UITVOERINGSPROTOCOL TELECOM
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. C. Brandsen, hierna te noemen
“Rijkswaterstaat” of “Projectuitvoerder”
en
ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het
Moreelsepark 3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. P.E.M. Buck,
hierna te noemen “ProRail”of “Projectuitvoerder”;
hierna tezamen te noemen “Projectuitvoerders”.
2. KPN B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan het
Maanplein 55 TP5/6.25 (2516 CK), rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.S.
Veld;
en
De telecomaanbieders zoals opgenomen in bijlage 1, verenigd in de Groep Graafrechten,
vertegenwoordigd door de heer F.P. Sickinghe, voorzitter;
en
De telecomaanbieders zoals opgenomen in bijlage 2, verenigd in de vereniging Nlkabel,
gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door de heer R.P. van Esch, directeur;
hierna tezamen te noemen “Netbeheerders” en een ieder de “Netbeheerder”.

Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.

OVERWEGINGEN:
a. De Projectuitvoerders verrichten regelmatig infrastructurele werkzaamheden aan
hoofdwegen, waterwegen, waterkeringen en/of het spoor als gevolg waarvan maatregelen
ten aanzien van telecommunicatiekabels moeten worden genomen. Partijen treden in de
praktijk in overleg om overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen, de
planning, de hoogte van de kosten en de kostenverdeling. Partijen streven ernaar het
bereiken van onderlinge overeenstemming over de te nemen maatregelen ten aanzien van
telecommunicatiekabels en de kostenverdeling efficiënter en effectiever te laten
plaatsvinden.
b. Partijen beogen deze doelstelling te bereiken door in dit Uitvoeringsprotocol Telecom te
komen tot heldere procesafspraken en menen dat een vaste werkwijze daaraan bijdraagt.
c. Partijen streven ernaar elkaar te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de te
nemen maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels om de doorlooptijd van de
te nemen maatregelen te versnellen.
d. Partijen streven ernaar kostenbeperkend op te treden ten aanzien van de te nemen
maatregelen.
e. Partijen beogen afspraken te maken voor zowel de situatie dat overeenstemming bestaat
over de vraag wie de kosten van maatregelen ten aanzien van de telecommunicatiekabels
moet dragen als voor de situatie dat daarover (nog) geen overeenstemming bestaat.
f.

Partijen beogen een nadere uitwerking van hoofdstuk 5, meer in het bijzonder artikel 5.8 van
de Telecommunicatiewet overeen te komen. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom laat de
werking van Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet en de daarin neergelegde rechten en
verplichtingen dan ook onverlet.

g. Partijen onderkennen dat de Projectuitvoerders bij de voorbereiding en uitvoering van
infrastructurele projecten veelvuldig gebruik maken van innovatieve contracten, zoals
Design en Construct (“D&C”) en Design, Build, Finance and Maintain (“DBFM”) contracten.
Bij werken onder die contracten wordt het overgrote deel van de werkzaamheden
overgelaten aan de aannemers die in opdracht van de Projectuitvoerders werken en komt
aan de aannemers ten aanzien van het ontwerp van het werk de nodige vrijheid toe. Deze
werkwijze leidt ertoe dat de Netbeheerders ten aanzien van de maatregelen veel te maken
zullen hebben met opdrachtnemers van Projectuitvoerders. Dit geldt niet alleen voor het
afstemmen van de technische werkzaamheden, maar ook voor de feitelijke uitvoering van
de processtappen zoals omschreven in dit Uitvoeringsprotocol Telecom. Partijen
onderkennen dat deze rolverdeling een nieuwe dynamiek met zich meebrengt die soms tot
onduidelijkheid kan leiden, maar dat voorop staat dat Projectuitvoerders ook in die nieuwe
rolverdeling de gedoogplichtige en de verzoeker als bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet zijn en verantwoordelijk blijven jegens de Netbeheerder.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1. DEFINITIES
1.1. Definitief Ontwerp (“DO”): plan van de Netbeheerder waarin de definitieve
Maatregel is omschreven en/of ingetekend.
1.2. Informatiebrief: brief van de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder waarin het te
realiseren Project en het Verzoek tot Maatregelen wordt aangekondigd, waarvan het
model is opgenomen in bijlage 3.
1.3. Kabel: een kabel als bedoeld in artikel 1.1, onder z van de Telecommunicatiewet.
1.4. Kosten: de daadwerkelijk gemaakte kosten van de Netbeheerder en – in de situatie
als bedoeld in artikel 4.2 onder a – van de Projectuitvoerder, die direct zijn
gerelateerd aan de Maatregel.
1.5. Maatregel: het aanpassen, verplaatsen, verwijderen en/of beschermen van de
Kabel en daarbij behorende werken als bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet.
1.6. Netbeheerder: een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk
als bedoeld in artikel 5.1 jo. artikel 1.1, onder i van de Telecommunicatiewet.
1.7. Project: samenstel van werkzaamheden dat verband houdt met de oprichting van
gebouwen en/of de uitvoering van werken als bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet.
1.8. Projectgebied: gebied dat de percelen omvat waarbinnen de Projectuitvoerder
gebouwen opricht of werken uitvoert als bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet.
1.9. Projectovereenstemming Geschillen: de overeenkomst voor de situatie dat de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen over één of meer van
de volgende aspecten: het DO, de Maatregel, de planning, de rechtspositie, de
kostenverdeling, of de kostenraming waarvan het model is opgenomen in bijlage 8.
1.10. Projectovereenstemming Nacalculatie: de overeenkomst met een omschrijving
van de Maatregel, de planning, het DO, de kostenraming en de kostenverdeling,
waarvan het model is opgenomen in bijlage 5.
1.11. Projectovereenstemming Vaste Prijs: de overeenkomst met een omschrijving van
de Maatregel, de planning, het DO, de vaste prijs en de kostenverdeling, waarvan
het model is opgenomen in bijlage 6.
1.12. Projectovereenstemming Vereenvoudigd: de overeenkomst met een
omschrijving van de Maatregel, de planning en het DO, waarvan het model is
opgenomen in bijlage 7.
1.13. Projectuitvoerder: Rijkswaterstaat of ProRail.
1.14. Verzoek tot Maatregelen (“VTM”): een verzoek tot het nemen van (een)
Maatregel(en) als bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet, waarvan het
model is opgenomen in bijlage 4.

