorkeursrecht voor regionale infrastructuurvergunningen. Aan de vergunningen voor het 
spoorwegennet en de energienetwerken werd een universele leveringsplicht gekoppeld en met 
het oog daarop wettelijke graafrechten. Aangezien voor kabelexploitanten geen universele 
leveringsplicht gold, verkregen zij geen graafrechten. 
 Op grond van de Veilingwet werd het mogelijk DCS1800 frequenties door middel 
van een veiling te verdelen.802 Aangezien KPN en Libertel een voorsprong hadden op de 
nieuwe partijen – zij hadden de GSM frequenties eerder zonder betaling verkregen – werden 
zij voor een bepaalde periode van het gebruik van deze frequenties uitgesloten. Telfort, 
Dutchtone en Ben verwierven vergunningen voor DCS1800. Met de Veilingwet werd ook de 
verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten in de Wet op de telecommunicatievoor-
zieningen ingevoerd: art. 13oa WTV, dat bij amendement is toegevoegd, bevatte de plicht 
voor vergunninghouders over en weer te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medege-
bruik van antenne-opstelpunten. Uit de toelichting bij het oorspronkelijke amendement blijkt 
dat daarmee werd beoogd de snelle aanleg van netten van nieuwe vergunninghouders 
mogelijk te maken en het voorkomen dat veel meer opstelpunten voor mobiele telefonie-
netwerken zouden worden gerealiseerd dan noodzakelijk is.803 De ratio van de bepaling lag 
dus oorspronkelijk zowel in de mededinging als in de ruimtelijke ordening. Merkwaardig 
genoeg is – zonder enige motivatie en zonder dat daartoe tijdens de behandeling van het 
betreffende wetsvoorstel aanleiding bestond – in de toelichting bij het gewijzigde amende-
ment de eerste zinsnede verdwenen en wordt met het amendement slechts beoogd te 
voorkomen dat veel meer opstelpunten voor mobiele telefoonnetwerken worden gerealiseerd 
dan noodzakelijk is.804 Tijdens de parlementaire behandeling van de wijziging van de Wet op 
de telecommunicatievoorzieningen met het oog op het veilen van de frequenties voor mo-
biele telecommunicatie gaf de minister aan dat de verplichting tot site sharing een asym-
metrische maatregel is, waarmee wordt beoogd een level playing field te bevorderen.805 Met 
de plicht tot site sharing wordt dus zowel beoogd de milieubelasting als gevolg van 
antennemasten zo veel mogelijk te verminderen als de markttoegang voor nieuwe aanbieders 
te bevorderen. 
 Voor de veiling in 1998 van DCS 1800 vergunningen werd aanvankelijk overwogen 
PTT en Libertel een naheffing op te leggen om een gelijke startpositie voor nieuwe markt-
partijen te waarborgen. Deze nieuwkomers dienden immers wel voor de vergunningen te 
betalen. Onder druk van de Europese Commissie werd afgezien van de naheffing. 
Uiteindelijk werd besloten dat KPN en Libertel niet mochten bieden op de twee grote kavels, 
die een landelijk volledige dekking mogelijk zouden maken. Daarnaast mochten zij voor een 
periode van twee jaar de door hun verworven kleinere kavels niet in gebruik nemen. Middels 
industriebeleid werd geprobeerd een level playing field te creëren. In de drie jaar dat KPN en 
Libertel voor de DCS 1800 veiling actief waren op de mobiele markt hadden zij echter reeds 

                                                 
802 Wet van 26 november 1997 (Veilingwet), Stb. 1997, 566. 
803 Kamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 9. 
804 Kamerstukken II 1996/97, 25 171, nr. 21. Ook in de Telecommunicatiewet ligt de nadruk meer op de ruimtelijke 
ordening, Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 85. 
805 Kamerstukken II 1997/98, 25 722, nr. 5, p. 3. 
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een groot deel van hun mobiele netwerken uitgerold. Deze voorsprong, gekoppeld aan de 
komst van nieuwe aanbieders en de toenemende schaarste aan geschikte locaties voor 
antenne-opstelpunten – voor DCS 1800 netwerken waren meer antennes nodig dan voor 
GSM – beïnvloedde de marktwerking zodanig dat het ontstaan van concurrentie op de markt 
werd belemmerd. Daarbij speelde ook een rol dat bij de opbouw van antennes en antenne-
opstelpunten (hetzelfde geldt overigens voor de aanleg van kabels) als vanzelfsprekend is 
uitgegaan van het principe first come, first served, hetgeen de historische voorsprong van 
KPN en vervolgens ook van Libertel in stand hield. 
 In de Telecommunicatiewet zijn de verplichtingen tot medegebruik in twee afzonder-
lijke bepalingen ondergebracht: art. 5.12 Tw ziet op het medegebruik van kabelvoorzieningen 
en art. 3.11 Tw ziet op het medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen en an-
tennes. Beide verplichtingen gelden in de Telecommunicatiewet – anders dan de voorgaande 
wetten – voor alle aanbieders. De verplichtingen hebben in de Telecommunicatiewet voorna-
melijk een ruimtelijke ordeningsachtergrond: zij beogen te voorkomen dat er zo min mogelijk 
antenne-opstelpunten worden geplaatst en dat er niet meer wordt gegraven dan noodzakelijk 
is. OPTA is op grond van art. 12.2 Tw bevoegd tot het op aanvraag beslechten van geschillen 
over het medegebruik van infrastructuur. 
 
5.3.2 Medegebruik van kabelvoorzieningen 
 
Op grond van art. 5.12 Tw zijn aanbieders over en weer verplicht tegen een redelijke vergoe-
ding te voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van voorzieningen waarop de 
gedoogplicht van toepassing is, mits dit technisch haalbaar is. Het gaat om voorzieningen die 
zijn of kunnen worden aangelegd met gebruikmaking van de gedoogplicht. Medegebruik en 
gedoogplicht zijn dus aan elkaar gekoppeld. De verplichting tot medegebruik is ex art. 5.15 
Tw tevens van toepassing op lege mantelbuizen. Het afdwingen van toegang tot een niet on-
der de gedoogplicht vallende voorziening is alleen mogelijk in het kader van een toegangs-
verplichting die op grond van art. 6a.2 Tw aan een onderneming met aanmerkelijke markt-
macht is opgelegd.806 Dit betreft toegang tot de infrastructuur van een dominante aanbieder 
die puur en alleen vanuit mededingingsoverwegingen kan worden opgelegd. Met het 
amendement op grond waarvan deze bepaling aan de Telecommunicatiewet 1998 is 
toegevoegd, werd beoogd het aanleggen en benutten van kabelgoten te stimuleren.807 Naar de 
letter van de toelichting ging het om het door meerdere aanbieders gebruik maken van de 
kunststof buizen waar kabels doorheen worden getrokken – of in het geval van glasvezel-
kabels worden geblazen – die zich in een ondergrondse geul bevinden. Het medegebruik van 
voorzieningen, waarvan in het artikel sprake is, is dus breder. Met de wijziging van hoofdstuk 
5 Tw is voorzien in de mogelijkheid om bij of krachtens AMvB nadere regels te stellen met 
betrekking tot het medegebruik en de vergoeding. 
 De achtergrond van de verplichting tot medegebruik van kabelvoorzieningen is 
gelegen in de ruimtelijke ordening en het bevorderen van markttoegang. De verplichting 
doorkruist het eigendomsrecht van de aanbieder van de voorzieningen. Tegenover de inbreuk 
op eigendom staat het recht op een redelijke vergoeding. Uit de beleidsregels inzake de 
gedoogplicht die OPTA heeft vastgesteld, volgt dat OPTA gezien de analogie met de 
bepaling over het medegebruik van antenne-opstelpunten voor de invulling van het begrip 

                                                 
806 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 60. 
807 Kamerstukken II 1997/98, 25 533, nr. 29. 
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redelijke vergoeding aansluit bij haar overwegingen terzake in de besluiten Dutchtone/KPN 
en Broadcast/Nozema (waarover hierna).808 Op grond daarvan kunnen aanbieders volgens 
OPTA een juiste afweging maken tussen het zelf aanleggen van kabelvoorzieningen en het 
doen van een verzoek tot medegebruik van andermans voorzieningen. Verwarrend is echter 
dat OPTA in het ene besluit expliciet uitgaat van de werkelijk gemaakte kosten (en uitdruk-
kelijk niet van kostenoriëntatie809) en in het andere besluit van kostenoriëntatie810 (met een 
opslag voor redelijk rendement). In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot her-
ziening van hoofdstuk 5 Tw is de invulling die in het Besluit medegebruik omroepzender-
netwerken (waarover hierna) aan het begrip redelijke vergoeding is gegeven letterlijk over-
genomen. Een redelijke vergoeding houdt in dat de medegebruiker de kosten moet ver-
goeden van voorzieningen die speciaal voor hem worden getroffen. De kosten van gemeen-
schappelijk gebruikte voorzieningen moeten proportioneel worden toegerekend. Bij het vast-
stellen van de kosten wordt uitgegaan van de werkelijk gemaakte kosten. De kosten mogen 
worden vermeerderd met een redelijk rendement op het in de voorziening geïnvesteerde 
vermogen, voor zover dat aan het medegebruik kan worden toegerekend.811 
 In de praktijk komt het voor dat gemeenten – mede met het oog op het beperken 
van graafoverlast – zelf lege mantelbuizen (laten) aanleggen. Art. 5.12 Tw heeft geen betrek-
king op het verplicht gebruik van deze voorzieningen. Naar aanleiding van vragen hierover 
heeft OPTA in het overzicht van veel gestelde vragen deze problematiek van twee kanten 
belicht. De vraag of gemeenten aanbieders kunnen dwingen om gebruik te maken van 
voorzieningen die door andere aanbieders of door gemeenten zelf zijn aangelegd, beant-
woordt OPTA zowel bevestigend als ontkennend.812 Aan de ene kant bepaalt art. 5.4 lid 4 
sub d Tw (art. 5.2 lid 4 sub c Tw (oud)) dat gemeentelijke verordeningen regels dienen te 
bevatten over het bevorderen van medegebruik van voorzieningen. Dit medegebruik ziet op 
commercieel door aanbieders of gemeenten aangeboden voorzieningen. OPTA wijst er in dit 
verband op dat gemeenten – indien zij op grond van de verordening voorschriften omtrent 
medegebruik aan een instemmingsbesluit verbinden – allereerst rekening moeten houden met 
de redelijkheid van het voorschrift ten opzichte van het verzoek van de aanbieder. Ook 
moeten zij in hun overweging onder andere betrekken: 

- de kosten die de aanbieder voor het medegebruik moet betalen ten opzichte van de 
kosten van de voorgenomen werkzaamheden; 
- technische problemen, zoals storingen, die door medegebruik kunnen ontstaan; 
- en het tracé van de bestaande kabelgoot ten opzichte van het tracé zoals verzocht 
door de aanbieder. 

 
Volgens OPTA kan een eenmalige vergoeding worden gevraagd, die lager is dan de kosten 
die de aanbieder zou hebben gemaakt als hij de voorzieningen zelf zou hebben aangelegd. 

                                                 
808 OPTA, Beleidsregels inzake de gedoogplicht voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels, 
OPTA/IBT/2003/202555, 23 juli 2003, overweging 78, met name voetnoot 11. 
809 “Voor site-sharing is een verplichting tot toepassing van kostenoriëntatie (anders dan voor interconnectie en 
bijzondere toegang) niet in de wet opgenomen. In artikel 3.11 van de Tw is uitdrukkelijk een andere keuze gemaakt, 
namelijk voor “redelijke tarieven”. Derhalve ontbreekt hiervoor de verplichting om kostengeoriënteerde tarieven in 
rekening te brengen.”, OPTA, Besluit inzake Dutchtone/KPN, OPTA/I/99/2072, 2 april 1999, p. 22. 
810 “Het feit dat in artikel 3.11 Tw als zodanig niet het vereiste van kostenoriëntatie is opgenomen, sluit daarbij naar het 
oordeel van het college niet uit dat de invulling van die redelijkheid in haar praktische uitwerking neerkomt op 
kostenoriëntatie.”, OPTA, Besluit inzake Broadcast Newco Two BV/NV Gemengd Bedrijf Nederlandse Omroep-
zendermaatschappij Nozema, OPTA/I/99/2072, 29 juli 2002, overweging 104. 
811 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 61. 
812 OPTA, Veel gestelde vragen met betrekking tot het gedogen van kabels, versie augustus 2006, onder artikel 5.2 lid 4 
Tw, antwoord op vraag 3a. 
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Indien een partij zijn voorzieningen algemeen beschikbaar stelt, kan een gemeente bepalen 
dat een aanbieder die om een instemmingsbesluit verzoekt, van de algemeen beschikbare 
voorzieningen gebruik moet maken, op voorwaarde dat dit – gezien zijn verzoek – redelijk is. 
De gemeente zal in de verordening duidelijk moeten aangeven hoe zij omgaat met derde 
partijen die voorzieningen aanbieden. OPTA benadrukt dat in al deze gevallen voorop staat 
dat gemeenten aan de gedoogplicht moeten voldoen. Aan de andere kant kunnen gemeenten 
aanbieders volgens OPTA niet tot medegebruik dwingen, aangezien art. 5.12 Tw (art. 5.10 
Tw (oud)) slechts betrekking heeft op verzoeken tot medegebruik tussen aanbieders onder-
ling. Hieruit volgt dat de wetgever op geen enkele wijze heeft voorzien in de mogelijkheid dat 
de gemeente een aanbieder kan dwingen om een andere aanbieder van zijn voorzieningen 
gebruik te laten maken. De conclusie is volgens OPTA dat art. 5.4 Tw (art. 5.2 Tw (oud)) 
alleen betrekking kan hebben op voorzieningen die de gemeente zelf heeft aangelegd of op 
algemeen aangeboden voorzieningen. 

Door wijziging van hoofdstuk 5 Tw is de onduidelijkheid hierover weggenomen. Op 
grond van het nieuwe art. 5.2 lid 7 Tw kunnen gedoogplichtigen (lees: gemeenten) aanbieders 
verzoeken gebruik te maken van ondergrondse voorzieningen, die door de gedoogplichtige 
zelf of een derde zijn aangelegd. Om gedwongen winkelnering en marktverstoring te voor-
komen, dienen de voorzieningen tegen een marktconforme prijs ter beschikking te worden 
gesteld.813 Het gedwongen gebruik van voorzieningen die door de gedoogplichtige zijn 
aangelegd, houdt verband met de verplichting om zo min mogelijk verandering in de 
uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik van de grond teweeg te 
brengen. Bij amendement is bepaald dat dit echter niet geldt indien de aanbieder, in geval het 
lege mantelbuizen betreft, aannemelijk kan maken dat medegebruik als bedoeld in art. 5.12 
Tw op technische of economische gronden niet haalbaar is.814 Eveneens is bij amendement 
toegevoegd dat bij AMvB aanvullende voorwaarden terzake kunnen worden gesteld. Hiermee 
werd beoogd dat medegebruik van tevoren kan worden gegarandeerd en dat graafkosten 
kunnen worden gedeeld.815 
 
5.3.3 Medegebruik van antenne-opstelpunten 
 
Het gedeeld gebruik van antenne-opstelpunten is geregeld in art. 3.11 Tw. Vergunning-
houders zijn op grond van lid 1 over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot 
het medegebruik van antenne-opstelpunten, waarbij geldt dat de technische mogelijkheden in 
acht worden genomen. Het medegebruik wordt volgens lid 3 tegen een redelijke vergoeding 
ter beschikking gesteld. 
 
Site sharing geschil Dutchtone/KPN 
In het eerste geschil over site sharing tussen Dutchtone en KPN dat aan OPTA werd voor-
gelegd, sprak OPTA zich uit over een aantal cruciale mededingingsaspecten. Allereerst stelde 
OPTA de reikwijdte van het begrip antenne-opstelpunt vast. OPTA ging uit van “het geheel 
van de site”, zodat KPN niet alleen de mast, maar ook de grond en de gebouwen waarop de 
mast is gesitueerd aan Dutchtone ter beschikking moest stellen. Daarnaast dienden beide par-
tijen elkaar coördinatieoverzichten van alle bestaande antenne-opstelpunten te verschaffen. 
De stelling van KPN dat dit bedrijfsvertrouwelijke gegevens betrof, kon OPTA niet 

                                                 
813 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 24. 
814 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 15. 
815 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 22. 
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overtuigen. Ook heeft OPTA de doorlooptijden vastgesteld: KPN dient aanvragen binnen 
zeventien werkdagen volledig af te handelen.816 De termijn voor het reserveren van ruimte op 
een mast voor eigen gebruik heeft OPTA vastgesteld op vier maanden. Ten slotte heeft 
OPTA het begrip ‘redelijke vergoeding’ ingevuld. Dit houdt volgens OPTA in een ver-
goeding die is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten.817 In de beslissing op bezwaar heeft 
OPTA deze regels bevestigd.818 
 De President van de Rechtbank Rotterdam heeft bij voorlopige voorziening het 
oorspronkelijke besluit van OPTA op bepaalde onderdelen geschorst. Volgens de president 
diende het begrip antenne-opstelpunt beperkt te worden opgevat. Slechts het geheel van de 
technische faciliteit – waaronder de mast of andere bevestigingspunten voor de antenne(s) – 
en het stuk grond waarop of het deel van het gebouw waarop of waaraan deze is geplaatst of 
bevestigd, komen voor site sharing in aanmerking.819 De president wijst er op dat art. 3.11 
Tw geen verplichting bevat om een coördinatenoverzicht van opstelpunten te verschaffen en 
dat ook de wetsgeschiedenis daarvoor geen aanknopingspunten biedt. Hoewel hij erkent dat 
deze verplichting gezien de doelstellingen van art. 3.11 Tw – onder andere het bevorderen 
van concurrentie – daaraan echter wel een belangrijke bijdrage kan leveren, waagt hij zich er 
niet aan om zich hierover uit te spreken. De president laat het beantwoorden van de vraag of 
deze verplichting daarmee in overeenstemming is over aan de rechtbank. 
 Waar de president voor de uitleg van art. 3.11 Tw de doelstellingen van de bepaling 
slechts heeft erkend, heeft de Rechtbank Rotterdam in de bodemprocedure expliciet aanslui-
ting daarbij gezocht. Hij wijst in dit verband op “(…) het bevorderen van een snelle roll-out 
van mobiele telefoonnetten en daarmee het bevorderen van concurrentie op de markt van de 
mobiele telefonie”.820 De rechtbank gaat uit van een iets ruimere definitie van het begrip 
antenne-opstelpunt. Het gaat om de mast en het gedeelte van het dak of de wand waarop of 
waaraan de technische faciliteit waarop het verzoek tot medegebruik betrekking heeft, is 
bevestigd. De natuurlijke grenzen van een opstelpunt worden gevormd door de grenzen van 
het dak of de wand. OPTA was volgens de rechtbank niet bevoegd tot het opleggen van een 
verplichting tot het verstrekken van een coördinatenoverzicht. In dit verband had OPTA een 
door Dutchtone opgesteld roll out plan en de door KPN aangegeven voor medegebruik in 
aanmerking komende locaties als uitgangspunten moeten hanteren. De termijn van vier 
maanden voor het reserveren van ruimte voor eigen gebruik was volgens de rechtbank te 
kort, gelet op de procedures die op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moeten 
worden doorlopen. Ten slotte oordeelde de rechtbank dat OPTA geen regel over de redelijke 
vergoeding mocht vaststellen, aangezien dat geen geschilpunt tussen partijen vormde. 
 Het CBB heeft zich in hoger beroep over de materie gebogen. Het CBB bevestigt de 
door de rechtbank vastgestelde definitie van het begrip antenne-opstelpunt. Deze ruime 
uitleg vormt voor OPTA aanleiding om ook de mastvoet (onderbouw of toren) als antenne-
opstelpunt aan te merken.821 Ook onderschrijft het CBB diens opvatting dat uit de doelstel-

                                                 
816 KPN dient ten minste vier aanvragen per week per aanbieder te behandelen en binnen tien werkdagen te beslissen of 
deze al dan niet in behandeling worden genomen. Daarna moet voor de aanvragen die in behandeling worden genomen 
binnen zeven werkdagen worden bepaald onder welke voorwaarden deze worden geaccepteerd. 
817 OPTA, Besluit inzake Dutchtone/KPN, OPTA/I/99/2072, 2 april 1999. 
818 OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Dutchtone/KPN, 3 november 1999 (publicatie op website).  
819 Pres. Rb. Rotterdam 3 juni 1999, Computerrecht 2000-2, p. 103-107, m.nt. E.J. Dommering (p. 75-77). 
820 Rb. Rotterdam 13 september 2000, zaaknr. TELEC 99/2715-RIP, TELEC 99/2781-RIP, Computerrecht 2000-6, p. 
303-307, m.nt. E.J. Dommering. 
821 OPTA, Besluit betreffende de vaststelling van daadwerkelijke concurrentie op de markten voor de levering van 
transmissiediensten van analoge radiosignalen via FM en middengolf aan programma-aanbieders als bedoeld in 
hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet, 17 juli 2006, randnummer 115, p. 32. 
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ling van art. 3.11 Tw valt af te leiden dat een beperkte uitleg van het ‘voldoen aan een 
verzoek tot medegebruik’ niet in de rede ligt. Hieronder moet dan ook worden verstaan het 
beschikbaar stellen van faciliteiten en het toestaan van, het meewerken aan dan wel het zich 
niet verzetten tegen plaatsing en gebruik van een antenne(mast).822 Ook het meewerken aan 
een verzoek tot het maken van afspraken in het kader van een courtesy procedure (afspraken 
met de grond- of gebouweigenaar of de eigenaar van de antenne over de wijze waarop 
meerdere antennes worden geplaatst op één antenne-opstelpunt, waarbij sprake kan zijn van 
een daklocatie of een mastlocatie) valt dus onder het voldoen aan een verzoek tot mede-
gebruik. In dit verband zijn bedingen met betrekking tot exclusief gebruik van het dak nietig.  
 Volgens het CBB kon OPTA KPN op grond van art. 3.11 lid 4 Tw (oud) wel degelijk 
verplichten tot het verschaffen van een overzicht van coördinaten van opstelpunten. Aange-
zien de wettelijke verplichting tot het voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik zo 
open is geformuleerd, kan OPTA deze interpreteren in het licht van de doelstellingen van de 
bepaling, te weten de snelle aanleg van netwerken. Deze doelstelling is gediend met een 
dergelijke interpretatie door OPTA. Dutchtone kan op basis van een overzicht van antenne-
opstelpunten van KPN immers sneller een netwerk aanleggen. OPTA heeft dus beleids-
vrijheid bij het uitoefenen van de in lid 4 neergelegde bevoegdheid tot het vaststellen van 
regels over site sharing. Zo mocht OPTA volgens het CBB op basis van de door KPN en 
Dutchtone overgelegde gegevens het minimumaantal te behandelen verzoeken en de maxi-
male doorlooptijden vaststellen. De regel op grond waarvan gedurende een termijn van vier 
maanden ruimte voor eigen gebruik kan worden gereserveerd, kan volgens het CBB vanuit 
het oogpunt van rechtszekerheid echter geen stand houden, aangezien deze te kort is om een 
procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te doorlopen. Ten aanzien van 
de door OPTA vastgestelde regel over de redelijke vergoeding oordeelt het CBB net als de 
rechtbank dat er op het moment van het geschil nog geen sprake was van een situatie waarin 
partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de redelijke vergoeding op 
basis van werkelijk gemaakte kosten. OPTA mocht het begrip redelijke vergoeding dus niet 
als zodanig invullen. Ten slotte geeft het CBB aan dat de redactie van lid 4 en de rechtszeker-
heid er aan in de weg staan terugwerkende kracht toe te kennen aan de inwerkingtreding van 
regels.823 Aangezien het verzoek van Dutchtone door OPTA met voortvarendheid is behan-
deld, bestaat er geen aanleiding een uitzondering te maken. 
 Als mosterd na de maaltijd maakte art. 3.12 Tw, dat een aantal maanden later bij 
amendement aan de wet is toegevoegd, het mogelijk om bij AMvB met betrekking tot 
antenne-opstelpunten en, voor zover het omroepzendernetwerken betreft, met betrekking tot 
antennesystemen en antennes regels te stellen over dezelfde onderwerpen: de te verstrekken 
informatie, het reserveren van ruimte op antenne-opstelpunten voor eigen gebruik of voor 
medegebruik, de termijnen waarbinnen op een verzoek tot medegebruik van een antenne-
opstelpunt moet worden beslist en de vergoeding. Daarbij kunnen aan OPTA taken worden 
opgedragen en bevoegdheden worden verleend. Op grond van art. 3.13 Tw – ingevoegd bij 
amendement824 – is OPTA onverminderd art. 3.12 bovendien bevoegd om op eigen initiatief 
in concrete gevallen maatregelen te nemen die gericht zijn op de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen genoemd in art. 8 Kaderrichtlijn.825 De achterliggende gedachte is dat 

                                                 
822 CBB 25 april 2001 (KPN/OPTA en Dutchtone), m.nt. A.T. Ottow, Mediaforum 2001-6, p. 212-220, m.nt. E.J. 
Dommering, Computerrecht 2001-4, p. 207-213. 
823 Zie over terugwerkende kracht van maatregelen Ottow 2006, p. 155-158. 
824 Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr. 33, gewijzigd bij nr. 47. 
825 De beleidsdoelstellingen zijn: het bevorderen van concurrentie, het bijdragen aan de ontwikkeling van de interne 
markt en het bevorderen van de belangen van de burgers van de EU. 
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OPTA op basis van art. 3.11 Tw slechts de bevoegdheid heeft om achteraf in een geschil in 
te grijpen, indien aanbieders geen overeenstemming hebben kunnen bereiken of indien een 
aanbieder weigert onderhandelingen te voeren met een aanbieder die van zijn antenne-opstel-
punt, antenne of antennesysteem gebruik wenst te maken. In feite heeft OPTA ook reeds op 
grond van art. 15.2 lid 2 jo. 15.1 lid 3 Tw deze algemene handhavingsbevoegdheid, maar art. 
3.13 Tw bepaalt dit expliciet voor toegang tot antenne-opstelpunten, antennes en antenne-
systemen. Anders dan de bevoegdheid op basis van hoofdstuk 6a Tw, waarin de verplichtin-
gen voor ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht zijn neergelegd, kan OPTA op 
grond van deze bepaling jegens elke onderneming maatregelen nemen, zonder dat sprake 
hoeft te zijn van aanmerkelijke marktmacht. 
 