1.15. Voorlopig Ontwerp (“VO”): ontwerpplan van de Projectuitvoerder waarin de
Maatregel in concept is omschreven en/of ingetekend.
2. REIKWIJDTE
2.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder stellen de Maatregel, de Kosten en de
kostenverdeling vast aan de hand van het bepaalde in hoofdstuk 5, meer in het
bijzonder artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.
2.2. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom is van toepassing op Projecten waarin ten tijde van
de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom nog geen VTM aan de
Netbeheerder is verstuurd. De in het Uitvoeringsprotocol Telecom neergelegde
afspraken gelden ook voor de situatie dat de Projectuitvoerder de Netbeheerder een
VTM stuurt en niet als gedoogplichtige wordt aangemerkt.
2.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in
onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten waarin ten tijde
van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsprotocol Telecom reeds een VTM is
verstuurd.
2.4. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder kunnen dit Uitvoeringsprotocol Telecom in
onderlinge overeenstemming van toepassing verklaren op Projecten die in
samenwerking met andere (regionale) overheden worden gerealiseerd, mits de
(regionale) overheden hiermee eveneens hebben ingestemd.
2.5. Het staat de Projectuitvoerder vrij een derde te machtigen de afspraken in dit
Uitvoeringsprotocol Telecom namens de Projectuitvoerder uit te voeren. De
Projectuitvoerder verstrekt de Netbeheerder een afschrift van de machtiging, opdat
inzicht in de reikwijdte van de volmacht bestaat. De Projectovereenstemming wordt
steeds door de Projectuitvoerder zelf ondertekend.
2.6. De Projectuitvoerders verplichten zich om via het contract de opdrachtnemers van
Projectuitvoerders te laten werken conform dit Uitvoeringsprotocol Telecom.
3. VOOROVERLEG, VOORLOPIG ONTWERP EN VERZOEK TOT MAATREGELEN
3.1. De Projectuitvoerder neemt het initiatief tot een vooroverleg waarin de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder(s) gezamenlijk de bestaande situatie
inventariseren en oplossingsrichtingen voor de Maatregel verkennen met het doel
om tot een VO te komen. De Projectuitvoerder geeft voorzover mogelijk
voorafgaand aan het vooroverleg schriftelijk inzicht in het Project, de planning en de
ligging van de Kabel volgens het Kadaster (Klic).
3.2. Aanvullend op de wettelijke verplichtingen volgend uit de WION (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten), meldt de Netbeheerder, als hij er wetenschap
van heeft dat de informatie in het Kadaster (Klic) niet of niet volledig correct is, dit
onverwijld aan de Projectuitvoerder en geeft de juiste ligging van de Kabel door aan
de Projectuitvoerder.

3.3. De Projectuitvoerder stelt na het vooroverleg een VO op. Mocht de Projectuitvoerder
hiertoe op basis van het vooroverleg nog niet in staat zijn, dan kan de
Projectuitvoerder nadere informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het
opstellen van een VO bij de Netbeheerder opvragen. De Netbeheerder verstrekt de
nadere informatie.
3.4. De Netbeheerder is verantwoordelijk om zo nodig een gewijzigd tracé ten opzichte
van het VO voor de Kabel te vinden. Voor zover mogelijk geeft de Projectuitvoerder
een voorstel voor de plaats waar de Kabel naar kan worden verplaatst. De
Projectuitvoerder zal zich, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden en
bevoegdheden ligt, op verzoek van de Netbeheerder bij dreigende knelpunten ten
aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, inspannen om
een bijdrage te leveren aan het oplossen ervan.
3.5. De Projectuitvoerder zendt de Netbeheerder een VTM. Het VTM omvat in ieder
geval een beschrijving van het Project, de planning van het Project, een
omschrijving van de noodzaak van de Maatregel, de aard van het recht waarop de
Projectuitvoerder zich beroept, ondersteund door bewijsstukken op grond waarvan
hij als gedoogplichtige in de zin van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet kan
worden beschouwd, voor zover eigendom niet uit de kadastrale gegevens blijkt, een
VO en een voorstel voor de kostenverdeling.
3.6. In het voorstel voor de kostenverdeling brengt de Projectuitvoerder, mede gelet op
het bepaalde in artikel 2.2 laatste zin, tot uitdrukking voor welke percelen binnen het
Projectgebied niet aan het bepaalde in artikel 5.8 Telecommunicatiewet is voldaan
en hij de Kosten van de Maatregel draagt.
3.7. Wanneer de Projectuitvoerder nog geen gedoogplichtige is van (een deel van) het
Projectgebied verstuurt de Projectuitvoerder voorafgaand aan het VTM de
Informatiebrief. De Informatiebrief omvat een aankondiging van het te realiseren
Project en een aankondiging van het VTM. De Informatiebrief bevat een weergave
van de afspraken die in het vooroverleg zijn gemaakt op basis van het VO. De
Informatiebrief omvat geen verplichting voor de Netbeheerder tot het nemen van
Maatregelen.
4. DEFINITIEF ONTWERP EN KOSTENRAMING
4.1. Na ontvangst van het VO stelt de Netbeheerder tijdig een DO op, opdat de planning
van het Project in de Informatiebrief en/of het VTM kan worden gerealiseerd en legt
het DO voor aan de Projectuitvoerder.
4.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1 kan in het DO worden opgenomen:
a) welke Maatregel of onderdeel van de Maatregel door de Projectuitvoerder wordt
genomen in verband met de praktische uitvoerbaarheid of kostenefficiency. In
de Projectovereenstemming wordt overeengekomen op welke wijze de Kosten
worden verrekend;
b) welke werkzaamheden aanvullend door de Netbeheerder voor eigen rekening
worden uitgevoerd en buiten de eventuele kostenvergoeding vallen, zoals
capaciteitsvergroting.
4.3. Het DO maakt, na instemming van de Projectuitvoerder, onderdeel uit van de
Projectovereenstemming.

4.4. Afwijkingen van de Maatregel in het DO na de vaststelling van de
Projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde kosten zullen
door de Netbeheerder en de Projectuitvoerder schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar
worden gemeld. De afwijking van de Maatregel zal worden toegevoegd aan het DO
tenzij de Netbeheerder en de Projectuitvoerder anders overeenkomen. De verdeling
van de Kosten die met de afwijking van de Maatregel is gemoeid, is neergelegd in
artikel 7.4 en 7.5 van het Uitvoeringsprotocol Telecom.
4.5. De Netbeheerder stelt – uitgaande van het DO – conform bijlage 9 een
kostenraming op, indien (een deel van) de Kosten voor rekening van de
Projectuitvoerder komen of indien sprake is van een geschil over de
kostenverdeling. De kostenraming en het DO worden aan de Projectuitvoerder
voorgelegd.
5. PROJECTOVEREENSTEMMING EN KOSTENVERDELING
5.1. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder sluiten een Projectovereenstemming
Nacalculatie, tenzij
a) een Projectovereenstemming Vaste Prijs wordt overeengekomen;
b) een Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt overeenkomen;
c) een Projectovereenstemming Geschillen wordt overeengekomen;
d) geen overeenstemming wordt bereikt en artikel 9 inzake Geschillen wordt
gevolgd.
5.2. De Projectovereenstemming wordt door de Projectuitvoerder en de Netbeheerder in
beginsel voorafgaand aan de uitvoering van de Maatregel ondertekend, tenzij de
Projectovereenstemming niet tijdig tot stand komt of een geschil bestaat.
5.3. In de Projectovereenstemming Nacalculatie of Vaste Prijs wordt door middel van de
ondertekening vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO,
de Maatregel, de planning, de kostenraming of de vaste prijs en over het overzicht
van de rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Op basis hiervan wordt
vastgesteld welk deel van de kosten, uitgedrukt in percentages, door de
Projectuitvoerder wordt vergoed.
5.4. In de Projectovereenstemming Vereenvoudigd wordt door middel van ondertekening
vastgelegd dat in ieder geval overeenstemming bestaat over het DO, de Maatregel,
de planning en over het overzicht van de rechtsposities per perceel binnen het
Projectgebied. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat de Kosten volledig ten laste
komen van de Netbeheerder.
5.5. In de Projectovereenstemming Geschillen wordt door middel van ondertekening
vastgelegd over welke aspecten - DO, de Maatregel, de planning, de kostenraming,
rechtspositie, kostenverdeling - overeenstemming bestaat en over welke van deze
aspecten de Projectuitvoerder en de Netbeheerder van mening verschillen. De
Projectovereenstemming Geschillen bevat tevens de (voorlopige) oplossing die de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn overeengekomen.
5.6. De peildatum voor de vaststelling van de rechtsposities wordt gevormd door het
moment waarop de Projectuitvoerder het VTM doet aan de Netbeheerder.

5.7. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zijn verplicht wijzigingen of afwijkingen ten
aanzien van de Projectovereenstemming onverwijld schriftelijk aan elkaar te
melden.
5.8. Indien sprake is van een bundel Kabels, die aanwezig zijn op verschillende
rechtsposities, kunnen de Projectuitvoerder en de Netbeheerder overeenkomen dat
voor alle Kabels één kostenvergoedingpercentage wordt gehanteerd, waardoor
gecombineerde behandeling mogelijk is.
5.9. Mocht geen Projectovereenstemming tot stand komen dan geldt de verplichting van
de Netbeheerder om tijdig binnen de wettelijke termijn van artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet de in het VTM opgenomen Maatregel te nemen.
6. MAATREGEL EN PLANNING
6.1. De Netbeheerder voert de Maatregel uit met inachtneming van artikel 5.8, lid 6 van
de Telecommunicatiewet of – indien een andere termijn overeengekomen is – de
termijn in het VTM of de Projectovereenstemming.
6.2. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder door middel van een schriftelijke
startmelding uiterlijk vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden op de
hoogte van het feit dat met de uitvoering van de Maatregel gestart zal worden.
6.3. De Projectuitvoerder en de Netbeheerder zullen elkaar over en weer onverwijld
schriftelijk informeren indien afwijkingen van de planning, zoals overeengekomen in
de Projectovereenstemming, zijn te verwachten. De Projectuitvoerder en de
Netbeheerder zullen in overleg treden om de gevolgen hiervan voor de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder zoveel mogelijk te beperken.
6.4. De Netbeheerder stelt de Projectuitvoerder onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf
werkdagen nadat de Maatregel is afgerond, door middel van een schriftelijke
gereedmelding op de hoogte van het feit dat de Maatregel is genomen.
6.5. De Projectuitvoerder is gerechtigd om tijdens en na afloop van de Maatregel de
(voortgang van de) Maatregel te bezichtigen. De Netbeheerder verleent hieraan zijn
medewerking.
7.

KOSTEN
7.1. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming
Nacalculatie of een Projectovereenstemming Geschillen zijn overeengekomen,
wordt de definitieve kostenvergoeding op basis van de Kosten vastgesteld, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
7.2. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder een Projectovereenstemming Vaste
Prijs hebben gesloten, wordt de definitieve kostenvergoeding door de Netbeheerder
en de Projectuitvoerder vooraf vastgelegd in bijlage 1 bij de
Projectovereenstemming Vaste Prijs. De kostenvergoeding wordt bepaald op basis
van het DO, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de
vastgestelde percentages als bedoeld in artikel 5.3. Bij een kostenvergoeding op
basis van een vaste prijs zijn de artikelen 7.4, 7.5 en 8 niet van toepassing.