5.3.4 Medegebruik van omroepzendernetwerken 
 
In het kader van het zero base onderzoek, dat de basis vormt voor de herverdeling van 
radiofrequenties bestemd voor de commerciële radio-omroep, heeft de staatssecretaris van 
V&W eind 1999 besloten dat er voor omroepzendernetwerken geen nieuwe antenne-
opstelpunten worden opgericht.826 Dit hield verband met de groeiende maatschappelijke 
weerstand tegen de plaatsing van de veelal hoge zendmasten. De frequentieplanning heeft er 
derhalve toe geleid dat antennes slechts op één locatie kunnen staan. Dit vormt in feite geen 
mededingingsvraagstuk, maar een ordeningsvraagstuk. Aangezien de aanbieders van 
omroepzendernetwerken slechts de bestaande opstelpunten tot hun beschikking hebben, zijn 
zij gedwongen tot samenwerking. De verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten, 
antennesystemen en antennes tegen een redelijke vergoeding gold in de herziene 
Telecommunicatiewet op grond van art. 3.11 lid 4 (in de Telecommunicatiewet 1998 lid 5827) 
ook voor de vergunninghouders voor frequentiegebruik bestemd voor het verspreiden van 
programma’s en degenen die in hun opdracht door middel van radiozendapparaten program-
ma’s verspreiden. Als gevolg van de splitsing van Nozema in het mastenbedrijf Nederlandse 
Opstelpunten voor Ethercommunicatie BV (NOVEC, aanbieder van hoge828 masten) en het 
dienstenbedrijf Nozema Services NV (aanbieder van een omroepzendernetwerk en lage 
masten) zou deze verplichting onbedoeld niet gelden voor NOVEC. NOVEC biedt immers 
alleen antenne-opstelpunten aan en is geen aanbieder van een omroepzendernetwerk, maar 
slechts aanbieder van bijbehorende faciliteiten (art. 1.1 sub j Tw). Deze onwenselijke situatie 
werd tijdelijk opgelost door middel van een wijziging van art. 5 van het Besluit medegebruik 
omroepzendernetwerken (waarover hierna). Op grond daarvan is ook NOVEC, als zijnde 
een aanbieder van antenne-opstelpunten die zijn bestemd om de bedoelde elektronische 
communicatienetwerken te ondersteunen, verplicht om te voldoen aan redelijke verzoeken 

                                                 
826 Kamerstukken II 1999/2000, 24 095, nr. 25 (Brief staatssecretaris over herplanning van de FM-radiofrequenties). Het 
uitgangspunt is dat er geen nieuwe antenne-opstelpunten voor zendmasten in gebruik worden genomen, tenzij een 
nieuw antenne-opstelpunt met zekerheid op korte termijn kan worden gegarandeerd, p. 3. 
827 Dit lid is in het kader van een wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd 
concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep aan art. 3.11 Tw toegevoegd, zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 660, 
nr. 43, p. 3-4. 
828 NOVEC beheert masten met een hoogte van 40 meter of hoger. Deze infrastructuur wordt als niet-dupliceerbaar 
beschouwd, dat wil zeggen moeilijk of niet aan te leggen infrastructuur. Hieronder wordt verstaan infrastructuur die 
kostbaar is of waarvoor lange bouw- en bestemmingsplanprocedures moeten worden doorlopen of waarvoor 
milieuvergunningen zijn vereist of die op unieke plekken moeten worden opgesteld. De grens van 40 meter komt voort 
uit de bouw- en bestemmingsplanprocedures. Voor masten van deze hoogte moet de zogenaamde zware procedure 
worden doorlopen (zie paragraaf 4.4.3 onder ‘Woningwet’). Ook speelt mee dat deze masten kostbaar zijn en dat deze 
worden opgericht voor grotere vermogens, zodat tevens een milieuvergunning nodig is. Kamerstukken II 2004/05, 24 095 
en 29 800 XII, nr. 174, p. 2. 
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tot medegebruik van die opstelpunten. Ook rust op NOVEC de verplichting tot het bereke-
nen van een redelijke vergoeding voor het medegebruik. Krachtens de Veegwet EZ 2005829 
geldt de verplichting voor ‘aanbieders van elektronische communicatienetwerken die bestaan 
uit radiozendapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma’s, alsmede 
aanbieders van antenne-opstelpunten welke bestemd zijn om genoemde netwerken te 
ondersteunen’. 

Volgens OPTA liggen de mededingingsbeperkende barrières op dit gebied 
voornamelijk in het gebrek aan voortvarendheid van de behandeling van verzoeken tot 
medegebruik, de beschikbare informatie en de kosten. Het krachtens art. 3.12 Tw 
vastgestelde Besluit mede-gebruik omroepzendernetwerken830 bevat nadere regels over de 
termijn waarbinnen een verzoek moet worden behandeld, de motivering van een beslissing 
op een verzoek tot mede-gebruik en de gegevens die moeten worden overgelegd. De 
verplichting tot gegevens-verstrekking wordt in het besluit meer toegespitst op 
daadwerkelijke verzoeken om medege-bruik. In de Regeling verstrekking medegebruik 
omroepzendernetwerken is nader invulling gegeven aan de informatieplicht en de te 
verstrekken gegevens.831 Om een verzoek tot medegebruik in te dienen en om daarop te 
beslissen, is het voor beide partijen van groot belang om te beschikken over juiste en 
adequate gegevens. Hiertoe bepaalt art. 3 lid 1 van het besluit jo. art. 3 lid 1 van de regeling 
dat een houder op verzoek een overzicht van zijn antenne-opstelpunten dient te verschaffen, 
dat gegevens bevat over de hoogte en locatie van de opstelpunten en andere relevante 
gegevens met betrekking tot de op het antenne-opstel-punt aangebrachte apparatuur. Op 
basis hiervan kan de verzoeker een verzoek tot mede-gebruik formuleren. Ook heeft de 
staatssecretaris in het besluit aangegeven hoe het begrip redelijke vergoeding moet worden 
ingevuld.832 
 
OPTA inzake Broadcast/Nozema 
Nozema en Broadcast zijn medio 2001 – ter uitvoering van het zero base onderzoek833 – een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met betrekking tot medegebruik van antenne-
opstelpunten en antennesystemen bestemd voor het uitzenden van FM programma’s. Naar 
                                                 
829 Wet van 20 november 2006, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van 
enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en 
enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de 
kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten 
(Veegwet EZ 2005), Stb. 2006, 593. Bij het Besluit van 23 januari 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Veegwet EZ 2005, Stb. 2007, 43, is het betreffende onderdeel in werking 
getreden. 
830 Stb. 2003, 232, in werking getreden op 15 oktober 2003. 
831 Stcrt. 2003, nr. 194, p. 15. 
832 “Een redelijke vergoeding betekent allereerst dat de kosten van voorzieningen die speciaal voor de desbetreffende 
medegebruiker worden getroffen door hem worden vergoed. Voorts betekent een redelijke vergoeding dat de kosten 
van gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen proportioneel worden toegerekend, met andere woorden evenredig aan 
het gebruik van de voorzieningen door de desbetreffende medegebruiker van het opstelpunt in vergelijking met het 
gebruik door andere gebruikers. Voor wat betreft de vaststelling van de kosten wordt daarbij uitgegaan van de werkelijk 
gemaakte kosten, vastgesteld overeenkomstig de door het bedrijf toegepaste waarderingsprincipes in het kader van de 
financiële verslaglegging; voorts dat deze principes ook consistent worden toegepast bij de vaststelling van de tarieven 
van de eigen dienstverlening. Deze kosten mogen voorts worden vermeerderd met een redelijk rendement op het in het 
opstelpunt geïnvesteerde vermogen, voor zover dat aan het medegebruik kan worden toegerekend. Door deze aanpak 
wordt bewerkstelligd dat de vergoeding zowel redelijk is vanuit het perspectief van de medegebruiker als vanuit de 
eigenaar/exploitant.” Besluit, p. 9. 
833 Het zero base onderzoek vormt de basis voor de herverdeling van radiofrequenties bestemd voor de commerciële 
radio-omroep. In dat verband heeft de staatssecretaris van V&W besloten dat er, gezien de groeiende maatschappelijke 
weerstand tegen de plaatsing van de veelal hoge zendmasten voor omroepzendernetwerken, geen nieuwe antenne-
opstelpunten worden opgericht. Kamerstukken II 1999/2000, 24 095, nr. 25, p. 3: het uitgangspunt is dat er geen nieuwe 
antenne-opstelpunten voor zendmasten in gebruik worden genomen, tenzij een nieuw antenne-opstelpunt met 
zekerheid op korte termijn kan worden gegarandeerd. 
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aanleiding daarvan heeft Broadcast OPTA gevraagd regels vast te stellen over onder andere 
de vergoeding voor het medegebruik.834 Anders dan in het geschil Dutchtone/KPN835 – 
waarin OPTA het begrip ‘redelijke vergoeding’ had geïnterpreteerd als een vergoeding die 
gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten – oordeelde OPTA in dit geschil dat de vergoe-
ding kostengeoriënteerd diende te zijn. Nozema diende bij de prijsbepaling van het mede-
gebruik van de mast en het antennesysteem uit te gaan van de historische kostprijs, waarbij zij 
een rendement van ongeveer 5% mocht berekenen (zie paragraaf 4.2.1). Het rendement is in 
een aanvullend besluit iets verhoogd836 en in de beslissing op bezwaar nogmaals verhoogd.837 
De keuze voor kostenoriëntatie hield verband met de omstandigheid dat partijen daarvan zelf 
in de overeenkomst zijn uitgegaan. Daarnaast hield OPTA rekening met de concept-tekst van 
het latere Besluit medegebruik omroepzendernetwerken, waarin werd uitgegaan van kosten-
oriëntatie. In het definitieve besluit is echter, mede naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State, daarvan afgezien, aangezien in het EG regelgevingskader slechts ten aanzien 
van AMM aanbieders de verplichting tot kostenoriëntatie wordt gehanteerd. De Rechtbank 
Rotterdam heeft geoordeeld dat OPTA mocht uitgaan van kostenoriëntatie aangezien er in 
casu sprake is van een monopolistische markt.838 Gelet op de ongelijkwaardige verhouding 
tussen Nozema en Broadcast vormt kostenoriëntatie geen onjuiste invulling van het 
wettelijke criterium ‘redelijke vergoeding’. Op dit punt lopen pure mededingingsvraagstukken 
(AMM) en ordeningsvraagstukken door elkaar heen. 
 Daarnaast moeten Nozema’s hoge antenne-opstelpunten voor de distributie van om-
roep via de ether volgens OPTA als een essential facility worden aangemerkt. OPTA rede-
neert als volgt: aangezien er waarschijnlijk geen nieuwe vergunningen worden verleend voor 
het oprichten van nieuwe antenne-opstelpunten en er ook geen adequate alternatieven 
voorhanden zijn, is Broadcast “zo niet geheel dan toch in zeer belangrijke mate op de markt 
voor commerciële omroepdiensten afhankelijk (...) van het medegebruik van masten en 
antennesystemen van Nozema.”839 Hoewel het realiseren van nieuwe opstelpunten weliswaar 
technisch en economisch gecompliceerd, tijdrovend en kostbaar is, is het niet onmogelijk. 
Ook de praktijk toont anders aan, gezien de opbouw van meerdere antenne-opstelpunten in 
de afgelopen jaren. Er valt het nodige op de zienswijze van OPTA aan te merken.840 Aller-
eerst heeft OPTA geen bevoegdheid tot het afbakenen van relevante markten op basis van 
het algemene mededingingsrecht of zelfs het toepassen van mededingingsrecht. Bij een 
afbakening van de relevante markt moet daarnaast worden uitgegaan van het begrip antenne-
opstelpunt, aangezien de distributie van programma’s via de ether plaatsvindt via antennes 
die op een antenne-opstelpunt zijn bevestigd. Gezien de in de jurisprudentie ontwikkelde 
definitie van het begrip gaat het tevens om het dak of de wand waarop of waaraan de faciliteit 

                                                 
834 OPTA, Besluit inzake Broadcast Newco Two BV/NV Gemengd Bedrijf Nederlandse Omroepzendermaatschappij 
Nozema, OPTA/I/99/2072, 29 juli 2002. De verdeling van de kosten bij gedeeld gebruik van het antennesysteem 
diende volgens OPTA gebaseerd te zijn op het uitgezonden vermogen en het aantal gebruikte antennes. Bij de verdeling 
van de kosten van de mast dienden de kostenelementen die geen relatie hebben met de windlast verrekend te worden op 
basis van gebruikte meters mast. 
835 OPTA, Besluit inzake Dutchtone/KPN, OPTA/I/99/2072, 2 april 1999. OPTA heeft dit standpunt in de beslissing 
op bezwaar (OPTA, Beslissing op bezwaar KPN inzake Dutchtone/KPN, 3 november 1999 (datum publicatie OPTA 
website) herhaald. 
836 OPTA, Aanvullend besluit geschil Broadcast/Nozema, 14 november 2002. Het rendement is vastgesteld op 6,4% als 
Nozema niet vennootschapsbelastingplichtig is en op 9,77% als Nozema wel vennootschapsbelastingplichtig is. 
837 OPTA, Beslissing op bezwaar inzake Broadcast/Nozema, OPTA/JUZ/2003/204935, 9 januari 2004. 
838 Rb. Rotterdam 11 juli 2006, TELEC 04/452-HRK, TELEC 04/464-HRK en TELEC 06/1094-HRK, LJN AY5334. 
839 OPTA, Besluit inzake Broadcast Newco Two BV/NV Gemengd Bedrijf Nederlandse Omroepzendermaatschappij 
Nozema, OPTA/I/99/2072, 29 juli 2002, overweging 108. 
840 SEO 2003b, p. 6. In deze studie wordt onder andere op grond van de genoemde argumenten overtuigend betwist dat 
de zendmasten van Nozema essentiële faciliteiten zijn. 
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is bevestigd, zodat bij een afbakening tevens daarmee rekening moet worden gehouden. Aan 
de redenering ligt bovendien geen degelijke economische analyse ten grondslag, die is vereist 
voor een beoordeling van de mededingingsrechtelijke implicaties en met name voor een be-
roep op de leer van de essential facility. Los daarvan maakt het afdwingen van toegang tot 
essentiële faciliteiten inbreuk op het eigendomsrecht van Nozema en de contractsvrijheid tus-
sen partijen: het publieke belang van mededinging botst met de private belangen van par-
tijen. Uit de eerder genoemde conclusie van de A-G in de Bronner zaak volgt dat inbreuken 
hierop zorgvuldig moeten worden gemotiveerd841 en dat een inbreuk op de contractsvrijheid 
op een zorgvuldige afweging van conflicterende belangen moet zijn gebaseerd. Op korte 
termijn wordt de mededinging door het afdwingen van toegang weliswaar bevorderd, maar 
op langere termijn werkt dit averechts, aangezien concurrerende aanbieders geen eigen voor-
zieningen creëren en de dominante aanbieder geen prikkel heeft tot het investeren in de 
voorzieningen.842 Het Hof van Justitie heeft deze visie, zoals gezegd, bekrachtigd.843 
 In een ander geschil tussen Broadcast en Nozema betwistte Nozema dat de verzoe-
ken van Broadcast om medegebruik gelet op het voorwaardelijke karakter redelijke verzoeken 
waren. OPTA was er in haar besluit van uitgegaan dat de verzoeken van Broadcast redelijk 
waren, aangezien Broadcast bereid was een redelijke vergoeding te betalen voor het mede-
gebruik en vast stond dat Nozema niet heeft aangevoerd dat technische beletselen of 
reserveringen in de weg stonden aan inwilliging van de verzoeken.844 Het CBB heeft OPTA 
gevolgd.845 Het CBB overwoog dat de tekst van art. 3.11 lid 4 Tw niet uitsluit dat voorwaar-
delijke verzoeken worden ingediend. De bepaling beoogt onder andere uit een oogpunt van 
ruimtelijke ordening en milieubescherming efficiënt gebruik van faciliteiten te bevorderen. 
Een interpretatie die ertoe zou leiden dat verzoeken van medegebruik niet kunnen worden 
ingediend, aangezien eerst zekerheid over het toekomstige gebruik moet zijn verkregen, 
wordt niet geaccepteerd. Dit zou er immers toe leiden dat Broadcast gedwongen zou worden 
in strijd met de belangen van ruimtelijke ordening en milieubescherming nieuwe faciliteiten 
aan te leggen. 
 
NMa inzake Broadcast/Nozema 
Broadcast heeft tevens een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(NMa) over misbruik van machtspositie van Nozema door toegangsweigering in de zin van 
art. 24 Mededingingswet (Mw).846 Anders dan OPTA is volgens NMa geen sprake van 
misbruik van machtspositie. NMa stelt vast dat Broadcast haar diensten aanbiedt aan vijf van 
de zeven landelijk opererende commerciële zenders. Aangezien toegang tot de infrastructuur 
van Nozema daarvoor een conditio sine qua non is, kan geen sprake zijn van een toegangs-
weigering op de infrastructuurmarkt. Broadcast heeft dan ook toegang tot de activiteit op het 
gebied van omroepzendernetwerkdiensten ten behoeve van commerciële omroepinstellingen. 
De vraag of sprake is van een essential facility is daarmee volgens NMa in feite niet relevant: 
toegang is wettelijk geregeld in art. 3.11 lid 4 Tw en is nader uitgewerkt in het Besluit 
medegebruik omroepzendernetwerken. 

                                                 
841 Conclusie van A-G Jacobs van 28 mei 1998 in zaak C-7/97 (Bronner/Mediaprint), overweging 56. 
842 Conclusie van A-G Jacobs van 28 mei 1998 in zaak C-7/97 (Bronner/Mediaprint), overweging 57. 
843 HvJEG 26 november 1998 (Bronner/Mediaprint), zaak C-7/97, Jur. 1998, p. I-7791. 
844 In de in de volgende voetnoot genoemde zaak stond het beroep van Nozema tegen dit besluit van OPTA van 8 juni 
2005 centraal. De zaak is niet gepubliceerd op de website van OPTA. 
845 CBB 11 november 2005, AWB 05/425, LJN AU6002. 
846 NMa, Besluit als bedoeld in artikel 56, lid 1 van de Mededingingswet (Broadcast/Nozema), nr. 1858/42, 30 
september 2002. Het bezwaar van Broadcast is ongegrond verklaard (Besluit tot ongegrond verklaring van het tegen zijn 
besluit van 30 september 2002, nummer 1858/38, gemaakte bezwaar, nr. 1858-79, 20 juni 2003). 
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Marktanalyse OPTA 
OPTA heeft in het kader van de marktanalyses de wholesalemarkten voor de transmissie van 
analoge radiosignalen onder de loep genomen.847 In het besluit betreffende de vaststelling 
van daadwerkelijke concurrentie op deze markten gaat OPTA bij het bepalen van de 
relevante markten uit van de concurrentiedruk vanuit vraagsubstitutie, aanbodsubstitutie en 
potentiële concurrentie op de relevante product- en geografische markten. Bij het beoordelen 
van AMM wordt uitgegaan van een marktaandeel van meer dan 40% en factoren zoals de 
omvang van de onderneming, controle over niet gemakkelijk te dupliceren infrastructuur, 
technologische voorsprong, product- of dienstendiversificatie, schaalvoordelen en verticale 
integratie.848 In het ontwerpbesluit beschouwde OPTA de afzonderlijke componenten in 
handen van een aanbieder als afzonderlijke markten. OPTA heeft in het ontwerpbesluit aller-
eerst zeven wholesalemarkten onderscheiden. Daarna heeft zij onderzocht welke partijen op 
die markten aanmerkelijke marktmacht hebben en of zich op deze markten mededingings-
problemen voordoen.849 Op vijf van deze markten heeft OPTA ten slotte toegangsverplich-
tingen opgelegd in aanvulling op de verplichting tot medegebruik. Het betreft toegang tot de 
onderbouw (KPN en Tennet), toegang tot hoge antenne-opstelpunten (Nozema Services, 
NOVEC, KPN, Broadcast Newco), toegang tot FM antennesystemen in hoge antenne-
opstelpunten (Nozema Services, Broadcast Newco), toegang tot een individueel antenne-op-
stelpunt voor de middengolf (NOVEC) en toegang tot antennesystemen voor de middengolf 
(Nozema Services). Anders dan in het ontwerpbesluit gaat OPTA in het definitieve besluit 
slechts uit van twee relevante wholesalemarkten: de nationale markt voor de levering van 
transmissiediensten van analoge radiosignalen (hoge vermogens) via de middengolf aan pro-
gramma-aanbieders en de nationale markt voor de levering van transmissiediensten van 
analoge radiosignalen via de FM aan programma-aanbieders.850 Op beide markten is volgens 
OPTA sprake van daadwerkelijke concurrentie en is geen sprake van een partij die afzonder-
lijk of met andere partijen een AMM positie inneemt. Daarnaast oordeelt OPTA dat er geen 
aanleiding bestaat om aparte relevante markten voor toegang tot antenne-opstelpunten en 
antennesystemen te bepalen. 
 Opvallend is dat de Minister van EZ bij de splitsing van Nozema andere criteria 
hanteerde. Op grond van de overweging dat de hoge zendmasten niet-dupliceerbaar zijn van-
wege hoge kosten en het doorlopen van lange bouw- en bestemmingsplanprocedures (of het 
aanvragen van milieuvergunningen) is Nozema gesplitst in een diensten- en een netwerk-
bedrijf. Anders dan EZ heeft OPTA de relevante productmarkten uitgebreid. In dit verband 
verdient tevens opmerking dat NMa de overname door KPN van Nozema Services heeft 
goedgekeurd op voorwaarde dat KPN binnen twee jaar de juridische en economische 
eigendom van de hoge zendmasten overdraagt aan een of meer onafhankelijke door NMa 

                                                 
847 OPTA, Besluit betreffende de vaststelling van daadwerkelijke concurrentie op de markten voor de levering van 
transmissiediensten van analoge radiosignalen via FM en middengolf aan programma-aanbieders als bedoeld in 
hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet, 17 juli 2006. 
848 OPTA, Besluit betreffende de vaststelling van daadwerkelijke concurrentie op de markten voor de levering van 
transmissiediensten van analoge radiosignalen via FM en middengolf aan programma-aanbieders als bedoeld in 
hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet, 17 juli 2006, p. 21. 
849 OPTA, Wholesalemarkten voor de doorgifte van analoge radiosignalen via de ether via kortegolf, middengolf en FM-
frequenties, Ontwerpbesluit betreffende het opleggen van verplichtingen aan Novec BV, Nozema Services NV, 
Broadcast Newco Two BV, KPN Telecom BV en Tennet BV als ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke 
marktmacht als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet, september 2005. 
850 OPTA, Besluit betreffende de vaststelling van daadwerkelijke concurrentie op de markten voor de levering van 
transmissiediensten van analoge radiosignalen via FM en middengolf aan programma-aanbieders als bedoeld in 
hoofdstuk 6A van de Telecommunicatiewet, 17 juli 2006, randnummer 189, p. 49. 
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goed te keuren derde partijen.851 Het gaat er om dat de toegang tot (de betonnen onder-
bouwen van en een aantal zendgebouwen naast) de hoge zendmasten niet langer onder het 
beheer en de controle van KPN valt.852 In een aantal gevallen is er immers sprake van een 
verticale relatie tussen het verlenen van toegang tot de hoge zendmasten (dit wordt be-
schouwd als het door KPN op grond van (mede)eigendom van de hoge zendmasten 
aanbieden van infrastructuurdiensten aan transmissieoperators) en de zendernetwerkdiensten 
waarop Nozema Services actief is. Beschikbare ruimte is in beginsel substitueerbaar voor ver-
schillende typen zendernetwerkdiensten. Na beoordeling van de vraag of er voor de gebrui-
kers alternatieve toegang is – bezien vanuit de transmissie van onder andere FM radio – komt 
NMa tot de conclusie dat er sprake is van een aparte relevante markt voor infrastructuur-
diensten op hoge zendmasten van één aanbieder. Door de verkoop van de hoge zendmasten 
zal er ten aanzien van de zendernetwerken voor analoge FM radio door de overname van 
Nozema Services door KPN geen economische machtspositie ontstaan of worden ver-
sterkt.853 
 
5.3.5 Gezamenlijke aanleg en gebruik van UMTS infrastructuur 
 
De economische malaise die in de loop van 2001 inzette in combinatie met de hoge bedragen 
die voor de UMTS vergunningen moesten worden betaald – waarvoor aanbieders forse 
leningen zijn aangegaan als gevolg waarvan hun beursnoteringen aanzienlijk zijn gedaald – 
noodzaakten aanbieders er toe om bij de aanleg van UMTS infrastructuur de krachten te 
bundelen om aan de uitrolverplichtingen te kunnen voldoen en om levensvatbaar te blijven. 
De Europese Commissie heeft er in dit verband nadrukkelijk op gewezen dat zij overeen-
komsten tussen aanbieders inzake gedeeld gebruik van infrastructuur nauwkeurig zal onder-
zoeken. Zij zal zich niet verzetten tegen overeenkomsten die geen nadelige gevolgen voor 
consumenten hebben, maar zal vormen van samenwerking die leiden tot onderling afgestemd 
gedrag dat schadelijk is voor consumenten niet goedkeuren.854 
 
Mededelingen van de Europese Commissie 
De Europese Commissie acht het van groot belang dat bij het bevorderen van gedeeld 
gebruik van infrastructuur de mededingingsregels in acht worden genomen. Dit blijkt met 
name uit twee mededelingen. In een mededeling over de invoering van UMTS uit 2001 be-
nadrukt de Europese Commissie dat zij bij de bevordering van de introductie van UMTS 
netwerken zal toezien op de toepassing en de handhaving van de mededingingsregels.855 Het 
uitgangspunt is dat zij positief tegenover het gedeeld gebruik van netwerkinfrastructuur staat, 
gezien de potentiële economische voordelen daarvan, op voorwaarde dat aanbieders zich aan 
de mededingingsregels houden. In een mededeling over de uitrol van UMTS netwerken uit 

                                                 
851 NMa, zaak 5454 (KPN-Nozema Services), 6 maart 2006. 
852 NMa, zaak 5454 (KPN-Nozema Services), 6 maart 2006, p. 58. 
853 NMa, zaak 5454 (KPN-Nozema Services), 6 maart 2006, p. 64. 
854 Toespraak van Mario Monti (EU Commissaris Mededinging), ‘Defining the boundaries of competition policy in high 
tech sectors’, UBS Warburg Conference Europe 20/20, Barcelona, 11 september 2001, SPEECH/01/375. 
855 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, ‘De invoering van mobiele communicatie van de derde generatie (3G) in de Europese Unie: 
stand van zaken en de weg vooruit’, COM (2001) 141 def., 20 maart 2001, onder 4.3. 
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2002 wijst de Europese Commissie nogmaals op het belang van het voldoen aan de mede-
dingingsregels.856 
 