7.3. Tot de Kosten behoren de interne personeelskosten van de Netbeheerder, direct
verband houdend met de Maatregel, gerekend vanaf het VTM dan wel de
Informatiebrief. De interne personeelskosten kunnen aan de hand van de in bijlage
10 opgenomen staffel worden vastgesteld. Indien er geen staffel is, worden de
Kosten op basis van de werkelijke gemaakte kosten vastgesteld.
7.4. Afwijkingen van minder dan 10% van de geraamde kosten, met een maximum van
EUR 15.000 per Projectovereenstemming, maken deel uit van de Kosten, tenzij de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder anders overeenkomen.
7.5. Over afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR
15.000 per Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de
Projectuitvoerder in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer
dan 10% van de geraamde kosten of meer dan EUR 15.000 per
Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.
7.6. De Netbeheerder zal de Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen
van tariefwijzigingen van de kosten als bedoeld in artikel 7.3. Deze tariefwijzigingen
(inclusief eventuele prijsindexering) kunnen worden meegenomen in Projecten, mits
de Projectuitvoerder het nieuwe tarief heeft goedgekeurd. De Netbeheerder zal de
Projectuitvoerder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de geraamde
kosten van ontwerp en begeleiding en uitvoerings- en materiaalkosten wijzigen als
gevolg van tariefwijzigingen (inclusief eventuele prijsindexering) bij de
(onder)aannemer van de Netbeheerder. Wijzigingen kunnen worden meegenomen
in Projecten, mits de Projectuitvoerder de nieuwe geraamde kosten heeft
goedgekeurd.
7.7. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO, op verzoek van c.q.
initiatief van de Projectuitvoerder komen voor rekening van de Projectuitvoerder,
ongeacht de rechtspositie. De extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen na het VO,
op verzoek c.q. initiatief van de Netbeheerder komen voor rekening van de
Netbeheerder, ongeacht de rechtspositie. Onder de in dit lid genoemde extra kosten
wordt expliciet niet verstaan de mogelijke meerkosten van de Maatregel zelf ten
opzichte van het (oorspronkelijke) VO.
7.8. De door de Projectuitvoerder te betalen vergoeding voor de Maatregel wordt
beschouwd als een schadevergoeding. BTW komt niet voor vergoeding in
aanmerking.
7.9. Een Kabel en de kabelmaterialen die bij de Maatregel vrijkomen zijn en blijven in
eigendom van de Netbeheerder.

8. EINDSPECIFICATIE
8.1. De Netbeheerder overlegt met het oog op de vaststelling van de definitieve
kostenvergoeding als bedoeld in artikel 8.7 binnen 12 maanden na afloop van de
melding als bedoeld in artikel 6.4 een eindspecificatie aan de Projectuitvoerder. De
Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de
Netbeheerder niet binnen deze termijn een eindspecificatie heeft ingediend of de
ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij
wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie
dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Netbeheerder,
ook na het verstrijken van de rappeltermijn, geen eindspecificatie heeft ingediend of
de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de
Projectuitvoerder bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op
70% van de schadevergoeding op basis van de door de Projectuitvoerder geraamde
kosten.
8.2. De eindspecificatie wordt conform bijlage 4 bij de Projectovereenstemming
Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen opgesteld. In de
eindspecificatie dienen de Kosten door de Netbeheerder inzichtelijk gemaakt te
worden aan de hand van de documentenlijst als bedoeld in bijlage 5 bij de
Projectovereenstemming Nacalculatie resp. de Projectovereenstemming Geschillen.
8.3. De Projectuitvoerder beoordeelt of de eindspecificatie voldoet aan de eisen van
indiening, zoals vastgelegd in de Projectovereenstemming Nacalculatie of de
Projectovereenstemming Geschillen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoekt de
Projectuitvoerder de Netbeheerder alsnog de benodigde informatie te verstrekken.
8.4. De Projectuitvoerder stuurt na ontvangst van een volledige eindspecificatie binnen
twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging.
8.5. De Projectuitvoerder beoordeelt vervolgens, gelet op het bepaalde in artikel 5.8 van
de Telecommunicatiewet en dit Uitvoeringsprotocol Telecom, of de eindspecificatie
akkoord is.
8.6. In aanvulling op de gegevens zoals verstrekt op basis van artikel 8.3, verstrekt de
Netbeheerder de Projectuitvoerder op diens verzoek informatie die redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de beoordeling van de Kosten of de eindspecificatie. Daaronder
wordt mede begrepen informatie over het door de Netbeheerder gehanteerde stelsel
van bedrijfsregels en management control systems. Een verzoek om aanvullende
informatie schort de termijn van artikel 8.9 op tot de dag dat de Projectuitvoerder de
aanvullende informatie heeft ontvangen.
8.7. Indien de Projectuitvoerder de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt de
Projectuitvoerder de definitieve kostenvergoeding vast. De Projectuitvoerder doet
hierover binnen drie maanden na ontvangst van een volledige eindspecificatie
schriftelijk mededeling aan de Netbeheerder. Bij akkoord verzoekt de
Projectuitvoerder de Netbeheerder om een credit- c.q. een eindfactuur.

8.8. Indien de Netbeheerder en de Projectuitvoerder binnen zes maanden na ontvangst
van een volledige eindspecificatie geen overeenstemming over de eindspecificatie
hebben bereikt, is artikel 9 van toepassing. De Projectuitvoerder en de
Netbeheerder kunnen aanspraak maken op de betaling van wettelijke rente, te
rekenen vanaf zes maanden na indiening van de eindspecificatie, over het te veel
respectievelijk te weinig betaalde.
8.9. Indien de Projectuitvoerder nalaat binnen drie maanden na verzending van de
ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 8.4 te reageren zal de eindspecificatie
als goedgekeurd beschouwd worden. Artikel 8.7 is dan niet van toepassing. De
Netbeheerder stuurt op basis van de overlegde eindspecificatie een credit- cq.
eindfactuur aan de Projectuitvoerder.
8.10. De Netbeheerder overlegt op verzoek van de Projectuitvoerder bij de
eindspecificatie een accountantsverklaring ingeval de Kosten een bedrag van EUR
50.000 overschrijden bij de Projectovereenstemming. De kosten voor deze
accountantsverklaring komen voor vergoeding in aanmerking.
9. GESCHILLEN
9.1. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat over de interpretatie, de uitvoering van
dit Uitvoeringsprotocol Telecom, de op basis van dit Uitvoeringsprotocol Telecom
vastgestelde documenten en Projectovereenstemmingen en/of indien in het geheel
geen Projectovereenstemming tot stand komt, geldt de volgende procedure:
a) Degene die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan
de andere Partij;
b) Partijen treden dan per omgaande in overleg en spannen zich in om te komen
tot een minnelijke oplossing van het betreffende geschil;
c) indien Partijen binnen zes weken geen minnelijke oplossing hebben bereikt, kan
het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instanties, te weten het college
van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en/of de
burgerlijke rechter.
d) Wanneer naar het oordeel van een Partij spoed is geboden, geldt de in sub c
genoemde termijn van zes weken niet.
10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1. Indien één of meer van de artikelen in dit Uitvoeringsprotocol Telecom nietig is of in
strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze
artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en
bevorderen dat de betreffende artikelen vervangen wordt(en) door artikelen die
daarmee niet in strijd zijn. De overige artikelen van dit Uitvoeringsprotocol Telecom
blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht.

10.2. Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering
van dit Uitvoeringsprotocol Telecom en waarvan zij het vertrouwelijke karakter
kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks
onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere
verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak
van de rechter of een ander overheidsorgaan.
10.3. Dit Uitvoeringsprotocol Telecom treedt in werking op de dag van ondertekening door
Partijen en heeft een looptijd van twee jaar. Partijen hebben de intentie om het
Uitvoeringsprotocol Telecom nadien te verlengen.
10.4. Partijen zullen dit Uitvoeringsprotocol Telecom evalueren en controleren op
overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet na verloop van 18
maanden na ondertekening van dit Uitvoeringsprotocol Telecom of zoveel eerder als
daartoe aanleiding is op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op
grond van de Telecommunicatiewet, of een wijziging van de Telecommunicatiewet.
10.5. De evaluatie resulteert in een conclusie over de ervaringen met de gemaakte
werkafspraken, mogelijke knelpunten en verbeterpunten. De verbeterpunten of
gesignaleerde tegenstrijdigheden met hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet
kunnen, na onderlinge overeenstemming tussen Partijen, tot wijziging van de
bepalingen in dit Uitvoeringsprotocol Telecom leiden. Na de evaluatie als bedoeld in
artikel 10.4 onder b van dit Uitvoeringsprotocol Telecom beslissen Partijen
eenstemmig of de looptijd van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt verlengd voor
een nader te bepalen periode.
10.6. Indien Partijen niet tot verlenging besluiten danwel geen overeenstemming bereiken
over verlenging worden Projecten waarin gedurende de looptijd van de
overeenkomst reeds een VTM is verzonden, conform de afspraken in het
Uitvoeringsprotocol Telecom afgewikkeld.
10.7. Een Netbeheerder of Projectuitvoerder is bevoegd het Uitvoeringsprotocol Telecom
eenzijdig op te zeggen. Voor eenzijdige opzegging dient de desbetreffende
Netbeheerder of Projectuitvoerder de overige Netbeheerder(s) en
Projectuitvoerder(s) hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met in achtneming
van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij beëindiging behoudt het
Uitvoeringsprotocol Telecom zijn werking voor Projecten waarvoor reeds een VTM
is verstuurd. Indien een Netbeheerder of Projectuitvoerder opzegt, blijft het
Uitvoeringsprotocol Telecom van toepassing ten aanzien van de overige
Netbeheerder(s) en/of Projectuitvoerder(s).
10.8. Op het Uitvoeringsprotocol Telecom en de uitvoering van de werkzaamheden uit
hoofde van een Projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.
10.9. De bijlagen maken onderdeel uit van het Uitvoeringsprotocol Telecom. Bij
tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van dit Uitvoeringsprotocol
Telecom treden Partijen in overleg, gericht op de wijziging van de tekst van het
Uitvoeringsprotocol Telecom en/of de bijlagen. In de tussentijd prevaleert de tekst
van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Aldus overeengekomen te Utrecht en getekend op 13 november 2012,

De Staat der Nederlanden
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
DG Rijkswaterstaat
De heer ing. C. Brandsen

ProRail B.V.
De heer ir. P.E.M. Buck

KPN B.V.
Mevrouw drs. A.S. Veld

Voorzitter Groep Graafrechten
De heer F.P. Sickinghe

Directeur Nlkabel
De heer R.P. van Esch

Bijlagen
1. Lijst Telecomaanbieders verenigd in de Groep Graafrechten
2. Lijst Telecomaanbieders verenigd in Nlkabel
3. Model Informatiebrief
4. Model Verzoek tot Maatregelen
5. Model Projectovereenstemming Nacalculatie
6. Model Projectovereenstemming Vaste Prijs
7. Model Projectovereenstemming Vereenvoudigd
8. Model Projectovereenstemming Geschillen
9. Model kostenraming
10. Staffel interne personeelskosten Telecomaanbieders

BIJLAGE 1, LEDEN VAN DE GROEP GRAAFRECHTEN

1. UPC Nederland B.V.
2. Ziggo B.V.
3. Level 3 Communications B.V.
4. i21 Netherlands B.V. (Interoute)
5. BT Nederland B.V.
6. Tele2 Nederland B.V.
7. Reggefiber B.V.
8. Verizon Nederland B.V.
9. CIF Operator B.V.
10. Eurofiber B.V.

BIJLAGE 2, LEDEN VAN NLKABEL

1. Compenz Media Services B.V.
2. Stichting Centrale Antenne-Inrichting Bleiswijk
3. Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo
4. Stichting C.A.I. Harderwijk
5. Stichting Centrale Antenne Inrichting Hendrik-Ido-Ambacht
6. CAIW Holding B.V.
7. Stichting Centraal Antenne Systeem Hilvarenbeek
8. Cogas Kabel N.V.
9. Delta Kabelcomfort Netten B.V.
10. Gemeente Edam-Volendam
11. N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland
12. Kabeltex B.V.
13. Kabeltelevisie Waalre B.V.
14. Stichting Kabeltelevisie Pijnacker
15. Stichting Kabelnet Veendam
16. UPC Nederland B.V.
17. Ziggo N.V.

BIJLAGE 3, MODEL INFORMATIEBRIEF
als bedoeld in artikel 1.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk
Onderwerp

Telefoonnummer

Informatie inzake het
nemen van maatregelen ten
behoeve van objectcode

Faxnummer
E-mail

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van de xxxxx is het noodzakelijk gebleken dat er nabij xxxxxxx (tussen km xxx en km xxxx
van de xxx) ten aanzien van een telecommunicatiekabel van uw bedrijf maatregelen moeten worden
genomen. Het betreft de kabel(s) met de objectcode(s) XXXXXX.
Bovengenoemde kabel is gelegen binnen de projectgrenzen [of: Tracégrenzen] van de xxxx (project/weg
noemen) Voorzover de kabel is gelegen binnen de project [of tracé]grenzen is het noodzakelijk dat er
maatregelen genomen worden zodat de werkzaamheden van Rijkswaterstaat /Prorail niet gehinderd
worden door (de ligging van) uw kabel(s).
[EN OPTIONEEL]
Voorzover de kabel is gelegen buiten de project [of: tracé]grenzen, is er geen noodzaak tot het nemen
van maatregelen vanwege de aanleg van de (water)weg/ het spoor. Wel kan het voor u technisch gezien
noodzakelijk zijn dat ook verlegging buiten deze grenzen plaatsvindt.
Tijdens het vooroverleg d.d. xx-xx-xxxx heb ik u reeds geïnformeerd over het Project. Het Voorlopig
Ontwerp (VO) d.d. xx-xx-xxxx (versie xx)1 bevat een ontwerpplan waarin de Maatregel in concept is
omschreven.
Bij deze wil ik u informeren over de stappen die nog gezet moeten worden vóór de uitvoering van de
maatregelen gereed is. Daarbij stel ik de volgende taakverdeling voor.
Activiteiten