Europese Commissie inzake site sharing overeenkomst T-Mobile/O2 
In een beschikking inzake een site sharing overeenkomst tussen T-Mobile Deutschland en 
O2 Germany in het kader van de aanleg van UMTS infrastructuur heeft de Europese Com-
missie een uit economisch oogpunt uiterst zorgvuldige mededingingsafweging gemaakt.857 
Om die reden is een bespreking van de beschikking – ondanks het feit dat deze is vernie-
tigd858 – op zijn plaats. De Europese Commissie geeft aan dat met het oog op de mogelijke 
economische voordelen daarvan, medegebruik van infrastructuur moet worden aange-
moedigd op voorwaarde dat de mededingingsregels in acht worden genomen.859 De tussen 
partijen gesloten overeenkomsten inzake medegebruik hebben een horizontaal karakter, dat 
wil zeggen dat het overeenkomsten betreft die op hetzelfde niveau van de markt met elkaar 
concurreren.860 Volledige toetsing aan de EG mededingingsregels is volgens de Europese 
Commissie geboden om te beoordelen of de overeenkomsten geen anticompetitieve gevol-
gen hebben. Daarbij is allereerst van belang om vast te stellen op welk medegebruik de 
overeenkomst ziet. Medegebruik kan op verschillende niveaus plaatsvinden en kan verschil-
lende vormen van samenwerking omvatten. Afhankelijk van de vraag welke netwerkonderde-
len aanbieders zullen delen en in welke mate sprake is van planningsvrijheid kan worden 
beoordeeld in hoeverre de aanbieders onafhankelijk van elkaar zullen opereren. Fundamen-
teel is het onderscheid tussen het draadloze toegangsnetwerk en het core netwerk.861 Het 
draadloze toegangsnetwerk bestaat uit de antenne-opstelpunten, facilitaire containers en 
stroomvoorziening, alsmede antennes, combiners en transmissieverbindingen, basisstations 
en netwerkbesturingen, die basisstations aansturen en verbonden zijn met het core netwerk. 
Het core netwerk bestaat uit mobiele schakelcentrales, support nodes, services platforms, 
client home location registers en exploitatie- en onderhoudscentra. Het core netwerk is aan-
gesloten op het vaste ISDN netwerk en op internetnetwerken. 
 In volgorde van toenemende mate van medegebruik onderscheidt de Europese Com-
missie de volgende vormen: het delen van locaties, basisstations en antennes, netwerkbe-
                                                 
856 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, ‘Naar de volledige uitrol van het mobiele communicatiesysteem van de derde generatie’, COM 
(2002) 301 def., 11 juni 2002, onder 3.1. 
857 Beschikking 2004/207/EG van de Commissie van 16 juli 2003 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het 
EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst, zaak COMP/38.369 (T-Mobile Deutschland/O2 Germany: 
Network Sharing Rahmenvertrag), PbEG 2004 L 75/32. Zie ook Beschikking van de Commissie van 30 april 2003 in 
zaak COMP/38.370 (O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited) (UK Network Sharing Agreement), PbEG 2003 L 
200/59. 
858 GvEA EG 2 mei 2006, zaak T-328/03 (O2 Germany/Commissie) (n.n.g.). Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft 
geoordeeld dat bij toepassing van art. 81lid 1 EG objectief had moeten worden onderzocht hoe de mededingingssituatie 
bij ontbreken van de overeenkomst zou zijn geweest. Nu dat niet is gebeurd is de beoordeling van de werkelijke en 
potentiële gevolgen van de overeenkomst voor de mededinging vervalst. Ook is niet concreet aangetoond dat de 
bepalingen van de overeenkomst inzake roaming de mededinging beperken. 
859 De Europese Commissie verwijst naar de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, ‘De invoering van mobiele communicatie van de derde 
generatie (3G) in de Europese Unie: Stand van zaken en de weg vooruit’, COM(2001) 141 def., 20 maart 2001, 
onderdeel 4.3. De afspraken over medegebruik zijn het resultaat van de moeilijke financiële situatie van aanbieders en de 
hoge kosten die gepaard gaan met investeringen in infrastructuur. 
860 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op 
horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEG 2001 C 3/2. Horizontale samenwerking kan leiden tot verminderde 
mededinging wanneer de partijen overeenkomen prijzen of productiehoeveelheden vast te stellen of markten te 
verdelen, of wanneer de samenwerking de partijen in staat stelt marktmacht te behouden, te verwerven of te vergroten 
en zo aanleiding geeft tot negatieve markteffecten met betrekking tot prijzen, productie, innovatie of de diversiteit en 
kwaliteit van de producten. Horizontale samenwerking kan echter ook economische voordelen opleveren, zoals het 
delen van risico’s, kostenbesparing, gezamenlijk benutten van knowhow en snellere innovatie. 
861 Zie overwegingen 13 en 14 Beschikking 2004/207/EG (T-Mobile Deutschland/O2 Germany). 
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sturing, het core netwerk en frequenties. Ook kunnen aanbieders nationale roaming overeen-
komen, waarbij aanbieders elkaars netwerk gebruiken om diensten te leveren aan eigen klan-
ten. Aan de hand van art. 81 EG heeft de Europese Commissie onderzocht of elke tussen 
partijen overeengekomen vorm van medegebruik afzonderlijk mogelijk negatieve gevolgen 
zou hebben voor de mededinging. Dit hangt af van de aard van de overeenkomst en de 
economische context van de overeenkomst, zoals de marktmacht van de aanbieders en 
andere factoren die verband houden met de marktstructuur. In dat kader heeft de Europese 
Commissie de relevante wholesalemarkten vastgesteld waarop de overeenkomst rechtstreeks 
van invloed is en ook andere wholesale- en retailmarkten onderzocht waar zich mogelijk 
effecten zouden kunnen voordoen. In dit geval betrof het de markt voor locaties en locatie-
infrastructuur, de markt voor wholesale netwerkdiensten op het gebied van interconnectie 
(call termination, call origination, directe interconnectiediensten en transitdiensten) en de 
markt voor wholesale toegangsdiensten die zien op het gebruik van een hostnetwerk dat 
wordt gebruikt door abonnees van andere aanbieders (wholesale levering van nationale en 
internationale roaming en van airtime). Afhankelijk van de vraag tot op welk niveau van de 
infrastructuur sprake is van medegebruik, in hoeverre er volledige concurrentie blijft bestaan 
op diensten- en retailniveau, in hoeverre de aanbieders onafhankelijk blijven en in welke mate 
zij informatie uitwisselen, moet dus worden vastgesteld of sprake is van een verboden 
overeenkomst in de zin van art. 81 lid 1 EG. Als een overeenkomst daadwerkelijk gevolgen 
heeft voor de mededinging, kan deze worden vrijgesteld, mits is voldaan aan de voorwaarden 
van art. 81 lid 3 EG. De overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de productie of 
van de verdeling van de producten of tot verbetering van de technische of economische 
vooruitgang; een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen moet de gebruikers 
ten goede komen; de aanbieders mogen geen beperkingen worden opgelegd die voor het 
bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn (proportionaliteitstoets); en de aanbie-
ders mag niet de mogelijkheid worden gegeven voor een wezenlijk deel van de betrokken 
producten de mededinging uit te schakelen, met andere woorden: er moet restconcurrentie 
overblijven. 
 De Europese Commissie oordeelde dat er geen reden bestond om op grond van art. 
81 lid 1 EG op te treden tegen de bepalingen van de site sharing overeenkomst, tegen de 
daartoe noodzakelijke informatie-uitwisseling en tegen de in de overeenkomst opgenomen 
beperking op de wederverkoop van nationale roamingcapaciteit aan andere aanbieders met 
een licentie. Op grond van art. 81 lid 3 EG werd lid 1 buiten toepassing verklaard voor de 
levering van nationale roaming door T-Mobile aan O2, binnen het gebied waarvoor de wet-
telijke verplichting geldt om uiterlijk op 31 december 2005 een dekkingsgraad van 50% van 
de bevolking te bereiken, voor bepaalde periodes, die zagen op de verdere onderverdeling 
van het gebied in regio’s. Lid 1 werd eveneens voor een bepaalde periode buiten toepassing 
verklaard voor de levering van nationale roaming tussen de aanbieders buiten dat gebied en 
de beperking van de wederverkoop van nationale roamingrechten aan mobile virtual network 
operators, aanbieders van mobiele diensten zonder eigen netwerk. 
 
Notitie inzake gezamenlijke aanleg en gebruik UMTS infrastructuur 
Ook op nationaal niveau zijn – door NMa, OPTA en het ministerie van V&W – uitgangs-
punten vastgesteld voor de beoordeling van vrijwillige vormen van samenwerking op het 
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gebied van de aanleg en het gebruik van UMTS netwerken.862 Vanuit de overweging infra-
structuurconcurrentie te bevorderen, werd aan het verwerven van de UMTS vergunningen 
voor iedere aanbieder de verplichting verbonden een eigen netwerk aan te leggen. De realiteit 
wees uit dat de aanbieders vanwege de economische malaise amper de hoge kosten van de 
vergunningen, laat staan de kosten voor het aanleggen van de netwerken konden opbrengen. 
In de notitie wordt erkend dat bepaalde vormen van gezamenlijke aanleg en gebruik van 
UMTS infrastructuur voordelen met zich meebrengt – zoals kostenbeperking en vermin-
dering van het aantal antenne-opstelpunten – maar tevens dat gezamenlijke aanleg en gebruik 
de concurrentie doet afnemen.863 Samenwerkingsvormen864 dienen dan ook zowel door 
OPTA als door NMa te worden getoetst. 

OPTA houdt toezicht op de vergunningvoorwaarden en naleving van de 
Telecommunicatie-wet. Zoals gezegd, werd aan de vergunningen de verplichting verbonden 
tot het zelfstandig realiseren van landelijke dekking op uiterlijk 1 januari 2007 met eigen 
infrastructuur en met de eigen op grond van art. 3.3 Tw verworven frequenties.865 Uit het 
aanvraagdocument voor UMTS volgt dat het core netwerk, van waaruit de diensten worden 
aangeboden, zelf moet worden aangelegd. Het medegebruik van bepaalde elementen van het 
radionetwerk, zoals antenne-opstelpunten, basisstations, stroomtoevoer en huurlijnen, is, op 
voorwaarde dat de vergunninghouder daarbij zelfstandig de controle houdt over al hetgeen 
bepalend is voor de kwaliteit van zijn netwerk en zijn dienstverlening, toegestaan, evenals co-
locatie. Bij het delen van switches, software en frequenties moet de vergunninghouder 
aantonen dat er nog sprake is van eigen infrastructuur.866 
 Net zoals de Europese Commissie houdt NMa bij het beoordelen van de effecten 
van samenwerking tussen concurrerende aanbieders rekening met de marktstructuur, het 
marktaandeel van de aanbieders en de aard van de producten of diensten. Samenwer-
kingsovereenkomsten die de mededinging beperken zijn op grond van art. 6 Mw verboden. 
De directeur-generaal van NMa kan volgens art. 17 Mw onder bepaalde voorwaarden onthef-
fing van het verbod verlenen. Het betreft in dat geval samenwerking die bijdraagt tot verbe-
tering van de productie of distributie of tot bevordering van de technische of economische 
vooruitgang, mits de voordelen voor een billijk aandeel ten goede komen aan de gebruikers, 
zonder dat de concurrentie wordt beperkt dan strikt noodzakelijk is en er voldoende concur-
rentie in de markt blijft bestaan. In dit verband spelen ook de duur van de samenwerking, het 
aantal aanbieders, de kostenbesparing in verhouding tot de totale kosten van aanleg en de 
mate waarin aanbieders zelfstandig de kwaliteit van hun diensten en de reikwijdte van de 
dekking kunnen bepalen een rol. Het gezamenlijk inrichten van antenne-opstelpunten is niet 
mededingingsbeperkend. Ook het gemeenschappelijk bepalen van de plaatsing van antenne-

                                                 
862 NMa, OPTA en ministerie V&W, Gezamenlijke aanleg en gebruik van UMTS-netwerkonderdelen, 26 september 
2001. 
863 Met minder investeringen zullen aanbieders sneller een groot publiek bereiken; de verliesgevende aanloopperiode 
wordt verkort, waardoor sneller dienstenconcurrentie ontstaat; aan afnemers kan sneller een betere dienstverlening 
worden geboden met betere dekking en lagere prijzen; het totaal aantal benodigde antenne-opstelpunten kan worden 
verminderd, waardoor de ruimtelijke en milieutechnische bezwaren van masten en antennes kunnen worden beperkt. 
Notitie, p. 3. 
864 In de notitie (p. 5-6) worden de volgende samenwerkingsvormen onderscheiden: inrichting van antenne-
opstelpunten (het bevestigen van meerdere antennes op één opstelpunt), uniforme lay out van netwerken (het 
gemeenschappelijk bepalen van de plaatsing van de opstelpunten), gezamenlijk gebruik van basisstations en antennes 
(basisstations verzorgen de radiodekking in een bepaald gebied), gezamenlijk gebruik van netwerkbesturing (het betreft 
de apparaten die basisstations aansturen en die zijn verbonden aan het core netwerk, de kern van het netwerk van 
waaruit de diensten worden aangeboden), gezamenlijke aanleg en beheer van het radionetwerk, gezamenlijk gebruik van 
het core netwerken, gezamenlijk gebruik van frequenties en gebruik van elkaars netwerken (roaming). 
865 Ministerie EZ, Aanvraagdocument IMT-2000 Vergunningen, p. 13. 
866 In de notitie wordt in dit verband verwezen naar DGTP/V/00/00006, p. 3-4. 
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opstelpunten is toegestaan, zolang er vrijheid van handelen met betrekking tot de eigen 
radioplanning blijft bestaan. De volgende samenwerkingsvormen zijn in beginsel mededin-
gingsbeperkend, waarbij eventueel ontheffing kan worden verleend: gezamenlijk gebruik van 
basisstations en antennes, gezamenlijke netwerkbesturing en roaming. De mate van mededin-
gingsbeperking bij gezamenlijke aanleg en beheer van het radionetwerk wordt beoordeeld aan 
de hand van de Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de 
Europese Commissie.867 Het gezamenlijk gebruik van het core netwerk is de meest vergaande 
vorm van samenwerking en is mededingingsbeperkend, aangezien dit aanbieders inzicht ver-
schaft in commercieel gevoelige gegevens, zoals databases en administratieve gegevens en dus 
het belgedrag van abonnees.868 Om die reden lijkt een ontheffing niet te kunnen worden 
verleend. Ook uit de eerder besproken beschikking van de Europese Commissie valt af te 
leiden dat – mede onder verwijzing naar richtsnoeren van de Bundesnetzagentur (voorheen 
RegTP) terzake – het delen van het core netwerk vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt niet 
is toegestaan. 
 
NMa inzake joint venture Ben-Dutchtone 
In 2002 hebben Ben en Dutchtone de voornemens tot het oprichten van de joint venture 
Radio Access Network Nederland (RANN) ter toetsing aan NMa voorgelegd.869 RANN zou 
de bouw, het beheer en het onderhoud van een gezamenlijk UMTS radionetwerk op zich 
nemen. Hoewel RANN in oktober 2004 – reeds voor de aanleg van het netwerk – is ontbon-
den, is het interessant om na te gaan op welke wijze NMa de voorgenomen samenwerking 
heeft beoordeeld. Het ging om het gezamenlijk realiseren van de antenne-opstelpunten, 
onderdelen van de antenne-installatie en het basisstation en het delen van (de verbindingen 
met) de radio network controllers (RNC’s). RNC’s zijn onderdeel van het radionetwerk en 
besturen de basisstations. De aanbieders zouden onafhankelijk van elkaar en zelfstandig het 
operation and maintenance centre (OMC) beheren. Het OMC stuurt RNC’s aan en behoort 
tot het core netwerk. Dit houdt in dat er een functionele scheiding zou zijn waarbij de 
aanbieders zelfstandig onafhankelijk de kwaliteit van hun netwerk zouden bepalen. De joint 
venture zou één radioplan ontwerpen, bestaande GSM antenne-opstelpunten hergebruiken 
en zo nodig nieuwe antenne-opstelpunten verwerven. Ben en Dutchtone zouden hun eigen 
frequenties en eigen antennes gebruiken. Aan NMa zijn drie technische vormen van samen-
werking voorgelegd. De eerste optie was het delen van de voorzieningen op de antenne-
opstelpunten. De tweede was het daarnaast gezamenlijk monteren van onderdelen in de 
basisstations. In de derde, meest vergaande vorm van samenwerking, zouden zij tevens het 
transmissienetwerk en de RNC’s delen en bovendien het functioneel gescheiden OMC. 
 NMa heeft de samenwerking beoordeeld aan de hand van de eerder genoemde 
richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Europese Commis-
sie, de doorwerking in de toepassing van art. 6 Mw waarvan expliciet is neergelegd in de 
Richtsnoeren Samenwerking Bedrijven.870 Hoewel de samenwerking afwijkt van de vormen 
zoals omschreven in de richtsnoeren, werd deze wel getoetst aan de daarin neergelegde alge-
mene principes. NMa stelde allereerst vast dat de samenwerking vooral technisch van aard 

                                                 
867 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op 
horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEG 2001 C 3/2. 
868 Zie de kritiek hierop van Van Eijk 2002, p. 46. Dit zou kunnen worden opgelost door een onafhankelijke derde partij 
deze gegevens te laten beheren of door het aanbrengen van chinese walls, zoals ook elders in de telecommunicatiesector 
gebruikelijk is. 
869 NMa, Besluit 2816/35 (Dutchtone/Ben UMTS-netwerk), 11 oktober 2002. 
870 NMa, Richtsnoeren samenwerking bedrijven, Stcrt. 2001, nr. 108, p. 28. 
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zou zijn en niet tot doel zou hebben de mededinging te beperken.871 Evenwel dienden de 
gevolgen van de samenwerking te worden geanalyseerd. Aangezien ten aanzien van UMTS 
diensten geldt dat nog niet bekend is welke technische mogelijkheden zullen worden ontwik-
keld, was het volgens NMa onmogelijk om de relevante productmarkten exact af te bakenen. 
Op kwalitatieve gronden en aan de hand van bevindingen uit de mobiele markt heeft NMa 
beredeneerd welke markten mogelijk een relevante markt zouden vormen.872 Op de diensten-
markten gold dat er geen onderlinge afhankelijkheid tussen aanbieders zou bestaan bij het 
aanbieden van de diensten en dat zij zelfstandig de volledige controle zouden hebben over 
hun eigen frequenties, zodat zij onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van hun diensten 
zouden kunnen bepalen. Aangezien de producten en diensten die door de aanbieders aan de 
eindgebruiker zouden worden aangeboden niet zouden worden beïnvloed door de samen-
werking zou de overeenkomst, ongeacht de marktafbakening, op de dienstenmarkten niet 
(merkbaar) mededingingsbeperkend zijn. 
 Ten aanzien van de netwerkmarken gold dat de positie van partijen destijds op de 
mobiele markt een belangrijke voorspellende waarde had, aangezien de klantenbestanden op 
dat moment cruciaal waren bij het verwerven van klanten voor UMTS diensten en GSM en 
UMTS diensten waarschijnlijk gecombineerd zouden worden aangeboden. NMa heeft een 
aantal potentiële netwerkmarkten onderscheiden. Allereerst de netwerkmarkt ten behoeve 
van de doorgifte van UMTS datadiensten. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Hof 
van Justitie wees NMa er op dat bij de toetsing van een overeenkomst aan art. 81 EG 
rekening moet worden gehouden met de concrete situatie waarin zij effect sorteert en in het 
bijzonder met de economische en juridische context waarin de betrokken ondernemingen 
opereren, de aard van de diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, en de 
structuur van de relevante markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze 
functioneert.873 Bij de structuur van de relevante markt is onder meer van belang of het een 
nieuwe dynamische productmarkt betreft die zich in de groeifase bevindt. Aangezien de engst 
mogelijke UMTS netwerkmarkt voor de doorgifte van UMTS datadiensten een infant 
industry874 was, zou de beoogde samenwerking als gevolg van kostenharmonisatie geen 
invloed hebben op de concurrentie tussen de aanbieders. Hetzelfde gold voor de ruimere 
netwerkmarkt voor de doorgifte van UMTS en General Packet Radio Service (GPRS) data-
diensten en de ruimere netwerkmarkt voor de doorgifte van UMTS, GPRS en GSM 
datadiensten, waarop de UMTS datadiensten van geringe omvang zijn. De gevolgen van de 
samenwerking werden niet getoetst voor de engst mogelijke netwerkmarkt voor de doorgifte 
van UMTS spraakdiensten en de iets ruimere netwerkmarkt voor de doorgifte van UMTS en 
GPRS spraakdiensten, aangezien het onwaarschijnlijk was dat deze markten zouden bestaan. 
Op de hypothetische netwerkmarkt voor de doorgifte van UMTS, GPRS en GSM spraak-

                                                 
871 Of de overeenkomst negatieve marktgevolgen zou kunnen hebben, was afhankelijk van de economische context, 
waarbij rekening diende te worden gehouden met de aard van de overeenkomst (het gebied en het doel van de 
samenwerking, de concurrentieverhouding tussen de aanbieders en de mate waarin zij hun activiteiten bundelen) en de 
gezamenlijke marktmacht van de aanbieders, waarbij gold dat wanneer de aanbieders samen een klein marktaandeel 
zouden hebben, een concurrentiebeperkend effect van de samenwerking onwaarschijnlijk zou zijn. Afhankelijk van de 
marktpositie van de aanbieders en de marktconcentratie diende ook rekening te worden gehouden met de stabiliteit van 
de marktaandelen over langere tijd, de bestaande belemmeringen en waarschijnlijkheid voor het betreden van de markt, 
de tegenmacht van kopers/leveranciers en de aard van de producten (zoals homogeniteit, fase waarin de markt 
verkeert), NMa, Besluit 2816/35 (Dutchtone/Ben UMTS-netwerk), 11 oktober 2002, overwegingen 62-66. 
872 NMa besteedt geen aandacht aan de upstream markten, waarop zich eveneens mededingingsbeperkende gevolgen 
van de samenwerking zouden kunnen voordoen. Zie Van Ginneken 2003, p. 65.  
873 NMa verwijst naar de gevoegde zaken T-374/94, T-384/94 en T-388/94 (European Nights Services en Eurostar), 
Jur. 1998, II-3141, r.o. 136 en zaak 56-65 (Technique Minière), Jur. 1966, 391. 
874 Indien sprake is van een infant industry vormen de marktaandelen tijdens de eerste jaren geen maatgevend criterium 
vormen voor het bestaan van marktmacht, overweging 82. 
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diensten was het aandeel van UMTS spraakdiensten gering, zodat de samenwerking waar-
schijnlijk geen beperking voor de mededinging met zich zou meebrengen. 
 Wat betreft de informatie-uitwisseling gold dat er zich geen mededingingsbeperkende 
effecten zouden voordoen, aangezien via een onafhankelijke controleur alle informatie die 
door de ene moeder als concurrentiegevoelig zou worden aangemerkt, uitdrukkelijk 
confidentieel zou worden behandeld ten opzichte van de andere moeder. Ten aanzien van de 
radioplanning was geen sprake van (merkbare) mededingingsbeperkende effecten, aangezien 
de vrijheid van handelen was gewaarborgd. De aanbieders hadden de mogelijkheid om zelf 
op andere plaatsen additionele opstelpunten te realiseren. Ten aanzien van third party access 
gold dat de samenwerking deze toegang niet zou beïnvloeden. De aanbieders zouden zelf-
standig kunnen bepalen of zij mobile virtual network operators en internet service providers, 
die medegebruik zouden wensen van de frequenties, zouden toelaten tot hun netwerk. 
 NMa heeft geoordeeld dat zelfs de meest vergaande samenwerkingsvorm – waarbij 
vanwege de functionele scheiding was gewaarborgd dat het gezamenlijk gebruik van het deel 
van het core netwerk niet ten koste zou gaan van het onderscheidend vermogen ten aanzien 
van de kwaliteit en de reikwijdte van de afzonderlijke dekking van de aanvragers – niet onder 
art. 6 Mw zou vallen en dat dus voor de aangemelde samenwerking geen ontheffing hoefde te 
worden verleend. Dit is, gezien de beoordeling van het gezamenlijk gebruik van core 
netwerken vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt in de eerder genoemde notitie opmerkelijk. 
Daarin werd de mogelijkheid van een ontheffing terzake immers vrijwel uitgesloten. 
 