Uitvoering

Goedkeuring

Opstellen definitief ontwerp gebaseerd op
voornoemd Voorlopig Ontwerp

naam netbeheerder

Rijkswaterstaat/
ProRail

Opstellen planning

Opstellen kostenraming per objectcode
conform bijlage 1 bij modelprojectovereenstemming

1

Voor zover nodig wordt het AVO nader gespecificeerd

naam netbeheerder/
Rijkswaterstaat/
ProRail

naam netbeheerder

n.v.t.

Rijkswaterstaat/
ProRail

Versturen formeel verzoek tot het nemen
van maatregelen (VTM)

Rijkswaterstaat/
ProRail

n.v.t.

Aanvragen benodigde vergunningen/
ontheffingen/toestemmingen
en dergelijke

naam netbeheerder

n.v.t.

Opstellen projectovereenstemming,
inclusief gegevens rechtspositie en
berekening kostenvergoeding conform
bijlage 2 van de modelprojectovereenstemming

Rijkswaterstaat/
ProRail

naam netbeheerder

Nemen van maatregelen,
inclusief startmelding
en gereedmelding

naam netbeheerder
en/of opdrachtnemer
Rijkswaterstaat/
ProRail

Rijkswaterstaat/
ProRail

(voorzover van toepassing) Werkelijk
gemaakte kosten aantonen

naam netbeheerder
en/of opdrachtnemer
Rijkswaterstaat/
ProRail

Rijkswaterstaat/
ProRail

Met het oog op de uitvoering van het Project dient de Maatregel uiterlijk xx-xx-20xx gereed te zijn. Met
inachtneming van de termijn zoals genoemd in artikel 5.8, lid 6 van de Telecommunicatiewet zal ik u tijdig
het formele verzoek tot het nemen van maatregelen doen toekomen.
Vergunningen
Optie 1 Rijkswaterstaat
Voor de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de telecommunicatiekabels binnen
beheergebied van de Minister van Infrastructuur en Milieu dient een vergunning op basis van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken en/of Waterwet aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor
aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: XXX
En/of
Deze vergunning kunt u aanvragen via het digitale loket op de Internetsite van Rijkswaterstaat
(https://vergunningen.rws.nl/vergunningen).
Optie 2 ProRail
Voor de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de telecommunicatiekabels binnen
beheergebied van ProRail dient een vergunning ex artikel 19 Spoorwegwet aangevraagd te worden.
Deze vergunning dient voor de aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe
kunt u richten aan: XXX
Bijgaand treft u hiervoor de “Handleiding vergunningaanvragen” aan. Wij verzoeken u in de
vergunningaanvraag de objectcode(s) te vermelden. Bij het verlenen van de nieuwe vergunning zal de
eventuele bestaande vergunning worden ingetrokken middels een intrekkingbesluit.

Afsluiting
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen van technische aard dan kunt u contact opnemen met
xxxx. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met xxxx.

[ondertekening]
Bijlagen: - Voorlopig Ontwerp

BIJLAGE 4, MODEL VTM TELECOM
als bedoeld in artikel 1.14 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Behandeld door

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

Telefoonnummer

Verzoek tot het nemen van
maatregelen

Faxnummer
E-mail

Geachte heer, mevrouw,
In het kader van de xxxxxx is het noodzakelijk gebleken dat er xxxxx (tussen km xxx en km xxxx van de
xxxx)2 ten aanzien van een telecommunicatiekabel van uw bedrijf maatregelen moeten worden genomen.
Het betreft de kabel(s) met de objectcode(s) xxxxxx.
Ik heb u hierover reeds geïnformeerd tijdens het vooroverleg d.d. xx-xx-xxxx (en in mijn Informatiebrief
d.d. xx-xx-xxxx (kenmerk xxxxx)).3 Conform artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet en onder
verwijzing naar het Uitvoeringsprotocol Telecom doe ik u hierbij het formele verzoek tot het nemen van
maatregelen ten aanzien van bovengenoemde kabel(s) van uw bedrijf toekomen. De Maatregel is
uitgewerkt in het Voorlopig Ontwerp (VO) d.d. xx-xx-xxxx (als bijlage bij deze brief gevoegd).
Planning
Optie A
Met het oog op de uitvoering van het Project dient de Maatregel uiterlijk xx-xx-xxxx gereed te zijn. Ik
informeerde u hierover reeds in tijdens het vooroverleg en in mijn Informatiebrief.4
Optie B
De Netbeheerder voert de Maatregel uit met inachtneming van artikel 5.8, lid 6 van de
Telecommunicatiewet of – indien een andere termijn overeengekomen is – de termijn die in de nog af te
sluiten Projectovereenstemming zal worden opgenomen.

2

Voor zover nodig, wordt de locatie van de werkzaamheden nader gespecificeerd
Indien geen Informatiebrief is verstuurd, wordt alleen verwezen naar het vooroverleg.
4
Indien geen Informatiebrief is verstuurd, wordt alleen verwezen naar het vooroverleg.
3

Kosten
Bij deze brief treft u een voorstel aan voor de kostenverdeling van de Maatregel en een overzicht van de
rechtsposities per perceel binnen het Projectgebied. Hieruit blijkt naar het oordeel van
Rijkswaterstaat/ProRail, dat
Optie 1
Rijkswaterstaat/ProRail 100% gedoogplichtige is van de percelen waarin de Kabel van uw bedrijf is
gelegen. (Voor de onderbouwing daarvan verwijs ik naar de bijlagen.5) Gelet hierop kan een
kostenraming als bedoeld in artikel 4.5 van het Uitvoeringsprotocol achterwege blijven en stel ik voor een
Projectovereenstemming Vereenvoudigd te sluiten, tenzij u van mening bent dat een deel van de Kosten
voor rekening van Rijkswaterstaat/ProRail komen. Of;
Optie 2
Rijkswaterstaat/ProRail geen gedoogplichtige is en dat alle kosten voor rekening van
Rijkswaterstaat/ProRail komen. Of;
Optie 3
Rijkswaterstaat/ProRail voor een percentage van xx% gedoogplichtige is van de percelen waarin de
Kabel van uw bedrijf is gelegen. (Voor de onderbouwing daarvan verwijs ik naar de bijlagen.)6
Verdere afspraken
Met het oog op het bereiken van overeenstemming over de Maatregel en de kostenverdeling ontvang ik
graag, overeenkomstig artikel 4 van het Uitvoeringsprotocol, een Definitief Ontwerp en (voor zover van
toepassing) een kostenraming.
Verder verzoek ik u vriendelijk mij, binnen twee weken, een schriftelijke bevestiging te sturen van de
ontvangst van deze brief, met de mededeling dat u zult aanvangen met het opstellen van het Definitief
Ontwerp, (voor zover van toepassing) een kostenraming en de (voorbereidingen voor) de uitvoering van
de Maatregel.
Na ontvangst van het Definitief Ontwerp en de kostenraming wordt, conform artikel 5 van het
Uitvoeringsprotocol, een Projectovereenstemming gesloten. Partijen treden daarover nader in overleg.

5

Bijlagen worden alleen bijgevoegd, indien de Projectuitvoerder van opvatting is gedoogplichtige te zijn in de zin van artikel 5.2 van
de Telecommunicatiewet, maar geen eigenaar is van (een deel van) de percelen. Daarbij kan worden gedacht aan een kopie van
de huurovereenkomst, onderbouwing van beheer idzv de Wbr/Spw ect.
6
Bijlagen worden alleen bijgevoegd, indien de Projectuitvoerder van opvatting is gedoogplichtige te zijn in de zin van artikel 5.2 van
de Telecommunicatiewet, maar geen eigenaar is van (een deel van) de percelen. Daarbij kan worden gedacht aan een
onderbouwing van beheer idzv de Wbr/Waterwet/Spw en zakelijke rechten.

Vergunningen7
Optie 1 Rijkswaterstaat
Voor de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de telecommunicatiekabels binnen
beheergebied van de Minister van Infrastructuur en Milieu dient een vergunning op basis van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken en/of Waterwet aangevraagd te worden. Deze vergunning dient voor
aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe kunt u richten aan: XXX
En/of
Deze vergunning kunt u aanvragen via het digitale loket op de Internetsite van Rijkswaterstaat
(https://vergunningen.rws.nl/vergunningen).
Optie 2 ProRail
Voor de nieuw te leggen / het nemen van maatregelen aan de telecommunicatiekabels binnen
beheergebied van ProRail dient een vergunning ex artikel 19 Spoorwegwet aangevraagd te worden.
Deze vergunning dient voor de aanvang van de werkzaamheden verleend te zijn. Uw aanvraag hiertoe
kunt u richten aan: XXX
Bijgaand treft u hiervoor de “Handleiding vergunningaanvragen” aan. Wij verzoeken u in de
vergunningaanvraag de objectcode(s) te vermelden. Bij het verlenen van de nieuwe vergunning zal de
eventuele bestaande vergunning worden ingetrokken middels een intrekkingbesluit.
Afsluiting
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact
opnemen met xxxxxxxx.
[ondertekening]

Bijlagen:

7

- Voorlopig Ontwerp
- Kostenverdelingsvoorstel(len)
- Onderbouwing rechtspositie

Tekst inzake vergunningen alleen opnemen indien geen infobrief is verzonden waarin dit reeds is opgenomen

BIJLAGE 5, MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING
Projectovereenstemming Nacalculatie
als bedoeld in artikel 1.10 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:
Contract betreffende:
Opdrachtnummer:
Crediteurennummer:

De ondergetekenden:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur …..……… van Rijkswaterstaat [relevante regio] ,
……………………, hierna verder te noemen: “Projectuitvoerder”.
OF
ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark
3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw ……], hierna te noemen
“Projectuitvoerder”;
en
[naam netbeheerder], gevestigd te……………..…………….., kantoorhoudende op het
adres:…………………………….…te ………………..….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam]……………………………functie], ………………., hierna te noemen “Netbeheerder”,
Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.

Overwegingen:
-

-

-

-

De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom
overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen
over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de
uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op ……………. (kenmerk …..) onder verwijzing naar
artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd
met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/
het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
Partijen beogen in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief
Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities
per perceel.
De Kosten van de Maatregel worden op basis van Nacalculatie vastgesteld.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking
Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol
Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning
Lid 1

De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet)8
ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s) ………………, gelegen nabij de
……………………9 , conform het Definitief Ontwerp van …………….. (versie ….)10 en tekening
van ……………… 11. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage 3 van
deze Projectovereenstemming.

Lid 2

De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór …………………. uit.

Lid 3

De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Lid 4

De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
…………………
Ter attentie van:
…………………
Adres:
…………………
Postcode:
…………………
Plaats:
…………………

Lid 5

Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de
as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming op basis van nacalculatie
Lid 1

De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op € ………….., (exclusief
BTW). De kostenraming d.d. …………………. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming
gevoegd.

Lid 2

De Netbeheerder is verplicht de Maatregel uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten.
Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder
normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.

8

Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels)
gedoogplichtige is.
Aanduiding van de locatie van de Maatregel.
10
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
11
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
9

Lid 3

Over afwijkingen van meer dan 10% van de totale geraamde kosten of meer dan € 15.000 per
Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg
mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan
€ 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.

Artikel 4 Kostenverdeling
Lid 1

Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet,
vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven en welke Kosten
voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht.

Lid 2

Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) komen Partijen overeen
dat …. % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt en …. % van de Kosten voor
rekening van de Projectuitvoerder.

Lid 3

Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder zou deze kostenverdeling neerkomen op
een kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van € …………….. .