NMa inzake overname Telfort door KPN 
In dit licht wekt het geen verwondering dat NMa de overname van Telfort door KPN heeft 
goedgekeurd.875 NMa ziet geen reden om aan te nemen dat door de overname een econo-
mische machtspositie ontstaat of wordt versterkt, die ertoe leidt dat daadwerkelijke 
mededinging op (een deel van) de betrokken markten op significante wijze wordt belemmerd. 
Als gevolg van de overname wordt het netwerk van Telfort ontmanteld en verkrijgt KPN 
twee netwerken. Door integratie van deze netwerken kan KPN efficiëntie- en kwaliteits-
voordelen behalen. De frequenties die KPN bij de overname heeft verkregen, zullen op 
voorwaarde dat het ministerie van EZ daartoe toestemming verleent per 1 september 2007 
worden overgedragen aan T-Mobile. Aangezien de andere aanbieders op de markt onderdeel 
uitmaken van grote internationale concerns kunnen zij eveneens schaalvoordelen behalen. Er 
zal dus voldoende concurrentiedruk op KPN blijven bestaan. Ten aanzien van de antenne-
opstelpunten die KPN verkrijgt, wijst NMa er op dat KPN een economische prikkel heeft 
om de gebruiksrechten op deze opstelpunten aan derden over te dragen of te verhuren, zodat 
deze opstelpunten beschikbaar komen voor de andere aanbieders. Daarnaast kan de 
overname volgens NMa leiden tot een versnelling in de aanleg van UMTS infrastructuur en 
tot een hogere kwaliteit door bundeling van de netwerken. OPTA heeft aangegeven dat zij 
geen aanleiding ziet te veronderstellen dat de overname de concurrentie op de betrokken 
markten nadelig beïnvloedt.876 
 

                                                 
875 NMa, zaak 5104/45 (KPN-Telfort), 30 augustus 2005. 
876 NMa, zaak 5104/45 (KPN-Telfort), 30 augustus 2005, overweging 122. 
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5.3.6 Analyse 
 
Er doet zich bij de verplichting om onder bepaalde omstandigheden gebruik te maken van 
reeds door de gedoogplichtige aangelegde voorzieningen een botsing voor tussen het private 
belang van de gedoogplichtige (om met zo min mogelijk hinder en overlast te worden 
geconfronteerd) en het belang van mededinging. Vanuit het oogpunt van mededinging is 
deze verplichting discutabel. In feite wordt op deze wijze door de overheid vanuit het belang 
van het voorkomen van overlast, het waarborgen van ondergrondse ordening en eigendoms-
rechtelijke waarborgen, een essential facility gecreëerd. Het wordt aanbieders immers 
onmogelijk gemaakt om zelf voorzieningen aan te leggen. Deze mogelijkheid voor 
gedoogplichtigen zou het ontstaan van monopolieposities op lokaal niveau in de hand 
kunnen werken. Er valt een parallel te trekken met de buisleidingenstraat. De Stichting 
Buisleidingenstraat kan zich onafhankelijk van haar afnemers gedragen bij het vaststellen van 
de tarieven voor het gebruik van de buisleidingstraat, aangezien de ondernemingen die daarin 
kabels of buizen (willen) aanleggen op de Stichting zijn aangewezen. Een gecreëerde 
monopoliepositie brengt toegangsverplichtingen met zich mee. Het is in dit geval juridisch 
onmogelijk om zelf ondergrondse voorzieningen aan te leggen. Er bestaat voor toegang geen 
reëel of potentieel alternatief. Indien de weigering om toegang te verlenen tot de 
voorzieningen (bijvoorbeeld door het hanteren van ondoorzichtige voorwaarden of tarieven) 
leidt tot uitsluiting van mededinging, zonder dat daarbij sprake is van een objectieve 
rechtvaardiging, is er sprake van misbruik van machtspositie. De eis van marktconformiteit is 
dan ook niet voldoende. 
 Ten aanzien van het gedeeld gebruik van antenne-opstelpunten geldt dat OPTA – 
vanuit haar missie bestendige concurrentie op de markt te stimuleren – het begrip antenne-
opstelpunt in het geschil Dutchtone/KPN ruim heeft uitgelegd en ook de overige punten 
waarover tussen partijen geen overeenstemming bestond gunstig heeft uitgelegd voor Dutch-
tone. De zeer beperkte uitleg door de bestuursrechter van het begrip antenne-opstelpunt – en 
van art. 3.11 lid 4 Tw (oud), waarin de bevoegdheid van OPTA tot het vaststellen van regels 
terzake was geregeld – heeft de regulerende taak van OPTA ruim twee jaar (de periode tussen 
de eerste uitspraak van OPTA en de uitspraak van het CBB) bemoeilijkt. Daarnaast heeft de 
beperkte uitleg grote consequenties voor de mededinging gehad. Aanbieders werden door de 
beperkte rechterlijke interpretatie in feite gedwongen om zelf antenne-opstelpunten te 
plaatsen, hetgeen tot aanzienlijk hogere kosten en vertraging in de aanleg van mobiele 
infrastructuur heeft geleid. Er zijn daardoor meer antenne-opstelpunten geplaatst dan aan-
vankelijk wellicht nodig was, met alle gevolgen voor de ruimtelijke omgeving van dien. Met 
de verplichting tot medegebruik van antenne-opstelpunten wordt juist beoogd om zo min 
mogelijk antenne-opstelpunten te plaatsen. Het op grote schaal plaatsen van antenne-
opstelpunten leidde er toe dat gemeenten overgingen tot het formuleren van lokaal antenne-
beleid, waar aanbieders bij de verdere aanleg van hun mobiele netwerken vervolgens tegenop 
liepen (zie hoofdstuk 4). Op dit punt wordt duidelijk hoezeer de belangen van mededinging 
en ruimtelijke ordening tegenover elkaar staan. 
 Ten aanzien van het medegebruik van omroepzendernetwerken kan het volgende 
worden opgemerkt. Zowel door OPTA in het geschil Broadcast/Nozema als door de 
Minister van EZ877 is ten onrechte aangenomen dat de hoge zendmasten van Nozema een 
essential facility vormen. Deze aanname heeft zelfs geleid tot splitsing van Nozema in een 

                                                 
877 Kamerstukken II 2003/04, 24 095, nr. 153, p. 3. 
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mastenbedrijf en een dienstenbedrijf. Dit is uiterst merkwaardig. Het ‘essentiële’ karakter van 
de zendmasten is immers het directe gevolg van het aanwijzen van reeds bestaande opstel-
punten door de overheid in het kader van het zero base onderzoek878 en het daarmee 
samenhangende besluit dat voor omroepzendernetwerken geen nieuwe antenne-opstelpunten 
worden opgericht. Net als bij de mogelijkheid om aanbieders te dwingen tot gebruik van 
reeds door de gedoogplichtige aangelegde voorzieningen, is hier sprake van het creëren van 
een essentiële faciliteit door de overheid. Vanwege de frequentieplanning werd eerst schaarste 
gecreëerd en werd vervolgens een mededingingsregel toegepast die voortkomt uit het 
toegangsrecht. Dit valt buiten de strekking van het richtlijnkader. Het op deze wijze creëren 
van een essentiële faciliteit – bij een juiste toepassing van de essential facilities doctrine is in 
dit geval bovendien geen sprake van een essentiële faciliteit – is in dit geval echter 
verklaarbaar vanuit de ruimtelijke schaarste. Duplicatie van zendmasten is technisch en wel-
licht zelfs economisch haalbaar – hoewel het vanuit het oogpunt van verspilling waarschijn-
lijk niet verantwoord is om te dupliceren – maar wordt op grond van overwegingen van 
ruimtelijke ordening onwenselijk geacht. Ook NMa heeft geoordeeld dat geen sprake is van 
misbruik van machtspositie door Nozema. Daarnaast is toegang wettelijk af te dwingen op 
grond van art. 3.11 lid 5 Tw en het daarop gebaseerde Besluit medegebruik omroepzender-
netwerken. Bovendien heeft OPTA op grond van art. 3.13 Tw de mogelijkheid Nozema te 
verplichten tot een kostengeoriënteerde vergoeding voor medegebruik. Op basis van deze vijf 
overwegingen kan worden geconcludeerd dat splitsing van Nozema niet noodzakelijk was. 
Het splitsen van Nozema is in feite het gevolg van het laten prevaleren van belangen van 
ruimtelijke ordening zonder dat dit is getoetst aan de gevolgen daarvan voor de mededinging 
op de markt. 
 Ook kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij de wijze van aanpak van de 
gezamenlijke aanleg en het gebruik van UMTS infrastructuur. Allereerst valt op dat de aanleg 
van UMTS infrastructuur niet in een formele wet is geregeld. Dit in tegenstelling tot de 
uitvoerige Interimwetgeving in de jaren negentig. Hoewel de consument meer (direct) is 
gebaat bij dienstenconcurrentie dan bij infrastructuurconcurrentie – en het bij mobiele 
telefonie ook voornamelijk gaat om concurrentie op het niveau van diensten – heeft de over-
heid ten aanzien van UMTS expliciet voor infrastructuurconcurrentie gekozen. De conse-
quentie daarvan was dat de vijf vergunninghouders aanvankelijk vijf aparte netwerken 
dienden aan te leggen. Vooral de kleinere aanbieders werden hierdoor met zeer hoge kosten 
geconfronteerd. Gezien de verslechterde economische omstandigheden werd besloten dat de 
vergunninghouders hun infrastructuur onder bepaalde – in de notitie van NMa, OPTA en 
het ministerie van V&W vastgestelde – voorwaarden mogen delen. Hiermee koos de 
overheid voor een pragmatische benadering: duplicatie van mobiele netwerken dient zo veel 
mogelijk te worden voorkomen. Uit het besluit inzake de joint venture Ben-Dutchtone blijkt 
dat NMa de gezamenlijke aanleg en het gebruik van UMTS infrastructuur een stuk soepeler 
beoordeelt dan de Europese Commissie in diens T-Mobile/O2 beschikking en ook soepeler 
dan in de notitie werd voorgestaan. Aangezien NMa geen termijn aan het besluit heeft 
verbonden, doet zich voor de betrokken aanbieders vanaf 1 januari 2007 mogelijk samenloop 
voor met de verplichting tot de aanleg van eigen infrastructuur (met een eigen core netwerk) 
die voortvloeit uit de vergunningsvoorwaarden. Op grond van art. 3.7 lid 2 Tw kan de 
minister de vergunning intrekken indien de vergunningsvoorwaarden niet worden nage-
komen of indien de instandhouding van de vergunning de daadwerkelijke mededinging op de 
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relevante markt in aanzienlijke mate beperkt. Nu er volgens NMa vanuit mededingings-
rechtelijk oogpunt geen bezwaar bestaat tegen het onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk 
gebruik van een deel van het core netwerk lijkt de intrekkingsgrond van art. 3.7 Tw in geval 
van samenloop niet te kunnen worden toegepast879 en staat de minister met lege handen. 
 Ten slotte een opmerking over het verdelingsmechanisme first come, first served dat 
zowel bij aanleg (toegang tot grond) als medegebruik (toegang tot infrastructuur) als 
uitgangspunt geldt. Het bezwaar tegen dit verdelingsmechanisme is dat het geen rekening 
houdt met de onderlinge concurrentieposities van partijen. In het kader van de liberalisering 
is niet nagedacht over de mogelijkheid van andere verdelingsmechanismen. Gezien de 
toenemende schaarste aan fysieke ruimte en de in dat kader bestaande verplichtingen tot 
medegebruik, die uiteindelijk de beschikbare capaciteit van voorzieningen zullen overstijgen, 
gekoppeld aan de mate van concurrentie die inmiddels op de markt is ontstaan, verdient het 
wellicht aanbeveling om aandacht te schenken aan het onderzoeken van de mogelijkheid tot 
het toepassen van andere verdelingsmechanismen. 
 
5.4 Overheid als marktpartij 
 
Er zijn verschillende voorbeelden waarin de overheid zich – in het licht van de daarmee 
gemoeide publieke belangen – actief heeft beziggehouden met de aanleg van infrastructuur. 
In dit verband kan onder andere worden gewezen op NOVEC, TENNET en de Stichting 
Buisleidingenstraat. Vanuit de wens om de koppositie die Nederland op de internationale 
breedbandmarkt inneemt te bestendigen, stimuleert de overheid sinds kort tevens de aanleg 
van glasvezelinfrastructuur.880 Dit komt vooral tot uiting op gemeentelijk niveau. Gemeenten 
ontplooien in toenemende mate initiatieven op het gebied van de aanleg van glasvezel-
netwerken. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met investeringsmaatschappijen en 
woningcorporaties. De vraag is in hoeverre daarbij sprake is van marktverstoring. 
 
5.4.1 Beleidskader 
 
In 2002 heeft het kabinet naar aanleiding van het advies van de Expertgroep Breedband een 
standpunt ingenomen ten aanzien van de aanleg van breedbandnetwerken. Het uitgangspunt 
ten aanzien van de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur was dat dit primair een zaak 
van de markt zou zijn.881 Voor de overheid zou daarbij slechts een faciliterende, stimulerende 
rol zijn weggelegd, waarbij het voorkomen van ongewenste marktverstoring voorop diende te 
staan. Gemeenten zouden door vraagbundeling, ordening van initiatieven en het realiseren 
van netwerkverbindingen voor de openbare dienst een actieve invulling kunnen geven aan de 
coördinatieplicht. Indien er geen aanleg van breedband tot stand komt door marktwerking 
zou de gemeente een minderheidsaandeel in de nodige investeringen kunnen innemen. Als 
voorbeelden werden genoemd gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid en innovatieve 
experimenteeromgevingen die bij gebrek aan schaalgrootte onrendabel blijven.  
 Op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend is dat zich vervolgens een ommezwaai in 
beleid heeft voltrokken. Het beleidsmatige kader waarbinnen de aanleg van breedbandinfra-
structuur plaatsvindt, is vastgelegd in de in 2004 verschenen Breedbandnota.882 Daarin wijst 

                                                 
879 Van Eijk 2002, p. 46; Van Ginneken 2003, p. 66. 
880 Ministerie EZ e.a. 2005. 
881 Kamerstukken II 2002/03, 26 643, nr. 38. 
882 Kamerstukken II 2003/04, 26 643, nr. 53. 
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de minister op de belangrijke rol die gemeenten, provincies en woningbouwcorporaties in 
samenwerking met de marktpartijen terzake kunnen vervullen en kondigt hij een dialoog aan 
tussen alle partijen “om te komen tot duurzame keuzes aangaande de gewenste 
marktordening en daarbij behorende institutionele vormgeving betreffende beheer- en 
exploitatievraagstukken van het toekomstige aansluitnetwerk.”883 Bevreemdend is dat de 
minister in het licht van het voorkomen van marktverstoring door lokale initiatieven, de rol 
van gemeenten bij de coördinatie van graafwerkzaamheden wenst te versterken om overlast 
en kapitaalvernietiging te minimaliseren.884 Dit houdt verband met de roep van de vier grote 
gemeenten om af te zien van een op landelijke aanleg gericht beleid. De gemeenten hebben in 
dit verband om een passend instrumentarium gevraagd om (in samenwerking met markt-
partijen) versnelling in de aanleg mogelijk te maken. Volgens de minister zou 
 

“(h)et rijk (...) initiatiefnemende steden in financiële (via bijv. fiscale mogelijkheden) en/of 
bestuurlijk/juridische zin dienen te steunen. Het ontstaan van meerdere aansluitnetwerken is 
ongewenst, omdat dit leidt tot kapitaalvernietiging en onnodige overlast voor burgers in 
gemeenten als gevolg van graafwerkzaamheden. Er moet worden onderzocht hoe voorkomen 
kan worden dat wordt doorgeïnvesteerd op bestaande infrastructuren. Een aanpassing van de 
telecomwet, gericht op een aanjagende en eventueel participerende rol van de gemeenten bij de 
aanleg van de passieve infrastructuur vinden de G4 zeer gewenst, evenals meer ruimte voor de 
gemeenten om de uitrol strakker te sturen en mogelijke monopolies te reguleren. Dit geldt ook 
voor de coördinatie van de ondergrondse infrastructuur (inperking van de gedoogplicht en 
eventuele verplichtingen om verlaten netwerken ook fysiek te verwijderen).”885 

 
Naar aanleiding van de nota is periodiek formeel bestuurlijk overleg gestart dat is gericht op 
het intensiveren van de coördinatie van de verschillende lokale initiatieven en het komen tot 
duidelijke bestuurlijke afspraken gericht op eenduidig handelen van gemeenten op het terrein 
van graafwerkzaamheden. 
 
5.4.2 Juridisch kader 
 
De juridische toetsing van de vraag of al dan niet sprake is van marktverstorend handelen 
door overheden vindt plaats aan de hand van regelgeving en jurisprudentie. Allereerst geldt 
dat overheden die zich op de markt begeven als onderneming zijn gebonden aan de artikelen 
81 en 82 EG en de daarop gebaseerde artikelen 6 en 24 Mw. Daarnaast mag geen sprake zijn 
van verboden staatssteun in de zin van art. 87 e.v. EG. Ter beantwoording van de vraag of 
een maatregel als meldingsplichtige staatssteun moet worden aangemerkt, zijn vijf cumu-
latieve criteria bepalend: 

- het betreft een voordeel dat met staatsmiddelen is bekostigd; 
- de steun komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of producties; 
- de begunstigde onderneming zou dat voordeel niet langs normale commerciële weg 
hebben verkregen; 

                                                 
883 Kamerstukken II 2003/04, 26 643, nr. 53, p. 13. 
884 Kamerstukken II 2003/04, 26 643, nr. 53, p. 14. 
885 Verdiepingsbijlage bij de Breedbandnota (concept), p. 17. 
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- het voordeel vervalst (potentieel) de mededinging; 
- en de steun heeft een ongunstig effect op het interstatelijk handelsverkeer886.887 

 
Indien aan deze criteria is voldaan, is sprake van een meldingsplichtige steunmaatregel. Onder 
bepaalde voorwaarden kan voorafgaande melding bij de Europese Commissie achterwege 
blijven. De Europese Commissie kan op grond van beleidsregels op het gebied van onder-
zoek en ontwikkeling, regionale steunmaatregelen, overheidsgaranties en investeringen in 
risicokapitaal ontheffing verlenen, zelfs indien sprake is van een meldingsplichtige steun-
maatregel. 
 In dit verband dient te worden gewezen op het market economy investor principle888, op 
grond waarvan geldt dat er geen sprake is van staatssteun, indien de maatregel op hetzelfde 
ogenblik en onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt die aanvaardbaar zouden zijn onder 
normale marktomstandigheden voor een particuliere investeerder. Er wordt beoordeeld of de 
begunstigde onderneming een economisch voordeel geniet dat zij onder normale markt-
omstandigheden niet zou hebben verkregen.889 Of aan het beginsel is voldaan, kan worden 
vastgesteld aan de hand van de volgende criteria:890 

- de mate van participatie van particuliere investeerders; 
- de gelijktijdigheid van de investeringen; 
- de voorwaarden waaronder wordt geïnvesteerd; 
- mogelijke andere betrekkingen die de gemeente met de andere direct betrokkenen 
onderhoudt; en  
- het businessplan. 

 
Indien aan deze criteria is voldaan – in dat geval staat vast dat de overheid optreedt als een 
gewone marktdeelnemer – komt men niet meer toe aan de beoordeling van de vraag of de 
maatregel staatssteun vormt. 

                                                 
886 Er is sprake van een ongunstig effect op het interstatelijk handelsverkeer indien een maatregel de positie van een 
onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen versterkt, HvJEG 17 september 1980, zaak C-
780/79 (Philip Morris), Jur. 1980, p. 2671. Het Hof van Justitie gaat daarbij uit van een ruime interpretatie. Niet is 
vereist dat de begunstigde onderneming zelf aan het intracommunautaire handelsverkeer deelneemt. Ook steun aan een 
onderneming die uitsluitend lokale of regionale activiteiten verricht, kan het interstatelijk handelsverkeer beïnvloeden; 
zelfs indien het bedrag relatief laag is of indien het een kleine onderneming betreft, kan het interstatelijk handelsverkeer 
nadelig worden beïnvloed, HvJEG 24 juli 2003, zaak C-280/00 (Altmark), Jur. 2003, p. I-7747. Een voorbeeld van een 
steunmaatregel die het interstatelijk handelsverkeer niet per definitie ongunstig beïnvloedt is ‘de minimis’ steun, waarvan 
het bedrag over een periode van drie jaar niet hoger ligt dan € 100.000, Verordening 69/2001 van de Commissie 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun, PbEG 2001 L 10/30. 
Een ander voorbeeld is steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, Verordening 70/2001 van de Commissie 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, PbEG 2001 L 10/33. Daarbij moet worden aangetekend dat dit niet geldt voor een onderneming 
waarin één of meer overheidsinstanties (niet zijnde een gemeente met minder dan 5000 inwoners, waarvan de jaarlijkse 
begroting minder dan € 10 miljoen bedraagt) of openbare lichamen (in)direct zeggenschap hebben over meer dan 25% 
van het kapitaal of de stemrechten, evenals voor een onderneming die uitsluitend onder de zeggenschap van een 
gemeente valt. De Europese Commissie houdt bij de beoordeling of sprake is van ongunstige beïnvloeding van het 
interstatelijk handelsverkeer rekening met de plaats, omvang en het bedrag van de maatregel. 
887 Uitzonderingen hierop, die niet relevant zijn voor deze studie, zijn neergelegd in lid 2 en lid 3 van art. 87 EG. 
888 Zie voor een uiteenzetting van de toepassing van het market economy investor principle Mededeling van de 
Commissie over de toepassing van de artikelen 92 en 93 EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op 
openbare bedrijven in de industriesector, PbEG 1993 C 307/3. 
889 Aan het market economy investor principle is voldaan indien een overheid handelt als een particuliere investeerder. 
Daartoe moet het handelen van de overheid worden vergeleken met het handelen van een particuliere investeerder die 
een algemene of sectorspecifieke structurele politiek volgt en zich door vooruitzichten van rentabiliteit op lange termijn 
van het geïnvesteerde kapitaal laat leiden (HvJEG 14 september 1994, zaken C-278/92, C-279/92 en C-280/92 
(Spanje/Commissie), Jur. 1994, p. I-4103). 
890 Hof Amsterdam 18 januari 2007 (UPC Nederland BV/Gemeente Amsterdam), zaaknr. 1252/06 KG, LJN AZ6508. 
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Een belangrijke uitzondering op het verbod van staatssteun vormt art. 86 lid 2 EG. Dit 
artikel bepaalt dat de regels van het EG-Verdrag, met name de mededingingsregels, van 
toepassing zijn op ondernemingen die zijn belast met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang, voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van 
de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. Het betreft diensten die worden 
verricht door openbare of private ondernemingen die daartoe door de overheid op grond van 
het algemeen belang zijn verplicht als antwoord op het ontbreken van initiatief vanuit de 
markt. In het Altmark arrest heeft het Hof bepaald dat een financiële compensatie aan een 
dergelijke onderneming geen staatssteun is in de zin van art. 87 lid 1 EG.891 Daarvoor moet 
aan vier criteria zijn voldaan: 

- het betreft een dienst van algemeen belang; 
- de steun vormt een objectief bepaalbare compensatie voor het uitvoeren van de 
taak; 
- de compensatie mag niet hoger zijn dan nodig; en 
- als het werk niet wordt aanbesteed, moet de overheid aantonen dat er sprake is van 
marktconforme kostprijsberekening.892 

 
Hieruit volgt in feite dat er sprake moet zijn van absoluut marktfalen.  
 De Europese Commissie heeft zich in een aantal beschikkingen uitgesproken over 
staatssteun op het gebied van breedband. Zo keurde de Europese Commissie de staatssteun 
inzake het Project Atlas goed, op grond van de vaststelling dat het om een geografisch 
beperkte omvang, een relatief geringe omvang van de steun en open en non-discriminatoire 
toegang tot het netwerk ging.893 In de Cumbria Broadband beschikking was sprake van 
maatregelen om kruissubsidiëring tegen te gaan en ging het om de bevordering van perifere 
en landelijke gebieden, zodat ook in deze zaak goedkeuring werd verleend.894 Hetzelfde gold 
in de Broadband Business Fund beschikking, waarin het eveneens ging om afgelegen en 
landelijke gebieden.895 In twee beschikkingen896 heeft de Europese Commissie de steun 
goedgekeurd op grond van de overweging dat was voldaan aan een van de reeds genoemde 
criteria van het Altmark arrest, namelijk dat er sprake is van een dienst van algemeen belang. 
De conclusie is dat breedband – slechts de infrastructuur, niet de diensten – alleen in 
afgelegen gebieden als een dienst van algemeen economisch belang kan worden aangemerkt. 
 Ook de Telecommunicatiewet voorziet sinds de wijziging van hoofdstuk 5 in een 
relevante bepaling. Art. 5.14 lid 1 Tw luidt als volgt: 
 

“Gemeenten bieden geen openbare elektronische communicatienetwerken of openbare 
elektronische communicatiediensten aan.” 

 

                                                 
891 HvJEG 24 juli 2003, zaak C-280/00 (Altmark), Jur. 2003, p. I-7747. 
892 Zie Hessel 2005 over staatssteun in het algemeen (p. 9-74) en over de Altmark criteria in het bijzonder (p. 37-40). 
893 European Commission, State aid N 213/2003 – United Kingdom (Project Atlas), C (2004)3408 fin (corrigendum to 
C (2004)1809 fin, 9 september 2004. 
894 European Commission, State aid N 282/2003 – United Kingdom (Cumbria Broadband), C (2003)4480 fin, 10 
december 2003. 
895 European Commission, State aid N 199/2004 – United Kingdom (Broadband Business Fund), C (2004)4341 fin, 16 
november 2004. 
896 Commission Européenne, Aide d’Etat N 381/2004 – France (Pyrénées-Atlantiques), C (2004)4343 fin, 16 november 
2004; Commission Européenne, Aide d’Etat N 382/2004 – France (Limousin - DORSAL), C (2005)1170 fin, 3 mei 
2005. 
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Aan het opnemen van deze bepaling in de wet is het een en ander voorafgegaan. Naar 
aanleiding van de Breedbandnota hebben aanbieders er bij de minister op aangedrongen te 
bewerkstelligen dat marktverstoring door gemeenten – als gevolg van het pettenprobleem dat 
met het oog op de coördinatieplicht ontstaat – bij de aanleg van infrastructuur wordt 
voorkomen. Als dergelijke voornemens van gemeenten doorgang vinden, zouden gemeenten 
als aanbieders van breedbandinfrastructuur immers geduchte concurrenten worden van aan-
bieders, zoals KPN en UPC. In dit licht wezen zij op art. 11 lid 2 Kaderrichtlijn. Op grond 
van deze bepaling dienen Lidstaten er voor te zorgen dat wanneer lokale overheden de 
eigendom van of zeggenschap over aanbieders van elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten houden, er een daadwerkelijke structurele scheiding dient te bestaan tussen 
de verantwoordelijkheid voor het verlenen van doorgangsrechten en de activiteiten die 
verband houden met de eigendom of zeggenschap. Tijdens de parlementaire behandeling van 
het wetsvoorstel tot herziening van de Telecommunicatiewet had de staatssecretaris 
aangegeven dat deze bepaling reeds in hoofdstuk 5 Tw was geïmplementeerd. Die zienswijze 
was onjuist. De minister is hieraan tegemoet gekomen door in het oorspronkelijke wets-
voorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 Tw de rol van de gemeente als bestuursorgaan beter in 
te kaderen. Een algehele regeling voor marktactiviteiten van de gemeente achtte de minister 
in hoofdstuk 5 Tw niet op zijn plaats.897 

In het oorspronkelijke art. 5.15 van het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 5 
Tw was bepaald dat een onderneming die eigendom is van een gemeente of waarin een 
gemeente zeggenschap heeft geen openbare elektronische communicatienetwerken of -
diensten mag aanbieden, tenzij de met de eigendom verband houdende rechten of de 
zeggenschap daarover wordt uitgeoefend door een andere organisatorische eenheid dan de 
eenheid die instemmingsbesluiten neemt. Hieraan zou bijvoorbeeld zijn voldaan wanneer de 
markt-activiteiten in een stichting of een andere rechtspersoon zouden worden 
ondergebracht.898 In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de minister er op gewezen 
dat de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde beginselen van behoorlijk bestuur een 
even belangrijke en fundamentele waarborg vormen en dat gemeenten tevens de Europese 
regels over staatssteun moeten naleven. In de Mededingingswet zouden op grond van het – 
inmiddels geschrapte – wetsvoorstel Markt en Overheid bepalingen worden opgenomen die 
zien op het voorkomen van oneerlijke concurrentie van overheden.899 
 De formulering van het huidige art. 5.14 Tw vormde derhalve een van de grootste 
discussiepunten tijdens de parlementaire behandeling.900 Het artikel is het resultaat van een 
amendement dat drie keer is gewijzigd.901 In eerste instantie werd in het amendement gepleit 
voor een algeheel verbod voor gemeenten om actief te zijn op de markt. De minister reageer-
de hierop met een nota van wijziging, waarin werd bepaald dat economische activiteiten van 
gemeenten die verband houden met het aanbieden van openbare elektronische communi-
catienetwerken worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon.902 Een aantal kamerleden 
achtte dit onvoldoende. Het amendement is nadien nog tweemaal gewijzigd en ten slotte 
aangenomen. Op grond van art. 5.14 Tw mogen gemeenten, zoals gezegd, geen openbare 
elektronische communicatienetwerken of -diensten aanbieden (lid 1), maar ook geen belang 
of zeggenschap hebben (lid 2) in ondernemingen die openbare elektronische communicatie-

                                                 
897 Kamerstukken II 2003/04, 29 387, nr. 1, p. 5. 
898 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 62. 
899 Kamerstukken II 2003/04, 28 050, nr. 7. 
900 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 28 en Handelingen II 2005/06 86, 5294-5299. 
901 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 19, 30, 32 en 33.  
902 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 29. 
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netwerken of -diensten aanbieden. Een belangrijke uitzondering op dit verbod vormt de 
omstandigheid waarin aannemelijk wordt gemaakt dat een netwerk niet tot stand komt 
zonder een minderheidsbelang van maximaal 49% van gemeenten in een dergelijke 
onderneming (lid 3). Indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zoals het 
ontsluiten van landelijk gebied, waar rekening houdend met rendementsoverwegingen geen 
deelname van private partijen kan worden verwacht op grond van een studie verricht door 
een onafhankelijke partij, zou een groter belang kunnen worden gerechtvaardigd. Als 
waarborg stelt B&W van een gemeente, die een belang heeft in een onderneming die 
openbare elektronische netwerken aanbiedt, minimaal één keer in de vijf jaar een rapport vast 
waarin de beslissing om het belang te continueren of af te stoten, wordt gerechtvaardigd (lid 
4). OPTA wordt in de gelegenheid gesteld over het ontwerp daarvan advies uitbrengen. Ook 
in het nieuwe artikel is voorzien in een functionele scheiding tussen de activiteiten die ver-
band houden met de besluitvorming op het gebied van instemmingsbesluiten en activiteiten 
in het kader van de uitoefening van het belang in een onderneming (lid 5). In dit verband 
geldt tevens dat B&W bij het opnemen van voorschriften in het instemmingsbesluit de 
ondernemingen waarin zij een belang heeft, niet bevoordeelt boven concurrerende onder-
nemingen (lid 7). 

Art. 20.12 lid 1 Tw – ingevoegd bij amendement903 – bepaalt dat het verbod op het 
aanbieden van netwerken of diensten niet geldt voor gemeenten die op het tijdstip van 
inwerkingtreding deze netwerken of diensten reeds aanbieden. In lid 2 is bepaald dat indien 
een gemeente op dat tijdstip reeds een belang of zeggenschap heeft in een dergelijke 
onderneming de eerder genoemde leden 2 tot en met 5 geen toepassing vinden. Dit houdt in 
dat een gemeente die voor de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Telecom-
municatiewet een belang of zeggenschap heeft in een onderneming die openbare 
elektronische netwerken of -diensten aanbiedt – zoals de Gemeenten Amsterdam en 
Appingedam – op grond van de Telecommunicatiewet niet is gebonden aan de beperking van 
een minderheidsbelang en ook geen verantwoording daarover hoeft af te leggen. Dit wordt 
als volgt toegelicht. De verplichting om de gemeentelijke eigendom of het belang zonder 
compensatie terug te brengen of te vervreemden zou in strijd kunnen zijn met het Eerste 
Protocol van het EVRM en art. 14 Grondwet (het verbod op onteigening zonder 
schadevergoeding). Lid 2 in zijn huidige vorm biedt gemeenten dus de mogelijkheid hun 
(minderheids)belang ongemotiveerd uit te breiden. Gemeenten die reeds een belang of 
zeggenschap hebben in een onderneming hebben hierdoor vrij spel. 
 
5.4.3 Cases: Appingedam en Amsterdam 
 
Appingedam 
Naar aanleiding van het door de Gemeente Appingedam niet aanmelden van de voorge-
nomen steunmaatregelen ten behoeve van de aanleg en exploitatie van het zogenaamde 
Damsternet project heeft kabelexploitant Essent een geschil aanhangig gemaakt bij de 
voorzieningenrechter. De rechter oordeelde dat het Damsternet project moest worden ge-
staakt totdat de Europese Commissie heeft beslist of er al dan niet sprake is van onge-
oorloofde staatssteun in de zin van art. 87 lid 1 EG.904 De Europese Commissie heeft 
vervolgens naar aanleiding van de aanmelding een formeel onderzoek ingesteld naar het 

                                                 
903 Kamerstukken II 2005/06, 29 834, nr. 33. 
904 Vzr. Rb. Groningen 3 september 2004 (Essent/Gemeente Appingedam), Mediaforum 2004-10, nr. 38, p. 327-330, 
m.nt. B. Hessel. 
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voornemen van Appingedam tot medefinanciering van het glasvezelnetwerk. In de brief van 
de Europese Commissie waarbij zij Nederland op de hoogte stelt van het inleiden van de 
procedure gaat zij in op de door Nederland aangevoerde argumenten ter ondersteuning van 
de stelling dat geen sprake zou zijn van ongeoorloofde steunmaatregelen.905 Nederland had 
aangevoerd dat de (garantie voor een) lening voor de financiering van de passieve laag moet 
worden beschouwd als een typische overheidstaak, aangezien algemene infrastructuur wordt 
aangelegd. De Europese Commissie wees dit af op grond van de overweging dat bij de aanleg 
van het passieve netwerk geen sprake is van een dienst aan eindgebruikers, maar van een 
voorziening voor bedrijven die breedbanddiensten aanbieden.906 Uit de omstandigheid dat 
KPN en Essent in Appingedam reeds breedbanddiensten aanbieden, blijkt bovendien dat de 
aanleg van dit soort infrastructuur geen typische overheidstaak is, maar een activiteit die 
gewoonlijk wordt verricht door marktpartijen. Het project overlapt daarmee marktinitiatieven 
of voorziet in de verstrekking van reeds beschikbare diensten. Daarnaast zullen de toegangs-
tarieven voor dienstenaanbieders door de financiering naar verwachting ruim onder de on-
derliggende kosten liggen en niet gebaseerd zijn op de markttarieven voor vergelijkbare 
wholesale breedbanddiensten.907 Ook is er volgens de Europese Commissie sprake van con-
currentievervalsing. Er wordt immers infrastructuur aangelegd tegen voorwaarden die niet 
marktconform lijken te zijn.908 Met een beroep op de noodzakelijkheid had Nederland 
gesteld dat de maatregel gericht is tegen een gebrekkige marktwerking. Appingedam zou een 
achterstandsgebied zijn waar KPN en Essent hun netwerken niet willen upgraden en ook 
geen toegang willen verlenen tot hun core netwerken. Ook dit argument treft geen doel. De 
Europese Commissie wijst er op dat toegang tot een breedbandnetwerk reeds beschikbaar is 
in Appingedam.909 
 De Europese Commissie heeft deze standpunten herhaald in haar uiteindelijke 
beschikking.910 De Europese Commissie oordeelde dat geen sprake is van een gebrekkige 
marktwerking op de breedbandmarkten in Appingedam die steunmaatregelen noodzakelijk 
maakt. Aangezien in Appingedam reeds breedbanddiensten op de retailmarkt (over het KPN 
netwerk en de kabel) worden aangeboden tegen elders in Nederland vergelijkbare prijzen, 
vormt de doorslaggevende overweging dat de staatssteun niet nodig is om marktfalen of 
onbetaalbare prijzen voor breedbanddiensten te verhelpen. Dit is de enige zaak tot nu toe 
waarin de Europese Commissie de staatssteun ten behoeve van de aanleg van een glasvezel-
aansluitnetwerk naast een reeds bestaand glasvezelnetwerk heeft verboden.911 
 
Amsterdam 
Ook de Gemeente Amsterdam heeft vóór de inwerkingtreding van het gewijzigde hoofdstuk 
5 Tw het initiatief genomen tot de aanleg van een glasvezelaansluitnet in samenwerking met 
private partijen, het zogenaamde Citynet project. Dit net zal worden aangelegd door het 
medio 2006 opgerichte consortium Glasvezelnet Amsterdam CV (GNA). Naast de gemeente 

                                                 
905 Europese Commissie, Steunmaatregelen van de Staten – Nederland (Aanleg breedbandinfrastructuur in 
Appingedam), C 35/2005 (ex N 59/2005), Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2 van het EG-Verdrag 
opmerkingen te maken, PbEG 2005 C 321/7. 
906 Overweging 16. 
907 Overweging 20. 
908 Overweging 22. 
909 Overweging 33. 
910 Beschikking van de Commissie van 19 juli 2006 betreffende de steunmaatregel C 35/2005 die Nederland 
voornemens is ten uitvoer te leggen met betrekking tot de aanleg van een breedbandnetwerk in Appingedam, C (2006) 
3226 def. 
911 ‘State aid: Commission prohibits public funding for additional broadband network in Appingedam (Netherlands)’, 
IP/06/1013, 19 juli 2006. 
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(voor een derde deel912) nemen daarin deel vijf woningcorporaties (voor een derde deel) en 
vastgoedbedrijf ING Real Estate en Reggefiber, onderdeel van een investeringsmaatschappij 
(tezamen ook voor een derde deel). Dit initiatief is gebaseerd op het in 2003 op advies van de 
Commissie Andriessen in het leven geroepen project glas-naar-de-meterkast. Op basis van 
dat advies heeft de Gemeente Amsterdam de ambitie uitgesproken om alle 450.000 inwoners 
aan te sluiten op glasvezelinfrastructuur.913 Het standpunt dat de aanleg van glasvezelinfra-
structuur niet aan de markt kan worden overgelaten is op de volgende aannames gebaseerd: 
de markt zal voorlopig niet investeren, bij een volledig vrije marktontwikkeling zal er 
gedurende lange tijd geen open toegankelijke infrastructuur zijn, slechts de financieel interes-
sante burgers en bedrijven worden aangesloten en concurrentie bij aanleg leidt tot graaf-
overlast. In het rapport wordt er op gewezen dat “(h)et (...) een algemeen belang [is] de 
overlast bij het graven te beperken en chaos onder de grond te voorkomen. Dat is eigenlijk 
alleen mogelijk als de gemeente er mede zorg voor draagt dat er één aansluitnet ontstaat waar 
ieder tegen gelijke condities en tegen een redelijke vergoeding gebruik van kan maken.”914 Dit 
is een merkwaardig argument. Het voorkomen van graafoverlast door concurrentie bij aanleg 
is immers in tegenspraak met de eerste aanname dat de markt voorlopig niet zal investeren. 
Ook wordt de mogelijkheid benadrukt voor de gemeente om als gedoogplichtige – om 
graafoverlast te voorkomen – zelf lege mantelbuizen te (laten) aanleggen en die tegen 
aantrekkelijke voorwaarden aan aanbieders ter beschikking te stellen. In dat verband biedt art. 
7 lid 4 ontwerpmodelverordening uitkomst. Die bepaling bevat zelfs de verplichting voor 
aanbieders om tegen door B&W vastgestelde voorwaarden (mede)gebruik te maken van in 
opdracht van B&W vooraangelegde voorzieningen, tenzij dit niet in redelijkheid van de aan-
bieder kan worden gevergd. Er wordt dan ook van uitgegaan dat aanbieders vanwege een 
kostengeoriënteerde exploitatie van de infrastructuur door de gemeente zullen afzien van 
eigen aanleg. 
 Naar aanleiding van het besluit tot de aanleg van het glasvezelaansluitnet heeft 
kabelexploitant UPC in kort geding een beroep gedaan op de standstill verplichting, die is 
opgenomen in art. 88 lid 3 EG, en op grond daarvan de staking van alle voorbereidende 
werkzaamheden en activiteiten terzake gevorderd totdat de Europese Commissie zich heeft 
uitgesproken over de vraag of deelname van de gemeente ontoelaatbare staatssteun betreft.915 
Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad916 heeft de voorzieningenrechter 
geoordeeld dat, wil er sprake zijn van een standstill verplichting, de deelname van de 
gemeente moet kunnen worden aangemerkt als een steunmaatregel in de zin van art. 87 lid 1 
EG. De melding van de gemeente van haar deelname in het project brengt nog niet mee dat 
de standstill verplichting van kracht is. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter gewezen op 
de omstandigheid dat de deelname van de gemeente aan het project beperkt is tot een derde 
deel en dat zij dezelfde rechten en (financiële) verplichtingen heeft als de andere private 
partijen bij het project. In dit verband wordt gewezen op een brief van de Minister van 

                                                 
912 Ieder deel betreft een investering van € 6 miljoen. 
913 Commissie Andriessen 2003. Aanvankelijk wilde de gemeente met woningcorporaties en enkele andere 
(markt)partijen een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij oprichten, die zich zou beperken tot de aanleg en 
exploitatie van de ducts en mogelijk ook de glasvezelkabels. De gemeente zou voor minimaal € 4,2 miljoen (minimaal 
30%) participeren in het niet-concurrentiële deel van de infrastructuur. Daarnaast zag zij voor zichzelf een rol als 
launching customer en vraagbundelaar weggelegd. Vervolgens werd de business case gebaseerd op het market economy 
investor principle, waarbij de overheid als particulier investeerder handelt. Via een openbare aanbestedingsprocedure zal 
een netwerkexploitant worden geselecteerd die het glasvezelnet zal activeren en exploiteren. 
914 Rapport ‘Slagkracht door Glas’, p. 32-33. 
915 Vzr. Rb. Amsterdam 22 juni 2006 (UPC/Gemeente Amsterdam), zaaknr. 343505/KG 06-981 OdC, LJN AX9229. 
916 HR 7 oktober 2005 (Gemeente Alkmaar/Bedrijvenvereniging Huiswaard/Overstad), LJN AT6370. 
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Binnenlandse Zaken aan de gemeente waaruit kan worden geconcludeerd dat de Europese 
Commissie meent dat bij een investering van een private partij van een derde deel van de 
totale investeringskosten sprake is van het beginsel van de investeerder in een markt-
economie, het zogenaamde market economy investor principle, en om die reden geen sprake 
is van staatssteun.917 Om die reden is de standstill verplichting volgens de voorzieningenrech-
ter niet van toepassing. Afgezien daarvan heeft de voorzieningenrechter vraagtekens gezet bij 
het door UPC aangevoerde belang dat de gemeente geen graafwerkzaamheden in het kader 
van het project uitvoert, aangezien het om losstaande stukken glasvezelnet gaat op plekken 
waar reeds om andere redenen graafwerkzaamheden plaatsvinden. UPC kan hiervan geen 
feitelijke concurrentie ondervinden. De voorzieningenrechter heeft in dit verband gewezen 
op de belangen van de betrokken bewoners, die door de onderhavige graafwerkzaamheden 
niet nogmaals overlast en hinder hoeven te ondervinden. 

In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam de uitspraak van de voorzieningenrechter 
bekrachtigd.918 Het hof geeft aan dat hij, als kortgedingrechter, zijn beslissing mede moet 
baseren op zijn oordeel omtrent de kans dat de Europese Commissie de bestreden maatregel 
als steun in de zin van art. 87 lid 1 EG zal beschouwen. Bij de beoordeling van de vraag of is 
voldaan aan de eerder genoemde criteria van het market economy investor principle – dat 
zoals gezegd de grondslag vormt voor het onderzoek van de Europese Commissie – merkt 
het hof op dat de Gemeente Amsterdam “wat verder [lijkt] te zijn gegaan [dan het voortouw 
nemen], maar uit de voorliggende feiten kan het hof niet tot de conclusie komen dat de 
Gemeente reeds een zodanige beslissing had genomen dat zij daarop niet meer kon 
terugkomen, waardoor niet meer zou kunnen worden gezegd dat de Gemeente, ING en 
Reggefiber gelijktijdig hebben geïnvesteerd.” Hoewel er volgens het hof bij de Europese 
Commissie twijfel bestaat over het antwoord op de vraag of is voldaan aan het market 
economy investor principle, kan de gemeente door het verstrekken van nadere informatie 
alsnog aannemelijk maken dat daaraan wel is voldaan. Om die reden acht het hof de kans 
groot dat de Europese Commissie, die in dit stadium nog niet kan uitsluiten dat sprake is van 
(ontoelaatbare) staatssteun, alsnog zal concluderen dat er geen sprake is van begunstiging en 
derhalve ook niet van staatssteun. Bovendien wijst het hof er op dat er voor de gemeente 
geen standstill verplichting geldt. 
 
5.4.4 Analyse 
 
De gemeentelijke initiatieven rond de aanleg van glasvezelnetwerken roepen de herinnering 
op aan de aanleg van de kabeltelevisienetwerken door gemeenten in de jaren zeventig. 
Destijds hebben gemeenten zich een dominante positie bij de aanleg en de exploitatie van de 
kabel verworven, hetgeen mogelijk werd gemaakt door het weinig transparante 
machtigingsbeleid van de overheid. Opnieuw trachten gemeenten de ontwikkeling van 
infrastructuur naar zich toe te trekken. Een parallel met de jaren zeventig is dat gemeenten 
daartoe ook nu door de overheid worden aangemoedigd. Hoogst opmerkelijk is dat art. 20.12 
Tw in dit verband zelfs in wetgeving met terugwerkende kracht voorziet. Gemeenten die op 
1 februari 2007 reeds een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare 
elektronische communicatiedienst aanboden of een belang hadden in een onderneming die 
netwerken of diensten aanbiedt, worden niet beperkt door een daartoe strekkend verbod. 

                                                 
917 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Gemeente Amsterdam, d.d. 21 juli 2005. 
918 Hof Amsterdam 18 januari 2007 (UPC Nederland BV/Gemeente Amsterdam), zaaknr. 1252/06 KG, LJN AZ6508. 
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Toegepast op de Gemeente Amsterdam houdt dit in dat art. 20.12 lid 2 Tw van toepassing is 
op het financiële belang van de gemeente in GNA. Overigens dient te worden opgemerkt dat 
GNA vanaf het moment van aanleg een aanbieder van een openbaar elektronisch commu-
nicatienetwerk is,919 maar dat zij niet (als zodanig) is geregistreerd.920 Daarnaast worden ook 
nu op lokaal niveau machtsposities gecreëerd door het gemeenten onder bepaalde voor-
waarden mogelijk te maken om aanbieders te dwingen tot gebruik van reeds door de gemeen-
te aangelegde ondergrondse voorzieningen. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de con-
currentie op de markt wordt verstoord. Een groot verschil is echter dat de huidige situatie 
essentieel anders is dan een aantal decennia geleden: destijds werden de kabelnetten vanuit 
het niets aangelegd. 

Gezien de criteria, zoals bepaald in het Altmark arrest, zal breedband niet snel als 
dienst van algemeen economisch belang worden aangemerkt en is de kans groot dat met 
name de aanleg door gemeenten in grote steden als ongeoorloofde staatssteun zal worden 
aangemerkt. Van belang bij de aanleg van glasvezelinfrastructuur door gemeenten is immers 
de vraag of er voldoende bestaand aanbod is en dus de vraag of er sprake is van marktfalen. 
Echter, indien de gemeente optreedt als een particuliere investeerder en in die zin voldoet aan 
het market economy investor principle, zal er geen sprake zijn van staatssteun. Cruciaal is 
derhalve of een gemeente dezelfde rechten en financiële verplichtingen heeft als de private 
partijen die bij het project zijn betrokken. Voornemens omtrent de aanleg van breedband-
infrastructuur zullen echter zonder uitzondering aan de Europese Commissie ter beoordeling 
moeten worden voorgelegd. 
 
5.5 Rechtsbescherming 
 
Op grond van art. 12.2 lid 1 Tw is OPTA bevoegd om op aanvraag geschillen over 
medegebruik te beslechten. Met het medegebruik van kabelvoorzieningen en antenne-
opstelpunten zijn mededingingsaspecten gemoeid, maar tevens een civielrechtelijk aspect, 
namelijk de inbreuk op eigendom van de aanbieder die medegebruik van zijn voorzieningen 
moet toestaan. De geschilbeslechting vormt derhalve een waarborg ter bescherming van het 
concurrentiebelang van nieuwe aanbieders, maar kan tevens worden beschouwd als een 
waarborg ter bescherming van de eigendom van de aanbieder die zijn voorzieningen aan 
andere aanbieders beschikbaar moet stellen. OPTA moet immers beoordelen of en in hoe-
verre een verzoek redelijk is. OPTA dient in deze gevallen dus een afweging te maken tussen 
het belang van infrastructuur en mededinging of ruimtelijke ordening enerzijds en het belang 
van eigendom van de aanbieder anderzijds. Aangezien op grond van art. 1.3 Tw besluiten van 
OPTA met name moeten bijdragen aan het bevorderen van concurrentie, ligt het voor de 
hand dat in de beslechting van geschillen over medegebruik de focus meer op het belang van 
mededinging zal liggen dan op de bescherming van het eigendomsrecht van de betrokken 
aanbieder. 
 Daarbij geldt tevens dat ten aanzien van elke vorm van medegebruik de onwenselijke 
gevolgen voor de mededinging zouden moeten worden beoordeeld op grond van een 
deugdelijke economische analyse, zoals is geschied ten aanzien van de verschillende vormen 
van gezamenlijke aanleg en gebruik van UMTS infrastructuur. Het sectorspecifieke regule-

                                                 
919 Onder ‘aanbieden van een elektronisch communicatienetwerk’ moet volgens art. 1.1 sub i Tw worden verstaan: “het 
bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk”. 
920 Uit het openbare register van OPTA blijkt althans niet dat GNA zich heeft geregistreerd (naar de stand van 1 
februari 2007).  
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ringskader biedt hiertoe echter geen instrumenten. Ook OPTA heeft derhalve geen instru-
menten om kartelvorming als gevolg van overeenkomsten inzake medegebruik aan te pakken. 
Op dit punt is dan ook een aanvullende rol voor NMa weggelegd, of dient op zijn minst 
afstemming plaats te vinden tussen OPTA en NMa. 
 
5.6 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn de vraagstukken die verband houden met marktordening in kaart ge-
bracht die zich op het gebied van de aanleg en het medegebruik van infrastructuur voordoen. 
Uit de analyse in het voorgaande valt een aantal zaken op: 
 

- Op Europees niveau is sinds medio jaren negentig in toenemende mate aandacht 
besteed aan het waarborgen van doorgangsrechten en het delen van infrastructuur via 
sectorspecifieke regelgeving. Een combinatie van enerzijds milieu en ruimtelijke 
ordening en anderzijds mededinging (aanbieders worden in staat gesteld om de 
achterstand op de historische voorsprong van de reeds gevestigde aanbieder(s) in te 
halen) vormt de achtergrond van de verplichtingen tot medegebruik. De nadruk ligt 
steeds meer op de belangen van milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid en 
ruimtelijke ordening. Deze belangen worden in de Kaderrichtlijn in het kader van ge-
deeld gebruik van voorzieningen als vanzelfsprekend boven mededinging geplaatst. 
De activiteiten van OPTA moeten zelfs bijdragen tot de verwezenlijking van beleid 
op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. 

 
- Er vindt in het algemeen geen mededingingsafweging plaats ten aanzien van de 
algemene verplichting tot het gedeeld gebruik van voorzieningen. Deze afweging 
wordt wel expliciet gemaakt door de Europese Commissie bij de beoordeling van site 
sharing overeenkomsten en door de NRI bij het gedeeld gebruik van voorzieningen 
van een AMM aanbieder. Op nationaal niveau vindt slechts bij de gezamenlijke 
aanleg en gebruik van UMTS infrastructuur een sluitende mededingingstoetsing door 
NMa plaats. Voor het gedeeld gebruik van antenne-opstelpunten en kabelvoorzienin-
gen gelden dezelfde voorwaarden. Hierbij vindt geen mededingingsafweging plaats. 
De mogelijke anticompetitieve gevolgen van overeenkomsten tot gedeeld gebruik 
moeten aan art. 81 lid 3 EG of op zijn minst aan de beleidsdoelstellingen van de 
Kaderrichtlijn worden getoetst. In dit verband valt er wellicht iets voor te zeggen dat 
OPTA op aanvraag regels vaststelt inzake gedeeld gebruik na advies van NMa. Er 
kunnen immers vraagtekens worden gezet bij de wijze waarop het mededingings-
rechtelijke leerstuk van de essential facility door OPTA is toegepast op het mede-
gebruik van omroepzendernetwerken. 

 
- De ontwikkeling waarbij lokale overheden, binnen het daartoe door de rijks-
overheid geformuleerde beleidskader, zich al dan niet in samenwerking met private 
partijen toeleggen op de aanleg van glasvezelnetwerken heeft een aantal mede-
dingingsrechtelijke implicaties. Art. 5.14 Tw biedt gemeenten in principe geen 
mogelijkheid breedbandinfrastructuur aan te leggen. Indien gemeenten onder strikte 
voorwaarden initiatieven met betrekking tot de aanleg van glasvezelnetten ontplooi-
en, doet zich de mededingingsrechtelijke vraag voor of sprake is van mogelijke 
marktverstoring als gevolg van ongeoorloofde staatssteun. Uit beschikkingen van de 
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Europese Commissie volgt dat staatssteun onder zeer strikte voorwaarden geoor-
loofd kan zijn ter financiering van de aanleg van glasvezelinfrastructuur in afgelegen 
gebieden waar dit nog niet beschikbaar is. Gemeenten zullen er echter rekening mee 
moeten houden dat initiatieven vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt niet snel 
toelaatbaar zullen worden geacht, indien niet is voldaan aan het market economy 
investor principle. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
 
In dit onderzoek zijn de juridische aspecten van de aanleg en het medegebruik van openbare 
elektronische communicatienetwerken onderzocht. Op drie gebieden doen zich knelpunten 
voor: op het gebied van civiel recht, publiekrecht en marktordening. In dit afsluitende hoofd-
stuk wordt de in de voorgaande hoofdstukken beschreven problematiek samengebracht tot 
vijf kernproblemen. Ten aanzien van deze vraagstukken wordt een aantal aanbevelingen 
geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van het recht met betrekking tot de aanleg 
en het medegebruik van openbare elektronische communicatienetwerken. Daarbij wordt 
teruggegrepen naar de probleemstelling zoals geformuleerd in de inleiding: op welke wijze 
kan regelgeving aan het belang van hoogwaardige elektronische communicatie-infrastructuur 
in een geliberaliseerde markt bijdragen zonder dat andere publieke en private belangen te kort 
worden gedaan? 
 
6.1 Kernproblemen 
 
Belangen 
De aanleg van infrastructuur raakt vele belangen. Het vormt allereerst een publiek belang: de 
maatschappij is gebaat bij een kwalitatief hoogwaardige communicatie-infrastructuur. Dit 
belang staat tegenover andere publieke belangen, zoals milieu, ruimtelijke ordening, volks-
gezondheid en openbare veiligheid. Daarnaast speelt bij de aanleg van infrastructuur een 
aantal private belangen een rol. Het belang van aanbieders valt deels samen met het publieke 
belang van infrastructuur: aanbieders hebben vanuit het oogpunt van mededinging belang bij 
het kunnen aanleggen van en het beschikken over infrastructuur. Dit stelt hen in staat om 
vanuit winstoogmerk te concurreren met andere aanbieders en zodoende – mede in het licht 
van het publieke belang – eindgebruikers voldoende keuzevrijheid tegen lage prijzen te 
bieden. Het belang van gedoogplichtigen is gelegen in de bescherming van hun eigendom in 
geval van de aanleg van infrastructuur in en op hun grond. Bij medegebruik botst het pu-
blieke belang van infrastructuur met het particuliere eigendomsbelang van de aanbieder die 
het gebruik van zijn infrastructuur door een andere aanbieder moet toestaan. 
 Bij de aanleg van infrastructuur gaat het met name om het publieke belang van 
infrastructuur – dat door de overheid, maar tot op zekere hoogte mede door aanbieders 
wordt behartigd – tegenover het particuliere eigendomsbelang van gedoogplichtigen. De 
wetgever maakt in al deze gevallen een afweging tussen de betrokken belangen. Het parti-
culiere eigendomsrecht wordt begrensd door de publiekrechtelijke gedoogplicht. De ratio van 
deze beperking is gelegen in het publieke belang. Dit verklaart en rechtvaardigt dat de 
inbreuk op openbare grond die een publieke functie heeft, groter is dan de inbreuk op 
particuliere grond. Bij de beperking van particulier eigendom geldt dat de gedoogplicht in een 
redelijke, evenredige verhouding moet staan tot het publieke belang dat wordt nagestreefd. 
Met andere woorden: er moet een billijk evenwicht bestaan tussen het dienen van het alge-
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meen belang en het beschermen van het fundamentele eigendomsrecht van de gedoog-
plichtige. De wijze waarop in de afgelopen eeuw in de wet en in de praktijk vorm is gegeven 
aan de belangenafweging die aan de gedoogplicht ten grondslag ligt, laat een slingerbeweging 
zien. 
 De T&T-wet bevatte tot aan de liberalisering van de telecommunicatiemarkt vol-
doende waarborgen ter bescherming van de particuliere eigendom. Uit de parlementaire 
behandeling van de wet blijkt dat de belangenafweging bij de totstandkoming van de wet 
ruimschoots aan de orde is gekomen. Als gevolg van de volledige liberalisering van de markt 
en de noodzaak om concurrentie te bevorderen, is het zwaartepunt in de belangenafweging 
verschoven naar het waarborgen van de aanleg van infrastructuur. De wetgever heeft echter 
verzuimd de gedoogregeling aan de nieuwe marktsituatie aan te passen. Als correctie werd 
slechts een gemeentelijke coördinatieplicht in de wet opgenomen om recht te doen aan de 
praktijk. De waarborgen boden dus dezelfde mate van bescherming, maar door de forse toe-
name van het aantal aanbieders dat de markt heeft betreden en infrastructuur heeft aangelegd, 
is de gedoogplicht in feite qua zwaarte toegenomen. Aangezien de wetgever geen rekening 
heeft gehouden met de gewijzigde marktomstandigheden – bijvoorbeeld in de vorm van extra 
waarborgen ter bescherming van de eigendom, zoals voorwaarden dat de inbreuk op 
eigendom niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is voor de aanleg van infrastructuur en dat 
er zo min mogelijk hinder en overlast wordt veroorzaakt – en zich de consequenties daarvan 
onvoldoende heeft gerealiseerd, heeft er sinds eind jaren tachtig met betrekking tot de 
gedoogplicht in onvoldoende mate, althans niet in alle gevallen, een heldere afweging van 
belangen plaatsgevonden. 
 Met de wijziging van hoofdstuk 5 Tw heeft de wetgever beoogd de balans tussen 
privaat en publiek belang te herstellen. Nadrukkelijk is vanuit de Kamer gezocht naar een 
verruiming van de positie van gedoogplichtigen. In dat verband zijn in de wet extra waar-
borgen opgenomen ter bescherming van het eigendomsbelang van gedoogplichtigen. Bij de 
aanleg van kabels in openbare grond gelden, gezien de openbare bestemming van de grond, 
terecht minder waarborgen voor de gedoogplichtige. De rechthebbende op openbare grond 
dient de aanleg van alle kabels te gedogen en kan – in tegenstelling tot de particuliere 
grondeigenaar – geen aanspraak maken op een volledige schadevergoeding. In zoverre gaat 
het publieke belang van infrastructuur voor het belang van eigendom van openbare grond. 
Het belang van particulier grondeigendom weegt tot op zekere hoogte zwaarder. Voor de 
aanleg van andere dan lokale kabels in particuliere grond bevat de wet voldoende waarborgen 
ter bescherming van het particuliere eigendomsbelang. Echter, de aanleg van lokale kabels 
moeten particuliere grondeigenaren zelfs in hun tuinen of erven die met bewoonde percelen 
één geheel vormen, gedogen. Voor zover dat nodig is voor het aansluiten van gebruikers op 
een netwerk moeten rechthebbenden op een gebouw bovendien de aanleg van netwerkaan-
sluitpunten en kabels in of aan het gebouw gedogen. In deze gevallen prevaleert het publieke 
belang van infrastructuur: de aansluiting van gebruikers weegt zwaarder dan het eigendoms-
belang van de betrokken rechthebbenden. 
 Dat het eigendomsrecht zeer sterk is, blijkt ook uit het feit dat er voor het plaatsen 
van antenne-opstelpunten geen gedoogplicht geldt. Als gevolg daarvan is het voor aanbieders 
niet zo eenvoudig om mobiele infrastructuur aan te leggen. Voor het plaatsen van antennes 
en antenne-opstelpunten moet toestemming worden verkregen en moeten in de meeste ge-
vallen vergunningsprocedures worden doorlopen. Dit is weliswaar vergelijkbaar met de 
verplichting om met de gedoogplichtige tot overeenstemming over de aanleg van kabels te 
komen en de verplichting om een gemeentelijk instemmingsbesluit voor de aanleg van kabels 
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in openbare grond te verkrijgen, maar een essentieel verschil is dat er als uitgangspunt geen 
gedoogplicht geldt voor het plaatsen van antenne-opstelpunten. Dit verschil in wettelijke 
aanpak is overigens in strijd met de Kaderrichtlijn, waarin is gekozen voor een technologie-
neutrale benadering. 
 Niet alleen de eigendom van grondeigenaren wordt beperkt door de gedoogplicht, 
ook de eigendom van aanbieders wordt begrensd door de publiekrechtelijke verplichting tot 
medegebruik van infrastructuur. De ratio voor deze beperking is eveneens gelegen in het pu-
blieke belang. Ook hier geldt dat er een fair balance moet zijn tussen de verplichting tot 
medegebruik en het publieke belang dat wordt nagestreefd. Gezien het ruim omschreven 
recht op medegebruik hecht de wetgever sterker aan het publieke belang van infrastructuur 
dan aan het particuliere eigendomsbelang van aanbieders (waarover hierna). 
 Zoals gezegd, botst het publieke belang van infrastructuur tevens met andere 
publieke belangen, bijvoorbeeld het belang van ruimtelijke ordening. De wetgever heeft on-
voldoende oog gehad voor de omstandigheid dat de aspecten van ruimtelijke ordening die 
verband houden met de aanleg van infrastructuur in de loop der tijd steeds omvangrijker zijn 
geworden. In het kader van de coördinatieplicht en de bouwvergunningsprocedure wordt op 
lokaal niveau rekening gehouden met aspecten van ruimtelijke ordening. In dit verband lopen 
aanbieders bij de aanleg van mobiele netwerken geregeld tegen gemeentelijk welstandsbeleid 
aan. Zo nemen de bouwvergunningsprocedures die moeten worden doorlopen zeer veel tijd 
in beslag, terwijl de aanbieders – mede in het publiek belang van infrastructuur – gebaat zijn 
bij een snelle aanleg van infrastructuur. Daarnaast spelen in de bouwvergunningprocedures 
vanwege het ontbreken van rijksbeleid terzake in toenemende mate overwegingen van 
volksgezondheid een belangrijke rol. Volksgezondheid is echter een publiek belang dat in de 
eerste plaats op het niveau van de rijksoverheid moet worden behartigd. Op deze wijze wordt 
het publieke belang van infrastructuur gefrustreerd door het ruimtelijke ordeningsbeleid van 
de lokale overheid. Deze doorkruising wordt versterkt door jurisprudentie, waarin uitzon-
deringen op de bouwvergunningsplicht en in dit kader gehanteerde begrippen uitermate 
beperkt worden geïnterpreteerd. 
 Ook op een ander punt staat het publieke belang van infrastructuur tegenover het 
publieke belang van ruimtelijke ordening. Enerzijds wordt gestreefd naar ondergrondse 
ordening en het zo veel mogelijk voorkomen van graafincidenten en ondergrondse schaarste, 
maar anderzijds is ter voorkoming van toekomstige graafoverlast de aanleg van lege mantel-
buizen onder de gedoogplicht gebracht. De wet bepaalt slechts dat gemeenten overwegingen 
van ondergrondse ordening bij het verlenen van instemmingsbesluiten kunnen betrekken 
door daaraan het voorschrift te verbinden dat de aanleg moet worden afgestemd met beheer-
ders van overige ondergrondse infrastructuur. Met betrekking tot veiligheid is de zeer 
algemeen geformuleerde bepaling dat de aanleg van kabels zo min mogelijk hinder en geen 
gevaar aan andere ondergrondse infrastructuur mag veroorzaken volstrekt onvoldoende om 
de toenemende ondergrondse chaos een halt toe te roepen en graafincidenten te voorkomen. 
De bescherming van het belang van ruimtelijke ordening – hoewel dit de achtergrond van de 
verplichtingen tot medegebruik vormt – en het belang van veiligheid is in de Telecom-
municatiewet dan ook onvoldoende gewaarborgd. Inherent aan de in dit verband voorgeno-
men grondroerdersregeling is bovendien een botsing tussen enerzijds ruimtelijke ordening en 
veiligheid en anderzijds mededinging. De informatieplicht die hierin centraal staat heeft 
immers consequenties voor de concurrentie op de markt. 
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Rol van de overheid 
Gemeenten nemen bij de aanleg en het medegebruik van infrastructuur een drieledige 
sleutelrol in. Ten eerste behartigen zij vanuit het publiekrecht het algemeen belang van een 
hoogwaardige infrastructuur. Dit vormt een van de doelstellingen van de Telecommunicatie-
wet. In het kader van deze doelstelling dienen gemeenten de aanleg van infrastructuur in hun 
grond te coördineren. In de hoedanigheid van coördinator zit de gemeente als het ware als 
een spin, uitgerust met een groot aantal bevoegdheden, op haar grond. Deze rol van gemeen-
ten is historisch gegroeid en is vanwege het voormalige monopolie van het Staatsbedrijf een 
eigen leven gaan leiden. Aan de praktijk waarin kabels voornamelijk worden aangelegd in 
openbare grond werd recht gedaan door het opnemen van deze gemeentelijke coördinatie-
plicht in de Telecommunicatiewet 1998. Ten tweede zijn gemeenten eigenaar van de openba-
re grond waarin infrastructuur wordt aangelegd. In die functie behartigen zij hun private 
belangen. In dit verband geldt als uitgangspunt van hoofdstuk 5 Tw dat gemeenten als ge-
doogplichtigen de aanleg van kabels in en op hun grond moeten gedogen. Ten derde parti-
ciperen sommige gemeenten in commerciële projecten. Veelal wordt met een beroep op het 
algemeen belang de aanleg van breedbandnetwerken op zich genomen. De gemeentelijke ini-
tiatieven rond de aanleg van glasvezelnetwerken roepen de herinnering op aan de aanleg van 
de kabeltelevisienetwerken door gemeenten in de jaren zeventig. Destijds zagen gemeenten 
hun kans schoon om zich, daartoe bevorderd door het weinig transparante machtigingsbeleid 
van de overheid, een dominante positie bij de aanleg en de exploitatie van de kabel te ver-
werven. Opnieuw trachten gemeenten de ontwikkeling van infrastructuur naar zich toe te 
trekken. Een parallel met de jaren zeventig is dat gemeenten daartoe ook nu door de overheid 
worden aangemoedigd. Een groot verschil is echter dat de huidige situatie essentieel anders is 
dan een aantal decennia geleden. Destijds werden de kabelnetten vanuit het niets aangelegd 
met als belangrijkste doel het tegengaan van ‘antennewouden’. De aanleg van glasvezelnet-
werken door gemeenten brengt dan ook mededingingsaspecten met zich mee. De gemeente 
wordt hierdoor immers mogelijk een concurrent van aanbieders. 
 De meerledige rol die gemeenten terzake vervullen, vormt een belangrijk knelpunt op 
het gebied van de aanleg van kabels. Dit komt met name tot uitdrukking in de problemen die 
zich in de praktijk voordoen met betrekking tot de gemeentelijke coördinatieplicht. Gemeen-
ten hebben deze publiekrechtelijke rol in het kader van het algemeen belang toegewezen 
gekregen. In dit verband liggen de coördinatiebevoegdheden terzake vast in de Telecommu-
nicatiewet. Deze bevoegdheden dienen een duidelijk doel, namelijk de coördinatie van de 
aanleg van kabels. In sommige gevallen wegen gemeenten deze echter af naar lokaal belang. 
Gemeenten proberen in die gevallen een buiten de coördinatie liggend algemeen lokaal be-
lang te behartigen. In hun publieke rol treedt dan vermenging op tussen het lokaal publiek 
belang en publiekrechtelijke bevoegdheden die gemeenten op grond van de Telecommuni-
catiewet hebben met als gevolg dat zich voortdurend conflicten voordoen. Een voorbeeld is 
de Gemeente Amsterdam, die de eigendom van de grond aanwendt om glasvezel aan te 
leggen. De voornaamste oorzaak van deze verstrengeling van belangenbehartiging is dat de 
coördinatieplicht onvoldoende doordacht in de Telecommunicatiewet is geïntroduceerd. De 
wet bood geen aanknopingspunten voor de invulling van de coördinatieplicht en de grens 
daarvan moest volgens de minister door de rechter worden bepaald. Dit heeft er toe geleid 
dat gemeenten zich bij de uitvoering van de coördinatieplicht een grote vrijheid hebben 
toegemeten door hun bevoegdheid en de niet nader toegelichte wettelijke begrippen zeer 
ruim uit te leggen. In de jurisprudentie vonden gemeenten zelfs aanknopingspunten om in 
hoofdzaak privaatrechtelijke kwesties zoals herbestrating – dat onder de gedoogplicht valt – 
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onder de coördinatieplicht te brengen, wat hen in staat stelde om in het kader van het 
coördineren van werkzaamheden tevens hun private belangen te behartigen.  
 Vanuit de wens de balans tussen publieke en private belangen te herstellen, heeft de 
wetgever in het gewijzigde hoofdstuk 5 Tw het eigendomsbelang van gedoogplichtigen met 
meer waarborgen omgeven. Zo dienen aanbieders in beginsel ook tot overeenstemming te 
komen met gemeenten over de aanleg van kabels in openbare grond. Een ander voorbeeld 
vormt de mogelijkheid voor een gedoogplichtige om te verlangen dat een aanbieder gebruik 
maakt van ondergrondse voorzieningen die door de gedoogplichtige zelf of een derde zijn 
aangelegd ter voorkoming van graafoverlast. Daarnaast is de coördinatiebevoegdheid duidelij-
ker geformuleerd en de reikwijdte daarvan uitgebreid. In dit verband heeft de VNG een 
concept van een nieuwe modelverordening opgesteld, waarin de procedure ter verkrijging van 
een instemmingsbesluit sterk is aangescherpt. Ook daarin is, in het kader van het bevorderen 
van medegebruik van voorzieningen, een aparte bepaling gewijd aan het zo veel mogelijk 
verplichten van aanbieders tot het medegebruik van in opdracht van B&W vooraangelegde 
voorzieningen. Medegebruik van door gemeenten aangelegde voorzieningen wordt dus zowel 
in de Telecommunicatiewet als in de modelverordening aangemoedigd. Het ligt voor de hand 
dat met name bij de aanleg van breedbandnetwerken op deze wijze onwenselijke monopolie-
posities op lokaal niveau worden gecreëerd. Op beide gebieden – zowel in de hoedanigheid 
van gedoogplichtige als hoedster van de openbare ruimte – is de positie van gemeenten dus 
verder versterkt. 
 Ten aanzien van het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten geldt in principe 
hetzelfde. Aangezien voor het plaatsen van antennes geen gedoogplicht geldt, kan dit niet 
wettelijk worden afgedwongen en dienen aanbieders zelfstandig tot privaatrechtelijke 
overeenstemming zien te komen met gemeenten. In tegenstelling tot een particuliere eigenaar 
is de gemeente gebonden aan het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, op grond waarvan zij 
aanbieders in gelijke gevallen gelijk moet behandelen. Naast het verkrijgen van toestemming 
is voor het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten tevens een bouwvergunning ver-
eist, waaraan gemeenten allerlei voorschriften kunnen verbinden. Aangezien gemeenten geen 
wettelijke bevoegdheid hebben om aanbieders tot het delen van antenne-opstelpunten te 
verplichten, wordt dit vaak als voorschrift aan een vergunning verbonden. In feite wordt op 
deze wijze op lokaal niveau beleid terzake ontwikkeld. Door het versoepelen van het bouw-
vergunningenbeleid om de aanleg van (UMTS) infrastructuur te realiseren, is de speelruimte 
van gemeenten enigszins beperkt, doch slechts ten aanzien van het plaatsen van antennes met 
een hoogte tot 5 meter. 
 Gemeenten nemen bij de aanleg van infrastructuur dus een zeer sterke positie in. Zij 
kunnen zowel de aanleg van kabels als het plaatsen van antennes langs privaatrechtelijke weg 
(overeenstemming en toestemming) of door middel van publiekrechtelijke instrumenten (co-
ördinatieplicht en bouwvergunningsplicht) reguleren. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
bevoegdheden dienen echter strikt gescheiden te blijven. Ten aanzien van de aanleg van 
kabels heeft de wetgever deze scheiding geprobeerd te waarborgen door bijvoorbeeld in 
hoofdstuk 5 Tw de publieke belangen met het oog waarop B&W in een instemmingsbesluit 
voorschriften kan opnemen met name te noemen en door te bepalen dat een aanbieder niet 
naar privaatrechtelijke overeenstemming met een gedoogplichtige gemeente hoeft te streven 
voor belangen die door de gemeente kunnen worden behartigd in een instemmingsbesluit. 
Desondanks blijft de vraag overeind hoe kan worden voorkomen dat gemeenten hun private 
belangen op verkapte wijze – via de in de wet opgesomde publieke belangen – behartigen. 
Ook bij het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten is, gelet op de mogelijkheid van 
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het verbinden van voorschriften aan bouwvergunningen, de grens tussen de behartiging van 
publieke of private belangen niet scherp te trekken. In de praktijk blijft het dus moeilijk te 
controleren of publiekrechtelijke bevoegdheden worden aangewend om privaatrechtelijke 
belangen te behartigen. 
 In feite is in deze gevallen sprake van lokaal beleid dat rijksbeleid doorkruist. In dit 
verband moet tevens worden gewezen op het feit dat gemeenten als gevolg van de wettelijke 
gedoogplicht geen precario voor kabels in en op hun grond mogen heffen. Gemeenten die 
sinds de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet 1998 – toen ook de aanbieders van 
kabelnetweken aanspraak konden maken op de wettelijke gedoogplicht – inkomsten derfden 
door het vervallen van de mogelijkheid precariobelasting te heffen op kabelnetwerken zijn 
door het Rijk gecompenseerd door middel van een uitkering uit het gemeentefonds. Als 
indirect gevolg van een discutabele beschikking van OPTA – waaraan OPTA bovendien 
onterecht een algemene strekking gaf – bestond het gevaar dat gemeenten aanbieders hoge 
precariovergoedingen in rekening zouden brengen voor de aanleg van lege mantelbuizen in 
gemeentegrond. Het op deze wijze via een omweg behartigen van eigen belangen heeft zijn 
impact gehad op (het publieke belang van) de aanleg van infrastructuur. Het CBB heeft het 
standpunt van OPTA in een ander geschil zonder zoveel woorden genuanceerd naar het op 
dat moment geldend recht. Om te beoordelen of een aanlegger aanspraak kan maken op de 
wettelijke gedoogplicht, en zich dus kan onttrekken aan precario, diende volgens het CBB te 
worden getoetst of sprake is van een aanbieder en of sprake is van een openbaar telecom-
municatienetwerk. Indien het gaat om een aanlegger niet zijnde een aanbieder dient deze te 
kunnen aantonen dat de aangelegde buizen aansluitend worden gevuld. De precariover-
plichting vervalt voor hem op het moment dat het netwerk in gebruik is genomen door het 
aanbrengen van kabels daarin. Uit een aantal geschillen over de coördinatieplicht blijkt echter 
dat gemeenten via omwegen proberen precario te heffen waar dat niet is toegestaan. On-
danks art. 5.15 Tw op grond waarvan lege buizen onder de gedoogplicht zijn gebracht, dient 
men hierop bedacht te blijven. In zijn antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer heeft de 
minister benadrukt dat gemeenten geen precario over lege voorzieningen mogen heffen. 
 
Medegebruik 
Medegebruik van infrastructuur zit vanuit het oogpunt van mededinging complex in elkaar. 
Het heeft zowel economische voordelen (kostenverlaging) als economische nadelen (ver-
minderde mate van mededinging). In de Telecommunicatiewet is een aantal algemene 
verplichtingen tot medegebruik van infrastructuur opgenomen. De verplichting tot het vol-
doen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van antenne-opstelpunten had 
oorspronkelijk, in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, een asymmetrisch karakter. 
Beoogd werd de historische voorsprong van KPN op het gebied van de aanleg van 
infrastructuur weg te nemen door KPN te verplichten toegang tot de aangelegde infrastruc-
tuur te verlenen aan nieuwe marktpartijen. Op deze wijze zou een level playing field worden 
bewerkstelligd. De verplichting had aanvankelijk dan ook een zeer sterke mededingings-
connotatie. Deze toegangsverplichting is in de loop der tijd losgemaakt van dominantie en 
geldt in de Telecommunicatiewet voor alle aanbieders. De Telecommunicatiewet bevat tevens 
een algemene verplichting tot het voldoen aan redelijke verzoeken tot het medegebruik van 
voorzieningen waarop de gedoogplicht van toepassing is. Beide medegebruiksverplichtingen 
hebben tegenwoordig voornamelijk een ruimtelijke ordeningsachtergrond. De verplichtingen 
beogen te voorkomen dat er zo min mogelijk antenne-opstelpunten worden geplaatst en dat 
er niet meer wordt gegraven dan noodzakelijk is. 
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Opnieuw doet zich een botsing van publieke belangen voor. De wetgever heeft een duidelijke 
keuze gemaakt. Bij medegebruik wijkt het publieke belang van infrastructuur tot op zekere 
hoogte voor het belang van ruimtelijke ordening. Daarnaast vormt de verplichting tot 
medegebruik een inbreuk op privaatrechtelijke eigendom. Het publieke belang van infrastruc-
tuur conflicteert met het private eigendomsbelang van aanbieders die moeten toestaan dat 
andere aanbieders gebruik maken van hun infrastructuur. Dit private eigendomsbelang heeft 
de aanbieder echter mede in het kader van het publieke belang. Zonder de noodzaak tot de 
aanleg van infrastructuur zou de aanbieder zelfs geen eigendomsbelang hebben. In zoverre is 
het verdedigbaar dat hij verplicht is tot het delen van zijn infrastructuur. Gezien de wettelijke 
voorwaarden die gelden voor medegebruik is er in beginsel sprake van een heldere belangen-
afweging . 
 Naast deze lichte medegebruiksverplichtingen bevat de Telecommunicatiewet een 
zwaardere variant. Deze komt er in feite op neer dat er op aanzet van de overheid een essen-
tiële faciliteit wordt gecreëerd, aangezien het aanbieders onmogelijk wordt gemaakt om zelf 
ondergrondse voorzieningen aan te leggen. Dit betreft de verplichting voor aanbieders om op 
verzoek van de gedoogplichtige tegen een marktconforme prijs gebruik te maken van reeds 
door de gedoogplichtige of een derde aangelegde ondergrondse voorzieningen. De eis van 
marktconformiteit is opgenomen om te voorkomen dat gedoogplichtige gemeenten via een 
omweg een precariovergoeding verlangen voor het gebruik van hun grond. De verplichting 
gaat niet op als het de aanleg van lege mantelbuizen betreft en de aanbieder aannemelijk kan 
maken dat medegebruik technisch of economisch gezien niet haalbaar is. Met deze 
medegebruiksverplichting wordt beoogd zo min mogelijk verandering in de uiterlijke ge-
daante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik van de grond teweeg te brengen. In 
dit geval doet zich een botsing voor tussen het private belang van de gedoogplichtige en het 
belang van de aanbieder om naar eigen inzicht ondergrondse infrastructuur aan te leggen. De 
overheid bevordert op deze wijze dat gemeenten zelf ondergrondse voorzieningen aanleggen. 
Vervolgens kunnen zij aanbieders verplichten van deze voorzieningen gebruik te maken. 
 Een ander voorbeeld van een door de overheid gecreëerde essentiële faciliteit vor-
men de hoge zendmasten van Nozema. Zowel door OPTA als door de Minister van EZ is – 
mede als gevolg van een onjuiste toepassing van de essential facilities doctrine – aangenomen 
dat deze zendmasten een essentiële faciliteit vormen. Dit heeft geleid tot splitsing van 
Nozema in een mastenbedrijf en een dienstenbedrijf. De aanname dat de zendmasten een 
essentiële faciliteit vormen ontbeert logica. Het ‘essentiële’ karakter van de zendmasten is im-
mers het directe gevolg van het aanwijzen van reeds bestaande opstelpunten door de over-
heid in het kader van het zero base onderzoek (de herverdeling van de FM frequenties) en 
het daarmee samenhangende besluit dat voor omroepzendernetwerken geen nieuwe antenne-
opstelpunten worden opgericht, maar primair gebruik zal worden gemaakt van de bestaande 
locaties. Daarnaast heeft NMa geoordeeld dat Nozema geen misbruik maakt van haar 
machtspositie. Bovendien is toegang wettelijk af te dwingen op grond van art. 3.11 lid 5 Tw 
en het daarop gebaseerde Besluit medegebruik omroepzendernetwerken, en kan OPTA sinds 
2004 – op grond van de destijds gewijzigde Telecommunicatiewet – Nozema verplichten tot 
een kostengeoriënteerde vergoeding voor medegebruik. De op beleidsopportunistische 
overwegingen gebaseerde splitsing van Nozema was dan ook niet noodzakelijk. Het is in feite 
het gevolg van het laten prevaleren van belangen van ruimtelijke ordening zonder toetsing 
aan de gevolgen daarvan voor de mededinging op de markt. Daargelaten dat er in het kader 
van zero base is besloten dat er geen nieuwe antenne-opstelpunten voor omroepzender-
netwerken worden opgericht, zijn hoge zendmasten vanuit economische en praktische 
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overwegingen vrijwel onmogelijk te dupliceren. Voor het verkrijgen van een vergunning voor 
het plaatsen van een opstelpunt moeten immers langdurige en zware bouwvergunnings- en 
milieuvergunningsprocedures worden doorlopen. Vanuit het belang van ruimtelijke ordening 
en milieu is medegebruik van de hoge zendmasten van Nozema dan ook noodzakelijk. De 
belangen van de overheid en de markt lopen hier parallel: aanvankelijk werd door het opne-
men in de Telecommunicatiewet van een verplichting tot het delen van antenne-opstelpunten 
ten behoeve van omroep gekozen voor infrastructuurconcurrentie, maar als gevolg van mi-
lieu- en kostenaspecten wordt nu uitgegaan van concurrentie op dienstenniveau. 

Ook ten aanzien van de aanleg van UMTS infrastructuur heeft zich een ommezwaai 
in beleidsstandpunt voorgedaan. Aanvankelijk gold vanuit de achterliggende gedachte van 
infrastructuurconcurrentie voor aanbieders de verplichting om met eigen infrastructuur 
landelijke dekking te realiseren, hetgeen voor de nieuwe aanbieders een toetredings-
belemmering vormde. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden kwam de financiële 
positie van marktpartijen echter onder druk te staan. In navolging van de Europese 
Commissie – die op voorwaarde dat de mededingingsregels in acht worden genomen positief 
staat tegenover het gedeeld gebruik van netwerkinfrastructuur gezien de economische 
voordelen daarvan – heeft de overheid voor een pragmatische benadering gekozen. 
Aangezien duplicatie van alle netwerkonderdelen onwenselijk werd geacht, werd het accent 
verlegd naar de voordelen van samenwerking bij de aanleg en het gebruik van 
netwerkonderdelen. Naast voor de hand liggende economische voordelen vormde het 
beperken van milieu- en ruimtelijke bezwaren door het verminderen van het aantal 
benodigde antenne-opstelpunten een belangrijke overweging. In een gezamenlijke notitie van 
OPTA, NMa en het ministerie van V&W zijn de mogelijke vormen van samenwerking en de 
toelaatbaarheid daarvan op grond van zowel de Telecommunicatiewet als de Mededingings-
wet uiteengezet. Op grond van deze notitie mogen aanbieders onder bepaalde niet wettelijk 
vastgelegde voorwaarden gezamenlijk infrastructuur aanleggen en gebruiken. Er werd echter 
vastgehouden aan de verplichting dat er vijf zelfstandig opererende netwerken moeten 
worden aangelegd. De consequentie hiervan is dat de aanbieders – inmiddels teruggebracht 
tot vier vanwege de overname van Telfort door KPN – fors moeten investeren en dat de 
relatieve nieuwkomers hierdoor een substantiële achterstand ten opzichte van de reeds 
gevestigde marktpartijen oplopen. Hoewel de mededingingsafweging besloten ligt in het 
toetsen van de vormen van samenwerking aan de Telecommunicatiewet en de 
Mededingingswet, is er dus geen oog voor de daadwerkelijke implicaties voor de mededinging 
op de markt. Bovendien hebben partijen er – ondanks de gecreëerde mogelijkheid daartoe – 
van afgezien om gezamenlijk infrastructuur aan te leggen en te gebruiken. 
 
Geschilbeslechting 
In de rechtsbescherming kan een min of meer cyclische beweging worden waargenomen. 
Begin vorige eeuw stond de inbreuk op eigendom centraal en was vanzelfsprekend de kan-
tonrechter de enige bevoegde instantie. Met de liberalisering verschoof het zwaartepunt van 
de civiele rechter naar OPTA en de bestuursrechter. OPTA werd belast met het toezicht op 
de naleving van de Telecommunicatiewet en verkreeg daartoe geschilbeslechtende en hand-
havende bevoegdheid. In overeenstemming met het bestuursprocesrecht stond tegen beslui-
ten van OPTA beroep open bij de bestuursrechter. De civiele rechter bleef echter te allen tijde 
bevoegd in geval van inbreuk op eigendom, hetgeen inherent is aan de gedoogplicht. Daar-
naast bleef voor de civiele rechter een belangrijke rol weggelegd in geschillen over de ver-
plaatsing van kabels. De Telecommunicatiewet 1998 voorzag echter ook expliciet in een 
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bevoegdheid van OPTA bij verplaatsingsgeschillen. Ook was OPTA – naast de bestuurs-
rechter – aanvullend bevoegd in geschillen over gemeentelijke instemmingsbesluiten. Op 
meerdere terreinen deed zich dus een samenloop van bevoegdheid voor. 
 Tijdens de parlementaire behandeling van de Telecommunicatiewet gaf OPTA er de 
voorkeur aan om al haar taken met betrekking tot de gedoogplicht bij de kantonrechter te 
leggen. De minister deelde deze voorkeur van OPTA destijds niet, maar leek in de aanloop 
naar de wijziging van hoofdstuk 5 Tw hiervan terug te komen. In het kader van het herstellen 
van de balans tussen publieke en private belangen heeft de minister overwogen om de 
beslechting van geschillen van civielrechtelijke aard bij de kantonrechter onder te brengen 
aangezien marktordening hierbij in de regel geen enkele rol speelt. De rol van OPTA zou 
worden beperkt tot geschillen over medegebruik. Dit voornemen stuitte op groot verzet van 
OPTA en de marktpartijen. OPTA pleitte enerzijds voor het uitbreiden van haar be-
voegdheden tot openbare gronden, maar anderzijds voor het overlaten van geschillen met 
een duidelijk civielrechtelijke grondslag aan de civiele rechter. Marktpartijen wezen op de 
kennis, expertise en laagdrempeligheid van OPTA en de mogelijkheid om via besluiten te 
voorzien in landelijk uniform beleid. Als gevolg daarvan heeft de minister er vooralsnog van 
afgezien om OPTA bevoegdheden te ontnemen. OPTA is bevoegd ten aanzien van geschil-
len over het ontbreken van overeenstemming over de plaats, het tijdstip en de werkwijze van 
werkzaamheden en over de kosten van het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels 
ten behoeve van de gedoogplichtige of de beheerder van overige in de grond aanwezige 
infrastructuur. Daarnaast houdt OPTA haar bevoegdheid in geschillen over medegebruik. De 
kantonrechter blijft bevoegd ten aanzien van schadevergoeding en is nu tevens de bevoegde 
instantie ten aanzien van geschillen over de hoogte van de kosten van de voornoemde 
maatregelen. De door de wetgever op dit punt verschafte helderheid vormt een aanzienlijke 
verbetering. Geschillen naar aanleiding van gemeentelijke instemmingsbesluiten vallen onder 
de bevoegdheid van de bestuursrechter. Als geschillen tussen een aanbieder en een gemeente 
als gedoogplichtige civielrechtelijk van aard zijn (lees: niet voortvloeien uit de coördinatie-
plicht), is OPTA echter bevoegd. 
 Hoewel de huidige regeling een groot draagvlak had, is een belangrijk knelpunt niet 
weggenomen. Inherent aan de meerledige rol die gemeenten innemen, is immers dat de 
civielrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten in de praktijk moeilijk zijn te scheiden. Als ge-
volg daarvan vervaagt ook de scheidslijn tussen de civiel- en publiekrechtelijke rechtsbe-
scherming. Indien een gemeente – vanuit haar hoedanigheid van grondeigenaar – weigert een 
instemmingsbesluit te verlenen, kan de aanbieder de bestuursrechtelijke route bewandelen, 
maar is OPTA bevoegd indien er geen overeenstemming tussen aanbieder en gedoogplichtige 
is bereikt. Het is onduidelijk op welke wijze kan worden vastgesteld vanuit welke achtergrond 
en op basis van welke overwegingen een gemeente geen instemmingsbesluit verleent dan wel 
bepaalde voorschriften aan het instemmingsbesluit verbindt. Met andere woorden: het is 
onduidelijk op welke wijze moet worden vastgesteld of een geschil privaatrechtelijk (bereiken 
van overeenstemming – art. 5.3 Tw, OPTA zonder bezwaar) of publiekrechtelijk (verlenen 
van instemming – art. 5.4 Tw, bestuursrechter met bezwaar) van aard is. Te meer daar 
gemeenten deze activiteiten volgens de minister in de praktijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 Wijziging van hoofdstuk 5 Tw beoogde onder meer helderheid te verschaffen over 
de vele rechtsingangen die voor de betrokkenen openstaan. Dat is slechts tot op zekere hoog-
te gelukt. Met name ten aanzien van geschillen over gemeentelijke instemmingsbesluiten zijn 
de nodige problemen te verwachten als gevolg van een in de praktijk moeilijk vast te stellen 
grens tussen de bevoegdheid van de bestuursrechter en die van OPTA. Ook de overlappende 
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bevoegdheid van de civiele rechter vormt een steeds terugkerend knelpunt. De verwevenheid 
met het burgerlijk recht vindt haar oorzaak in het feit dat de gedoogplicht een inbreuk op 
eigendom vormt. De civiele rechter heeft zijn bevoegdheid dan ook puur vanuit rechtssys-
tematische overwegingen behouden. Geconstateerd moet worden dat de wetgever ten aan-
zien van de rechtsbescherming onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de 
betrokkenen, die immers allen zijn gebaat bij een overzichtelijk systeem van rechtsbe-
scherming. 
 
Ontbreken van ondergrondse ordening 
In tegenstelling tot de uitgebreide ruimtelijke ordeningsregelgeving voor de bovengrondse 
ruimte is er geen regeling voor de ondergrondse ruimte. De Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vertoont op dit punt een leemte. Het ruimtelijk beslag van water- en energie-infrastructuur en 
buisleidingen is uitgebreid geregeld in bestuursrechtelijke planfiguren. Tevens vormen de 
consequenties voor de ruimtelijke omgeving het onderwerp van de procedures waarbij op 
grond van de Belemmeringenwet privaatrecht gedoogplichten worden opgelegd en concessies 
worden verleend. De regeling in de Telecommunicatiewet en voorgaande wetten steekt hier 
schril tegen af. De wetgever heeft in de Telecommunicatiewet onvoldoende rekening gehou-
den met de omstandigheid dat de aspecten van ruimtelijke ordening die verband houden met 
de aanleg van kabels ten behoeve van communicatienetwerken in de loop der tijd steeds 
omvangrijker zijn geworden. Door de tekst van de T&T-wet vrijwel ongewijzigd over te 
nemen, is in de huidige situatie sprake van frictie tussen het algemeen belang van ruimtelijke 
ordening en het algemeen belang van de aanleg van infrastructuur. Dit is in feite het gevolg 
van de keuze van de overheid om in het kader van de liberalisering alles aan de markt over te 
laten en zich niet te bemoeien met (de registratie van) de ligginggegevens van kabels en 
leidingen. De behartiging van publieke belangen zoals ruimtelijke ordening en veiligheid kan 
echter niet worden overgelaten aan private partijen, tenzij er sprake is van bijzondere hand-
having, wat niet het geval is. In de Telecommunicatiewet 1998 werd ten aanzien van kabels 
slechts een gemeentelijke coördinatieplicht opgenomen, in het kader waarvan ruimtelijke or-
dening aan bod kan komen. Pas bij de herziening van hoofdstuk 5 Tw is voor het eerst 
rekening gehouden met (het ontbreken van een regeling met betrekking tot) ondergrondse 
ordening in verband met de gemeentelijke coördinatieplicht. Gemeenten kunnen overwe-
gingen van ondergrondse ordening expliciet betrekken bij het verlenen van instemmings-
besluiten. In de Telecommunicatiewet wordt dus iets meer aandacht geschonken aan onder-
grondse ordening. Zoals gezegd, is het in dat licht niet geheel duidelijk hoe het streven naar 
ondergrondse ordening en het voorkomen van ondergrondse schaarste zich verhoudt tot de 
mogelijkheid voor aanbieders om (op grote schaal) lege buizen aan te leggen. Het aanleggen 
van lege buizen veroorzaakt immers extra druk op de ondergrondse schaarste. 
 De mogelijkheid om overwegingen van ondergrondse ordening in de coördinatie-
procedure te betrekken, is niet voldoende om de toenemende ondergrondse chaos te beteu-
gelen en de daarmee verband houdende risico’s op graafincidenten te beperken. In dit ver-
band is een wetsvoorstel geformuleerd dat tot doel heeft het aantal graafincidenten te 
verminderen. De nadruk ligt op het betrachten van zorgvuldigheid door alle betrokken par-
tijen. Hoewel de contouren van de regeling wettelijk worden vastgelegd, ligt het accent nog 
steeds op zelfregulering. De ervaring van de afgelopen jaren heeft kennelijk niet geleid tot het 
besef dat zelfregulering niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Daarnaast kleeft er te veel 
onzekerheid aan het slagen van het geschetste scenario van samenwerking tussen overheid en 
marktpartijen. Marktpartijen laten zich immers leiden door commerciële motieven en hebben 
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zodoende de verkeerde prikkels om beleid mede te bepalen. Aangezien met de onderhavige 
problematiek het publieke belang van veiligheid is gemoeid, is hier een belangrijke taak voor 
de overheid weggelegd, die verder dient te gaan dan het scheppen van de randvoorwaarden 
voor informatie-uitwisseling. Brandveiligheid van huizen en gebouwen wordt ook niet over-
gelaten aan zelfregulering. Niemand zal uit eigen beweging melden dat zijn huis niet aan de 
eisen van brandveiligheid voldoet, dus ook kabel- en leidingeigenaren zullen niet vrijwillig 
melden dat hun kabels potentieel gevaar opleveren. Ook dient men zich te realiseren dat zich 
bij een verplichting tot het uitwisselen van informatie een botsing voordoet tussen enerzijds 
de belangen van ondergrondse ordening en veiligheid en anderzijds het belang van mededin-
ging. Een informatieplicht heeft immers consequenties voor de mededinging. Transparantie 
van ligginggegevens moet echter worden gezien als een consequentie van deelname aan de 
markt. Als ondernemingen er voor kiezen om gebruik te maken van publiekrechtelijke privi-
leges dienen zij ook ligginggegevens te overleggen. In dit verband kan een parallel worden 
getrokken met het antenneregister, waarin een openbaar overzicht van alle geplaatste antennes 
is opgenomen. De openbaarheid houdt verband met overwegingen van volksgezondheid. 
Dezelfde overwegingen spelen ten aanzien van de ligginggegevens van kabels. Argumenten 
die verband houden met de bedrijfsvertrouwelijkheid van ligginggegevens dienen derhalve te 
wijken voor het algemene belang van ruimtelijke ordening en veiligheid. Bovendien blijft het 
de vraag of grondroerders graafwerkzaamheden zullen melden indien dit wettelijk verplicht 
is. Het voorkomen van schade vormt immers momenteel – bij het ontbreken van een 
wettelijke verplichting daartoe – ook geen prikkel om zorgvuldig te graven of een KLIC 
melding te doen. Grondroerders maken een afweging tussen het financiële belang en het 
belang van veiligheid, waarbij – gezien de overweging om niet te melden of geen gegevens op 
te vragen of te gebruiken – grotere waarde wordt toegekend aan het eerstgenoemde belang. 

In het kader van het ontbreken van ondergrondse ordening is het onbegrijpelijk dat 
in de Nota Ruimte, waarin de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 – 
met een doorkijk naar 2030 – zijn neergelegd en de ondergrond expliciet wordt meegenomen, 
geen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke effecten van de aanleg van communicatie-
infrastructuur. Met de nota wordt onder meer beoogd de economie te versterken door een 
oplossing te bieden voor de ruimtelijke knelpunten en veiligheid te waarborgen door rampen 
te voorkomen. De focus ligt op netwerken die van nationaal belang zijn: de hoofdverkeers-
infrastructuur, de hoofdwatersystemen en de energievoorziening. Deze infrastructuur heeft 
volgens het kabinet ruimtelijke aspecten waarmee een rijksbelang is gemoeid. In de nota 
wordt echter met geen woord gerept over de ruimtelijke consequenties van de aanleg van 
communicatienetwerken, die niet minder ingrijpend – wellicht zelfs ingrijpender – zijn dan 
die van water- en energienetwerken. Bovendien is het rijksbelang ten aanzien van communi-
catienetwerken gegeven, aangezien deze worden aangemerkt als vitale netwerken. 
 
6.2 Aanbevelingen 
 
Belangen 
Het verdient aanbeveling om de problematiek ten aanzien van de afweging en prioritering 
van verschillende – veelal tegenstrijdige – belangen genuanceerder te benaderen. Allereerst 
moet worden nagegaan of door de liberalisering inmiddels normale marktverhoudingen zijn 
ontstaan, of de markt zich wellicht op het grensvlak bevindt en op welke wijze een nieuw 
evenwicht kan worden gevonden in de verhouding tussen publieke en private belangen. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat binnen een aantal jaren de 
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bestaande koperen infrastructuur tot en met de local loop (althans belangrijke delen daarvan) 
door glas wordt vervangen en dat dus opnieuw omvangrijke graafwerkzaamheden zullen 
plaatsvinden. Meer in het algemeen geldt dat er rekening mee moet worden gehouden dat 
technologische ontwikkelingen steeds tot veranderingen in de structuur van netwerken zullen 
leiden. Daarnaast is de ondergrondse infrastructuur voortdurend in beweging: kabels worden 
verlegd, er wordt onderhoud gepleegd, eventuele kabelbreuken worden hersteld, etc. Er is 
dan ook permanente discussie over wat er in de grond ligt. 

Gezien de hoeveelheid en diversiteit van de betrokken belangen zal het niet mogelijk 
zijn om door middel van wet- en regelgeving alle belangen op gelijke wijze te waarborgen. De 
overheid zal daarom prioriteiten moeten stellen die op politiek niveau moeten worden 
bepaald. Vervolgens kan een verdere afweging tussen belangen worden gemaakt. Het accent 
in belangen zal dan ook met de tijd verschuiven. Daarbij dient te worden gerealiseerd dat ook 
externe factoren die de overheid niet in de hand heeft – zoals de tijdgeest (bijvoorbeeld in de 
jaren tachtig de liberalisering), de marktstructuur, de economie, etc. – een doorslaggevende 
rol kunnen spelen bij het beantwoorden van de vraag welk belang boven welk ander belang 
dient te prevaleren. Wat echter vaststaat, is dat de overheid niet om het zeer sterke 
eigendomsrecht heen kan. Gezien de zich stabiliserende marktverhoudingen zal de nadruk in 
de toekomst in mindere mate op het waarborgen van mededinging hoeven te liggen. Mede-
dinging zou slechts een van de belangen moeten vormen waarmee rekening wordt gehouden. 
Sinds de liberalisering van de markt is door de overheid zeer veel inspanning verricht op het 
gebied van mededinging terwijl de belangen van veiligheid en volksgezondheid in de wet- en 
regelgeving ten onrechte onderbelicht zijn gebleven. Momenteel is er geen wettelijk kader 
voorhanden om de belangen van veiligheid en volksgezondheid in verband met de aanleg van 
infrastructuur te waarborgen. De bescherming van deze belangen dient de komende jaren 
dan ook meer aandacht te krijgen in afzonderlijke regelgeving. Ten aanzien van het belang 
van veiligheid geldt dat het huidige art. 5.9 Tw – waarin de verplichting tot het zo veel moge-
lijk beperken van hinder ten aanzien van overige ondergrondse infrastructuur is opgenomen 
– te mager is. Op zijn minst zou hierin de mogelijkheid moeten worden opgenomen tot het 
bij AMvB stellen van nadere regels. Met betrekking tot het belang van volksgezondheid 
zullen blootstellingslimieten, gezien de heersende onduidelijkheid en onzekerheid over moge-
lijke gezondheidsgevaren, ten minste in een AMvB moeten worden opgenomen. Ook kan in 
dit verband naar Deens voorbeeld worden gedacht aan een wettelijke verplichting voor 
aanbieders tot het overleggen van radiodekkingsplannen aan de minister. Het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de instelling van een antenne-
register biedt hiertoe de mogelijkheid. 
 In het kader van het belang van de aanleg van infrastructuur dient met het oog op de 
technologieneutrale benadering van de Kaderrichtlijn zo min mogelijk onderscheid te worden 
gemaakt tussen bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Er is sprake van een grote on-
evenwichtigheid in de wettelijke regeling voor de aanleg van ondergrondse infrastructuur en 
het op vele punten ontbreken daarvan voor de aanleg van bovengrondse infrastructuur. Dit 
uit zich met name in de omstandigheid dat aanbieders zich voor het plaatsen van antennes en 
antenne-opstelpunten niet kunnen beroepen op een wettelijke gedoogplicht. In dit licht zou 
kunnen worden overwogen om voor een meer consistente benadering te kiezen en 
aanbieders voor het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten bijvoorbeeld kosteloos 
gebruik te laten maken van openbare grond (zoals ook in Duitsland al het geval is). Daarnaast 
zou kunnen worden overwogen om aanbieders – ondanks het feit dat zij zich niet kunnen 
beroepen op een wettelijke gedoogplicht – net als voor de aanleg van kabels, voor het 



6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 265 

plaatsen van antennes vrij te stellen van precario. Ook is er geen wettelijke regeling voor-
handen met betrekking tot de eigendom van antennes en antenne-opstelpunten. Deze 
eigendom dient eveneens op heldere wijze te worden geregeld. Om te voorkomen dat voor 
deze infrastructuur opstalrechten moeten worden gevestigd, zouden antennes en antenne-
opstelpunten onder de formulering van het begrip ‘net’ in art. 5:20 lid 2 BW kunnen worden 
gebracht. Hetzelfde geldt ten aanzien van de goederenrechtelijke kwalificatie van antennes en 
antenne-opstelpunten. Daarover bestaat – in tegenstelling tot de goederenrechtelijke status 
van kabels zoals is vastgesteld in de jurisprudentie – geen duidelijkheid. 
 Ook mag geen onderscheid worden gemaakt tussen bovengrondse kabels en andere 
bovengrondse infrastructuur. Aangezien de wetgever het sinds de wijziging van hoofdstuk 5 
Tw niet langer wenselijk acht dat er nieuwe ondersteuningswerken voor bovengrondse kabels 
worden aangelegd, hoeven bovengrondse kabels alleen nog te worden gedoogd als daarbij 
gebruik wordt gemaakt van ondersteuningswerken ten behoeve van andere infrastructuur, 
zoals masten van het landelijke hoogspanningsnet. Deze mogen kennelijk nog wel worden 
opgericht. Het uitgangspunt dient echter te zijn dat gelijke gevallen, gelijk worden behandelen 
en dat bijzondere omstandigheden een rechtvaardiging vormen voor een andere behandeling. 
Een zorgvuldige belangenafweging kan in het ene geval anders uitpakken dan in het andere 
geval, maar dat rechtvaardigt niet dat er ten principale onderscheid wordt gemaakt. 
 
Rol van de overheid 
Het belang van aanleg van infrastructuur dient niet alleen in de Telecommunicatiewet te 
worden gewaarborgd, maar dient ook op lokaal niveau te worden gefaciliteerd. Daarbij die-
nen de drie rollen die de gemeente inneemt goed te worden onderscheiden. Wat betreft de 
rol van eigenaar staat vast dat de eigendomsverhoudingen ten aanzien van openbare grond 
vastliggen. Een oplossing zal dan ook moeten worden gezocht in een heldere afbakening van 
de publiekrechtelijke bevoegdheden. Gelet op de verruiming van de coördinatiebevoegdheid 
– en de reikwijdte van de in dat kader op te stellen verordening – is het van belang om zeer 
duidelijk de grenzen daarvan te bepalen en dit niet over te laten aan de rechter. De wetgever 
dient op dit punt eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat er immers in de eerste plaats 
om dat, rekening houdend met alle betrokken belangen, de aanleg van infrastructuur wordt 
gefaciliteerd. In dat verband dient de gemeente slechts een neutrale coördinator te zijn. Ge-
meenten hebben momenteel veel beleidsvrijheid ten aanzien van de voorschriften die zij aan 
een instemmingsbesluit kunnen verbinden en de verordening die zij in het kader van de 
coördinatieplicht moeten opstellen. 
 Het voornamelijk generieke karakter van de vele knelpunten met betrekking tot de 
gemeentelijke coördinatieplicht pleit er voor om in de Telecommunicatiewet deze plicht 
nader in te vullen en de grenzen daarvan helder af te bakenen. Dit biedt de overheid de 
mogelijkheid om gemeenten meer sturing te geven. De in de Telecommunicatiewet gecre-
ëerde mogelijkheid van een ministeriële regeling ter uniformering van de gemeentelijke ver-
ordeningen is onvoldoende. In de Telecommunicatiewet dient een normatief kader te worden 
opgenomen waarin publieke belangen zoals veiligheid, volksgezondheid en ondergrondse 
ordening, die nu deels ter beoordeling van gemeenten staan, zelfstandig worden geformu-
leerd. Ook het expliciet bevorderen van medegebruik van voorzieningen bij de aanleg van 
kabels moet als een zelfstandige bepaling in de Telecommunicatiewet worden geformuleerd 
en dient niet ter beoordeling van gemeenten te staan. Voorkomen moet worden dat 
gemeenten andere belangen onder de bevoegdheden (kunnen) schuiven die zij op grond van 
de Telecommunicatiewet hebben. In een AMvB dienen algemene uitgangspunten ten aanzien 
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van de genoemde belangen te worden opgenomen. (Aangezien inhoudelijke normstelling bij 
AMvB’s op grond van art. 18.12 lid 1 Tw in het belang van een goede uitvoering van de wet 
niet aan de orde kan zijn, biedt dit geen mogelijkheid om terzake een AMvB op te stellen.) 
Daarbij kan worden gedacht aan veiligheids- en technische voorschriften, locatiegegevens 
(geografische coördinaten), diepteligging van kabels, blootstellingslimieten, etc. Bevoegdheid 
op lokaal niveau – indien in overige wetgeving terzake niets is geregeld – vervalt daarmee. Op 
deze wijze kan zeer duidelijk de marge van gemeentelijke bevoegdheden terzake worden 
bepaald. Gemeenten dienen bij het verlenen van instemmingsbesluiten een gebonden be-
voegdheid te hebben en zouden dan ook slechts binnen dit vooraf vastgestelde kader een 
eigen afweging moeten kunnen maken. Deze mag slechts betrekking hebben op de tijd, plaats 
en wijze van uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente is immers de aangewezen 
instantie om dit op lokaal niveau te bepalen. Ter bevordering van de ondergrondse ordening 
zou de gemeente, naar Duits voorbeeld, haar instemming afhankelijk kunnen stellen aan het 
overleggen van locatiegegevens van de aan te leggen kabels. 
 Bij de bepaling van de marge van gemeentelijke bevoegdheden dient in elk geval te 
worden voorkomen dat er op lokaal niveau monopolieposities worden gecreëerd waarvan 
misbruik kan worden gemaakt. De bepaling in haar huidige formulering op grond waarvan 
het mogelijk is om aanbieders in het kader van de coördinatiebevoegdheid tegen een markt-
conforme prijs te dwingen gebruik te maken van voorzieningen die door gemeenten zijn 
aangelegd, reikt dan ook te ver. Waar een gemeente als grondeigenaar een monopoliepositie 
inneemt, zou allereerst kunnen worden overwogen om uit te gaan van kostenoriëntatie in 
plaats van marktconformiteit. Daarnaast zal, als gemeenten onder strikte voorwaarden zelf 
voorzieningen aanleggen, de monopoliepositie die aldus ontstaat door OPTA moeten wor-
den gereguleerd in de zin dat al het overige (de voorwaarden waaronder de voorzieningen aan 
aanbieders ter beschikking worden gesteld, de tarieven voor het gebruik daarvan, etc.) 
onderworpen is aan exclusieve toestemming. De in de wet gecreëerde mogelijkheid van een 
AMvB biedt enige uitkomst. Daarin zullen de voorwaarden waaronder gedoogplichtigen ge-
bruik van eigen voorzieningen kunnen verlangen uiterst nauwkeurig moeten worden bepaald. 
 Gemeenten die zich in het kader van het lokaal algemeen belang bezighouden met de 
aanleg en/of exploitatie van glasvezelnetwerken treden op in een commerciële omgeving. 
Indien de gemeente optreedt als een particuliere ondernemer en in die zin voldoet aan het 
market economy investor principle, zal er geen sprake zijn van staatssteun. Voornemens 
omtrent de aanleg van breedbandinfrastructuur zullen echter zonder uitzondering aan de Eu-
ropese Commissie ter beoordeling moeten worden voorgelegd. Gelet op het standpunt van 
de Europese Commissie inzake de aanleg van breedbandnetwerken door overheden zal per 
geval moeten worden vastgesteld of er sprake is van een algemeen belang. Bij het ontbreken 
van een algemeen belang – bijvoorbeeld indien er sprake is van een competitieve markt of als 
er geen sprake is van afgelegen gebieden waar de overheid moet voorzien in breedband-
infrastructuur – is er in beginsel geen reden waarom gemeenten betrokken zouden moeten 
zijn bij de exploitatie van glasvezelnetwerken. Daarmee vervalt immers de oorspronkelijke 
legitimatie om deze rol op zich te nemen. Voor eventuele uitzonderlijke gevallen waarin er 
wellicht wel een aantoonbare reden bestaat voor gemeenten om glasvezelinfrastructuur aan te 
leggen, zou een AMvB kunnen worden opgesteld die ziet op neventaken van gemeenten. 
Daarin dient een strikt toestemmingsvereiste te worden opgenomen dat er op neerkomt dat 
de minister uitdrukkelijk moet instemmen met andere gemeentelijke activiteiten dan waarin 
de Telecommunicatiewet voorziet. Op deze wijze is er op nationaal niveau een mechanisme 
om een concurrentietoets toe te passen. Ten aanzien van reeds in gang gezette projecten zou, 
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om kapitaalvernietiging te voorkomen, kunnen worden overwogen om de belangen die 
gemeenten daarin hebben genomen over te doen aan onafhankelijke investeerders of aanbie-
ders die reeds actief zijn op de markt. Investeerders of marktpartijen zullen levensvatbare 
business plannen willen overnemen en uitwerken. Indien dat niet het geval is, zou dat een in-
dicatie kunnen zijn dat de plannen economisch niet haalbaar zijn. 
 
Medegebruik 
De overeenkomsten tussen de verschillende vormen van medegebruik pleiten voor het vast-
stellen van een algemene regeling voor het medegebruik van infrastructuur. Het verdient 
aanbeveling om vervolgens in de medegebruiksverplichtingen een mededingingsafweging te 
integreren. Het delen van infrastructuur heeft immers voordelen voor het milieu en de 
ruimtelijke ordening, maar nadelen voor de mededinging. In alle gevallen vindt een trade off 
plaats: er moet een keuze worden gemaakt tussen enerzijds meer milieu en minder mede-
dinging of anderzijds minder milieu en meer mededinging. Er kan pas een goede afweging 
worden gemaakt als op basis van een kosten-baten analyse inzicht bestaat in de voor- en 
nadelen van het medegebruik bezien vanuit ofwel ruimtelijke ordening, milieu en volksge-
zondheid ofwel vanuit de mededinging. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag welke milieu-
schade (onder meer de kosten van graafwerkzaamheden, trillingen en stankoverlast) door het 
afdwingen van medegebruik wordt voorkomen tegenover de vraag in hoeverre de prijs voor 
eindgebruikers daalt als gevolg van meer concurrentie op lange termijn als aanbieders niet tot 
medegebruik worden verplicht. Er dient in dit verband een proportionaliteitstoets te worden 
ingebouwd, op grond waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een juiste balans 
tussen de betrokken belangen. 
 Met de verplichtingen tot medegebruik wordt voornamelijk beoogd om de 
onwenselijke gevolgen van de aanleg van extra infrastructuur voor milieu en ruimtelijke orde-
ning zo veel mogelijk te beperken. Om dit streven kracht bij te zetten, zou kunnen worden 
overwogen om in de wet een verplichting op te nemen die ertoe strekt – mits technisch 
mogelijk – van reeds aangelegde voorzieningen of reeds geplaatste antenne-opstelpunten ge-
bruik te maken, of althans de mogelijkheid hiertoe te onderzoeken. 
 
Geschilbeslechting 
In de huidige situatie is op het gebied van geschilbeslechting sprake van meerdere loketten. 
Hoewel de geschillen die tot het terrein van OPTA’s bevoegdheid behoren in feite een 
civielrechtelijke kern hebben – met uitzondering van geschillen over medegebruik – en 
OPTA om die reden heeft aangedrongen op het overlaten van deze geschillen aan de civiele 
rechter, is de sector vanuit het oogpunt van rechtszekerheid meer gebaat bij geschilbe-
slechting door één instantie. Gezien OPTA’s kennis, expertise, laagdrempeligheid en de mo-
gelijkheid om via besluiten uniform landelijk beleid te formuleren, is zij de instantie die zich 
exclusief over alle geschillen die voortvloeien uit hoofdstuk 5 Tw dient te buigen. Een rol 
voor de kantonrechter bij de beoordeling van deze geschillen is dan ook niet wenselijk. Dit 
pleit er voor om de bevoegdheid van OPTA uit te breiden tot het beslechten van geschillen 
inzake schadevergoeding en de hoogte van kosten die verband houden met maatregelen ten 
aanzien van kabels. Voor het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding of de hoog-
te van de kosten van de maatregelen kan OPTA deskundigen inschakelen. Aangezien tegen 
besluiten van OPTA beroep openstaat op de bestuursrechter, is de betrokkenheid van de 
rechter in alle gevallen gewaarborgd. 
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Voor een bevoegdheid van OPTA pleit eveneens dat de besluiten van OPTA op grond van 
de Kaderrichtlijn moeten bijdragen tot de verwezenlijking van beleid op het gebied van 
milieu en ruimtelijke ordening. Dit stelt OPTA in staat om in geschilbeslechting expliciet met 
deze belangen rekening te houden. 
 Problemen zijn echter te verwachten met betrekking tot geschillen over gemeente-
lijke instemmingsbesluiten. OPTA is slechts bevoegd ten aanzien van geschillen met een ci-
vielrechtelijke grondslag tussen aanbieders en gemeenten. Bevoegdheid van OPTA ten aan-
zien van instemmingsbesluiten verhoudt zich immers niet met de staatsrechtelijke verhoudin-
gen. Aangezien de grens tussen bevoegdheden van de gemeente als gedoogplichtige en be-
voegdheden van de gemeente als coördinator niet helder is afgebakend, is effectieve geschil-
beslechting op dit punt niet gegarandeerd. De wetgever zal deze grens dan ook veel scherper 
in de Telecommunicatiewet tot uitdrukking moeten laten komen om ongewenste samenloop 
tussen OPTA en de bestuursrechter te voorkomen. 
 
Ontbreken van ondergrondse ordening 
Met het oog op het beleidsvoornemen om de ondergrond explicieter in de plan- en 
besluitvorming en de bestaande wet- en regelgeving inzake bovengrondse ordening te 
betrekken, bestaan er voornemens tot het formuleren van ondergrondse bestemmings-
plannen en verordeningen die mede zien op de ondergrond. Het is echter de vraag wat de 
meerwaarde van ondergrondse bestemmingsplannen is. Het is immers denkbaar dat analoog 
aan de regeling die geldt voor het plaatsen van antennes en antenne-opstelpunten ook voor 
de aanleg van ondergrondse infrastructuur in bepaalde gevallen op grond van art. 19 Wet op 
de Ruimtelijke Ordening de langdurige procedures ter verkrijging van vrijstelling van de 
bestemmingsplannen moeten worden doorlopen, of dat na inwerkingtreding van de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening de bestemmingsplannen op aanvraag moeten worden gewijzigd. 
Het nadeel daarvan is dat het instrumentarium geen flexibiliteit biedt. 
 Voor de inrichting van de ondergrondse ordening kan ook op andere wijze worden 
aangesloten bij de bovengrondse realiteit. Net zoals bovengronds verkeersregels nodig zijn, 
zou kunnen worden betoogd dat er ook verkeersregels nodig zijn om orde te scheppen in de 
ondergrondse chaos. Analoog aan de geldende verkeersregels voor bovengronds verkeer, 
waarbij gemotoriseerd verkeer in beginsel voorrang heeft op ongemotoriseerd verkeer, 
kunnen op basis van nader vast te stellen criteria ook ondergrondse voorrangsregels worden 
geformuleerd. Waar verkeer is, gelden immers regels. In dit verband kan men zich afvragen 
of er bij vergelijking van de verschillende ondergrondse infrastructuren in dit verband een 
verschil is in de betrokken belangen. Gezien het nut van de diensten zijn de maatschappelijke 
belangen even groot. Bij het opstellen van voorrangsregels zouden derhalve praktische over-
wegingen een doorslaggevende rol kunnen spelen. Zo zou gas voorrang dienen te krijgen op 
telecommunicatie, aangezien gas niet kan worden omgeleid, maar dataverkeer – met uitzon-
dering van dataverkeer in de local loop – wel. Het IP protocol is immers gebouwd om schade 
door middel van routering op te vangen. Rioleringen zouden voorrang moeten krijgen boven 
drinkwaterleidingen, aangezien een breuk in een riool tot aanmerkelijk meer overlast leidt dan 
een breuk in een waterleiding, hetgeen slechts een kostenpost vormt, maar waarmee geen 
blijvende schade is gemoeid. Milieubelangen gaan vaak voor financiële belangen; mensen 
gaan voor dieren, etc. Ook de locatie van de leidingen weegt mee. De gevolgen van een gas-
explosie in bebouwde omgeving liggen vanzelfsprekend gevoeliger dan een gasexplosie in een 
weiland. Dergelijke afwegingen zouden een uitgangspunt kunnen vormen bij het formuleren 
van voorrangsregels. 
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De overheid dient eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de informatie-
uitwisseling over ondergrondse netten. In het wetsvoorstel dienaangaande zouden niet slechts 
de randvoorwaarden voor het uitwisselen van informatie moeten worden geschetst. Gezien 
het publieke belang van veiligheid dat hierbij is betrokken, mag niet worden vertrouwd op het 
zelfregulerende vermogen van het Kadaster en de sector. Ten aanzien van de consequenties 
van de wettelijke verplichting tot informatie-uitwisseling voor de mededinging geldt dat de 
bedrijfsvertrouwelijkheid van ligginggegevens zou kunnen worden gewaarborgd door kabels 
te anonimiseren of door in plaats van ongelimiteerde toegang tot het systeem slechts toegang 
te verlenen tot de ligginggegevens voor het gebied waarin wordt gegraven. Ondanks dat 
informatie-uitwisseling in de toekomst wettelijk verplicht wordt gesteld, zullen de risico’s op 
graafincidenten slechts verminderen indien aan het niet naleven van de verplichting forse 
sancties worden verbonden. Het voorkomen van schade en graafincidenten vormt 
momenteel immers ook geen prikkel om zorgvuldig te graven. 
 In het kader van de ondergrondse ordening dient in de Nota Ruimte rekening te 
worden gehouden met de ruimtelijke effecten van de aanleg van communicatie-infrastruc-
tuur. De ruimtelijke ordeningsaspecten van communicatie-infrastructuur zijn immers wellicht 
zelfs ingrijpender dan die van water- en energienetwerken. Te meer daar de nota ziet op 
infrastructuur waarmee een rijksbelang is gemoeid, kunnen communicatienetwerken (gezien 
het karakter van ‘vitaal netwerk’) niet onvermeld blijven en dienen deze in de nota te worden 
betrokken. 
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Summary 
 
 
 
 
 
 
 
This thesis examines the legal aspects of the installation and shared use of electronic 
communications networks. The thesis has the following structure. Chapter 1 introduces the 
subject and formulates the research question, which consists in examining how regulation can 
contribute to the interests of high-quality electronic communications infrastructure in a 
liberalized market without affecting other public and private interests. Chapter 2 discusses the 
(background of the) relevant laws and regulations from a historical perspective, among which 
are, chronologically, the Telegraph Act (Telegraafwet) of 1852, the Telegraph and Telephone 
Act (Telegraaf- en Telefoonwet) of 1904, the Telecommunications Act (Wet op de 
telecommunicatievoorzieningen) of 1988, the Interim legislation, the Telecommunications 
Act (Telecommunicatiewet) of 1998 and, where applicable, the European Directives. Chapter 
3 examines the relevant civil law aspects relating to the installation and shared use of 
infrastructure: the ownership relationships, compensation, accession of infrastructure, the 
property law qualification of cables and networks, and legal protection under civil law. 
Chapter 4 discusses the relevant administrative law aspects in the installation and shared use 
of networks. It examines, in succession, the role of the Netherlands Independent Post and 
Telecommunications Authority (“OPTA”), the government’s role, the town and country 
planning policies and the legal protection under administrative law. Chapter 5 explores the 
market regulation questions that arise in the access to networks: shared use of infrastructure 
from a competition perspective, collaboration in the installation of a mobile communications 
infrastructure, the competition law aspects of the installation of glass fibre networks by the 
government and the legal protection. Chapter 6 combines the issues raised in the preceding 
chapters into five key problems and formulates, per signalled bottleneck, recommendations 
for the future development of the law relating to the installation and shared use of public 
electronic communications networks. These are the main findings of Chapter 6. 
 
Interests 
The installation of infrastructure, first of all, serves a public interest: society benefits from a 
high-quality communications infrastructure. This interest must be weighed against other 
public interests, such as the environment, town and country planning, public health and 
public safety. In addition, some private interests play a role in the installation of 
infrastructure. The interests of providers to some extent coincide with the public interest in 
infrastructure: from a competition perspective, providers have an interest in being able to 
install and dispose of the infrastructure. The parties under the obligation to tolerate have an 
interest in the protection of their property where infrastructure is installed in and on their 
land. In the event of shared use, the public interest in infrastructure clashes with the private 
property interest of the provider that has to allow the use of its infrastructure by another 
provider. In all such cases the legislature weighs up the interests involved. In the past century, 
laws and practical experience have taken various points of view in balancing interests on 
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which the obligation to tolerate is based. Up to the liberalization of the telecommunications 
market, the Telegraph and Telephone Act contained adequate safeguards to protect private 
property. Due to the full liberalization of the market and the necessity to promote 
competition, emphasis in the Telecommunications Act 1998 shifted towards safeguarding the 
installation of infrastructure. Unfortunately, the legislature neglected to adjust the regulations 
relating to the obligation to tolerate to the new market situation. By amending Chapter 5 of 
the Telecommunications Act, the legislature intended to restore the balance between private 
and public interests. Parliament specifically sought to fortify the position of those under an 
obligation to tolerate. The law thus incorporated additional safeguards to protect the 
property interests of those under this obligation. The strength of property rights is also 
evident from the fact that no obligation to tolerate applies to the placement of aerial 
installation points. This difference in legislative terms is contrary to the Framework Directive 
which has opted for a technology-neutral approach. Not only the property of land owners is 
restricted by the obligation to tolerate; the obligations under public law regarding shared use 
of infrastructure also restrict the property of providers. Given the broadly defined right to 
shared use, the legislature attaches greater value to the public interest in infrastructure than to 
the private property interests of providers. 
 
Recommendations: 
- The problems of balancing interests and prioritizing several, often conflicting, interests 
should be dealt with in a more nuanced way. First of all, it should be examined whether the 
liberalization has since led to normal market relations, whether the market is perhaps at a 
crossroads and how a new balance might be found (in the relationship between public and 
private interests. One must thereby take account of the fact that within a number of years the 
existing copper infrastructure up to the local loop (or at least the greater part thereof) is to be 
replaced by glass fibre, leading once again to extensive excavation. 
- The government should first fix political priorities, and then re-examine the consideration 
of interests. Which interests take precedence will change in time. However, the government 
cannot ignore the strength of property rights. In view of the stabilizing market conditions, 
less emphasis should be put in the future on safeguarding competition. The importance of 
safety and public health has not received enough attention in laws and regulations; separate 
laws and regulations should devote more attention on these interests. As for the interests of 
safety, the present Section 5.9 of the Telecommunications Act – regarding the obligation to 
reduce any obstacles to other infrastructure under ground level to a minimum – is too 
meagre. This section should at least include the possibility of laying down further rules and 
regulations by order in council. Regarding the public health interest, in view of the lack of 
clarity and certainty on possible health hazards, exposure limits should at least be 
incorporated in an order in council. 
- As little distinction as possible should be made between infrastructure under and above 
ground level. The legislature could opt for a more consistent approach, for example, by 
allowing providers to make use of public land free of charge to place aerials and aerial 
installation points or by exempting providers from municipal tax on encroachments on or 
above public land for the placement of aerials. The ownership and property law qualification 
of aerials should also be regulated clearly. In order to prevent the establishment of building 
and planting rights for this infrastructure, aerials and aerial installation points should be 
included in the formulation of the term ‘network’ in Section 5:20 (2) of the Dutch Civil Code.  
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- No distinction should be made between cables above ground level and other infrastructure 
above ground level. The point of departure should be that equal cases are handled equally 
and that special circumstances justify a different treatment. The outcome of weighing up the 
interests with due care may differ from case to case, but this does not justify the idea that a 
basic distinction ought to be made. 
 
The government’s role 
Municipalities have a threefold key role in the installation and the shared use of 
infrastructure. First of all, they represent the public interest in high-quality infrastructure 
from a public law perspective. This is one of the objectives formulated in the 
Telecommunications Act. Within this context municipalities coordinate the installation of 
infrastructure under their ground. In its capacity of coordinator a municipality sits, as it were, 
as a watchdog with many powers guarding its land. This role of the municipalities has grown 
historically and due to the former monopoly of the state-owned telephone company, now 
leads a life of its own. Secondly, the municipalities own the public land in which 
infrastructure is installed. In that capacity they represent their own private interests. This role 
is based on the premise of Chapter 5 of the Telecommunications Act, i.e. that municipalities 
are also parties under the obligation to tolerate and thus must tolerate the installation of 
cables in and on their land. Thirdly, some municipalities participate in commercial projects. 
They often take the installation of broadband networks upon themselves by invoking the 
general interest. The compound role that municipalities have in this respect is an important 
bottleneck as regards the installation of cables. This is, in particular, evident in problems that 
occur in practice in relation to the municipal obligation to coordinate. In some cases the 
municipalities apply their coordination powers which they have in the general interest to 
safeguard the local interest. In such cases, municipalities seek to represent a general local 
interest that is unrelated to the coordination. In their public role, the local public interests 
and public law powers under the Telecommunications Act become intermingled, resulting in 
a continuous string of conflicts. The same applies, in principle, to the placement of aerials 
and aerial installation points. Thus municipalities may regulate the installation of cables and 
the placement of aerials by way of private law (consensus and permission) or by way of 
public law instruments (obligation to coordinate and building permit obligation). 
 
Recommendations: 
- In view of extending the coordination power – and the scope of the bye-law that needs to 
be laid down in that respect – it is important that the legislature takes its own responsibility 
by providing clear boundaries itself rather than leaving it up to the courts to do so. It is an 
established fact that in the installation of infrastructure the municipality ought merely to be a 
neutral coordinator. 
- A ministerial regulation to realize uniform municipal bye-laws does not suffice. The 
Telecommunications Act should include a normative framework that independently 
formulates public interests such as safety, public health and planning below ground level, 
which at present is in part at the discretion of municipalities. Explicitly promoting shared use 
of facilities in the installation of cables should also be formulated as an independent 
provision in the Telecommunications Act rather than be left to the municipalities’ discretion. 
One should avoid a situation in which municipalities have an opportunity to incorporate 
other interests into their powers under the Telecommunications Act. An order in council 
should include general points of departure with regard to these interests, such as safety and 
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technical regulations, location data (geographic coordinates), depth of the cables, exposure 
limits, etc. This would remove power at local level – if other legislation provides no further 
rules.  
- In determining the margin of municipal powers one should in any event avoid a situation in 
which monopoly positions are created at local level that may be abused. The current 
formulation of the provision under which municipalities can coerce providers within the 
context of their coordination powers to make use of facilities installed by them at a market 
price, is too broad. Where a municipality as the land owner has a monopoly position, one 
could perhaps first of all consider using a cost orientation rather than market standards. In 
addition, if municipalities install facilities themselves subject to strict conditions, OPTA 
should regulate the ensuing monopoly position in the sense that all the rest (conditions under 
which the facilities are made available to the providers, rates for use, etc.) is subject to 
exclusive permission. 
- Given the municipal initiatives regarding the installation and/or operation of glass fibre 
networks an order in council might be prepared regulating the ancillary tasks of 
municipalities. This should include a stringent requirement regarding permission entailing 
that the minister must grant his/her express approval to municipal activities other than those 
provided in the Telecommunications Act. For example, a mechanism might be created at 
national level to apply a competition review. Regarding projects that have already been 
initiated, in order to avoid destruction of capital, one might consider transferring the 
municipal interests to independent investors or providers already active on this market. 
Investors or market parties are likely to be interested in acquiring and working out feasible 
business plans. If not, this might be an indication that the plans are not economically feasible.  
 
Shared use 
Shared use of infrastructure is a complex issue from the competition perspective. It has both 
economic benefits (cost reduction) and economic drawbacks (reduced competition). The 
Telecommunications Act includes several general obligations to share the use of 
infrastructure. Initially, i.e. in the 1988 Telecommunications Act, the obligation to grant 
reasonable requests for shared use of aerial installation points was rather asymmetrical. This 
Act intended to remove the historical lead of the Netherlands Royal Post (“KPN”) in the 
field of installing infrastructure by obliging KPN to allow new market parties access to the 
installed infrastructure. This was to result in a level playing field. Hence, this obligation 
originally had a strong competition connotation. Over time this access obligation was 
separated from the idea of dominance and in the new Telecommunications Act of 1998, it 
applies to all providers. The new Telecommunications Act also contains a general obligation 
to grant reasonable requests for shared use of facilities that fall under the obligation to 
tolerate. At present both shared-use obligations are based primarily on town and country 
planning considerations. The obligations seek to avoid a situation in which the number of 
aerial installation points is reduced to a minimum and to keep excavation to a minimum. 
Once again there is a conflict of public interests. In these kinds of shared use, the public 
interest in infrastructure is to some degree subordinate to the town and country planning 
interest. Moreover, the shared-use obligation violates private property rights. The public 
interest of infrastructure is contrary to the private property interest of providers who have to 
allow other providers to make use of their infrastructure. 
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Recommendations: 
- The similarities between the different kinds of shared use mean that establishing a general 
regulation for shared use of infrastructure would be useful. Next, an assessment of 
competition should be incorporated into the shared-use obligations. The fact is that sharing 
infrastructure has benefits for the environment and town and country planning, but 
drawbacks for competition. In all cases it means a trade-off. The interests can only be 
properly balanced against one another if, on the basis of a cost-benefit analysis, insight is 
gained into the benefits and drawback of shared use considered from the joint perspective of 
town and country planning, the environment and public health or from the competition 
perspective. In this context, a proportionality test should also be incorporated, on the basis 
of which it may be assessed whether the right balance has been found between the interests 
involved.  
- In order to reduce to a minimum the undesired effects of the installation of extra 
infrastructure on the environment and town and country planning, one might consider 
including a statutory obligation – provided this is possible in technical terms – to make use of 
existing facilities or aerial installation points, or at least to examine the possibilities in that 
respect. 
 
Dispute settlement 
The history of legal protection is characterized by a more or less cyclical movement. At the 
start of the previous century, the violation of property was the central issue and naturally the 
subdistrict court was the exclusively competent body. Due to the liberalization the emphasis 
shifted from the civil courts to OPTA and the administrative courts. OPTA was entrusted 
with supervising compliance with the Telecommunications Act 1998 and to that end acquired 
dispute settlement and enforcement powers. The civil court, however, continued to have 
jurisdiction in the event of a violation of property, which is inherent to the obligation to 
tolerate. The civil court also continued to have an important role in disputes about the 
relocation of cables. The Telecommunications Act 1998, however, also expressly gave OPTA 
jurisdiction in relocation disputes. In addition to the civil courts, OPTA was also competent 
in disputes on municipal permission decisions. More than one body was thus competent to 
take cognizance of a dispute in several different areas. The amendment to Chapter 5 of the 
Telecommunications Act 1998 intended to provide more clarity on the many opportunities to 
initiate proceedings that are open to those involved. This has been realized to a small extent, 
but one important bottleneck has not been removed. It is inherent in the compound role of 
municipalities that in practice it is difficult to separate civil law and public law aspects. As a 
result, the distinction between protection under civil law and under public law becomes 
blurred. Problems are thus likely to occur, especially in disputes on municipal permission 
decisions, as a result of a distinction between the competence of the administrative courts 
and OPTA that is difficult to make in practice. The overlapping competence of the civil 
courts is also a recurring bottleneck. Regarding legal protection, the legislature has neglected 
to draw sufficient attention to the interests of those involved, whereas all would benefit from 
a clear legal protection system. 
 
Recommendations: 
- From the point of view of legal certainty, the sector would benefit from dispute settlement 
by one body. This means that it would be useful to extend OPTA’s powers to include settling 
disputes on compensation and on the costs relating to measures regarding cables. OPTA may 
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call in experts to assess the damages or the costs of such measures. Given that an appeal 
against decisions of OPTA may be filed with the administrative court, the involvement of the 
court is, in all cases, safeguarded.  
- Conferring such powers on OPTA would also be useful in view of the fact that OPTA 
decisions under the Framework Directive must contribute to realizing policies in the fields of 
the environment and town and country planning. This enables OPTA to expressly include 
such interests in its dispute settlement. 
- In the Telecommunications Act 1998 the legislature must draw a far clearer line between 
the powers of the municipality as a party under an obligation to tolerate and the powers of 
the municipality as a coordinator in order to avoid the undesired concurrence of the 
competence of OPTA and the administrative court to take cognizance of disputes on 
municipal permission decisions. 
 
The lack of below ground level planning 
Contrary to the extensive town and country planning regulations for above ground level 
planning, there are no regulations for the area below ground level. The Town and Country 
Planning Act (Wet op de Ruimtelijke Ordening) has a lacuna in this respect. The planning of 
water and energy infrastructure and pipes is regulated extensively in administrative law 
planning models. The implications for the built-up environment are also the subject of 
procedures whereby obligations to tolerate are imposed and concessions are granted under 
the Public Works Removal of Impediments in Private Law Act (Belemmeringenwet 
privaatrecht). The regulations in the Telecommunications Act 1998 and previous laws are in 
sharp contrast to this. The telecommunications legislation has taken inadequate account of 
the circumstance that the aspects of town and country planning relating to the installation of 
cables on behalf of communications networks have become ever more extensive over time. 
Because the Telegraph and Telephone Act was adopted almost verbatim, the present 
situation is characterized by friction between the general interest of town and country 
planning and the general interest of the installation of infrastructure. 
 
Recommendations: 
- The organization of the planning below ground level should be brought in line with the 
reality above ground level. Below ground level traffic rules could be formulated, whereby 
practical considerations should be of decisive importance. 
- The government must take its responsibility in regard of the information exchange on 
below ground level networks. The legislative proposal to this effect should not merely outline 
the preconditions for the exchange of information. In addition, given the public interest of 
safety involved, one may not rely on the self-regulating capacity of the Land Register and the 
sector. 
- The Town and Country Planning Memorandum should take account of the town and 
country planning effects of the installation of the communications infrastructure. 
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