Lid 4

De definitieve kostenvergoeding wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel
8 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, na gereedmelding van de Maatregel vastgesteld.

Artikel 5 Eindspecificatie
Lid 1

De Netbeheerder verstrekt onderliggende gegevens, zoals in de in bijlage 5 opgenomen
documentenlijst, en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle
van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.

Lid 2

De Netbeheerder overlegt op verzoek van Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een
accountantsverklaring.12

Lid 3

De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de
Netbeheerder niet binnen de termijn van artikel 8.1 van het Uitvoeringsprotocol Telecom een
eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of
gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de
eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de
Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn geen eindspecificatie heeft ingediend
of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder
bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op
basis van het door de Projectuitvoerder geraamde schadebedrag.

Artikel 6 Facturering en betaling
Lid 1

De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt
door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer13,
gezonden aan:

ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT
12

Opneming van dit artikellid in de Projectovereenstemming is optioneel: zie het bepaalde in artikel 8.10 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom.
13
Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

Of:
Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. [SAP-nummer]
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT
Lid 2

Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de
Projectuitvoerder is ontvangen.

Lid 3

Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in
behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 7 Contactpersonen
Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te
worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.
Contactpersoon Projectuitvoerder
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 8 Overige bepalingen
Lid 1

De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan
als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.

Lid 2

Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering
van) deze Projectovereenstemming

Lid 3

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

Lid 4

Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Lid 5

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

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:
1. Kostenraming d.d …………….. met kenmerk ………...;
2. De gegevens omtrent de rechtspositie;
3. Documenten genoemd in artikel 2;
4. Format eindspecificatie;
5. Documentenlijst ten behoeve van onderbouwing eindspecificatie.

Bijlage 1: Kostenraming op basis van nacalculatie:
Netbeheerder
Contractnummer (projectovereenstemming)
Kabel/leiding (kenmerk):
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
Onnauwkeurigheidsmarge (%):
Omschrijving

Eenheid

Prijs per Aantal
eenheid

Geraamd /
begroot bedrag

1. Kosten van ontwerp en begeleiding
conform staffel
offerte aannemer

Subtotaal

-

Totaal ontwerp en begeleiding
2. Uitvoerings- en materiaalkosten
offerte aannemer
materialen

Subtotaal

Totaal uitvoerings- en materiaalkosten





Totaal raming
Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de Netbeheerder zijn deel van de
geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen de
Netbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het
geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
Indien de Projectuitvoerder op verzoek van de Netbeheerder werkzaamheden verricht in het
kader van de Maatregel, waarvan de kosten voor rekening van de Netbeheerder zijn (bv.
mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.

Berekening voorlopige kostenvergoeding per kabel/per bundel kabels:
Omschrijving

Kosten ‘ontwerp en begeleiding’
Uitvoerings- en materiaalkosten
Totaal

Geraamd bedrag

Percentuele
kostenverdeling

Voorlopige
kostenvergoeding

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:
Percelen waarin een Kabel ligt ten aanzien waarvan de Projectuitvoerder heeft verzocht een Maatregel te treffen
Nr.

Kadastrale gemeente

Sectie Perceel Eigenaar kadastraal perceel
nummer

Rechtspositie
Projectuitvoerder: eigendom,
beheerder Wbr/Spw/Ww,
zakelijk recht, huur of
anderszins in gebruik, geen
gedoogplicht

1
2
3
Totaal

1.
2.
*)

Gedoogplicht Afstand kabel
Projectbinnen perceel
uitvoerder

J/N

Gedoogplicht
Geen gedoogplicht

%
%

% onder 1 = kosten voor rekening van de Netbeheerder
% onder 2 = kosten voor rekening van de Projectuitvoerder

Voorstel
- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is
artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing
biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat xx% van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.
Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:
KOSTENSOORT
Ontwerp & begeleiding
Uitvoerings- en materiaalkosten

PROJECTUITVOERDER
%
%

NETBEHEERDER
%
%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat verrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten plaatsvindt waarbij rekening
gehouden moet worden met een eventuele voordeeltoerekening op basis van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

m
m
m
m

Percentage

%
%
%
Totaal %

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp / Definitief Ontwerp en tekeningen

Bijlage 4: Eindspecificatie:
Netbeheerder:
Contractnummer projectovereenstemming:
Kabel(s)/leidingen:
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Verplichtingennummer:
Datum:
Omschrijving

Eenheid

Prijs per
eenheid

Aantal

bedrag (werkelijke kosten)
(excl. Nieuw voor Oud)

1. Kosten van ontwerp en begeleiding

Subtotaal
2. Voordeeltoerekening

Subtotaal
(1-2)

Totaal ontwerp en begeleiding
1. Uitvoerings- en materiaalkosten

Subtotaal
2. Voordeeltoerekening

Subtotaal
(1-2)

Totaal uitvoeringskosten
Totaal werkelijke kosten

Bijlage 5: Documentenlijst:
Met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding overlegt de Netbeheerder naast de
eindspecificatie op grond van artikel 8.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom de volgende documenten:
1.
2.
3.
4.

Offerteuitvraag van de Netbeheerder aan aannemer;
Offerte van de aannemer aan de Netbeheerder;
Opdrachtverstrekking van de Netbeheerder aan de aannemer;
Werktekeningen (tekening met daarop bijgewerkt de uitvoeringsgegevens van de Netbeheerder,
inclusief verwerkte lengte kabel, lassen etc.);
5. Revisietekeningen;
6. Meer-/minderwerkmeldingen;
7. Afleverbonnen materiaal en/of goederen ontvangstbon materiaal;
8. Facturen van de aannemer aan de Netbeheerder;
9. Betalingsbewijzen;
10. Uurtarievenlijst per functie (inclusief goedgekeurde accountantsverklaring)
11. Een overzicht van de ingeplande uren en de daadwerkelijk bestede uren.
12. Indien de Projectuitvoerder hierom heeft verzocht; een accountantsverklaring en een factuur van
het accountantskantoor.

BIJLAGE 6, MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING
Projectovereenstemming Vaste Prijs
als bedoeld in artikel 1.11 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:
Contract betreffende:
Opdrachtnummer:
Crediteurennummer:

De ondergetekenden:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur …..……… van Rijkswaterstaat [relevante regio] ,
……………………, hierna verder te noemen: “Projectuitvoerder”.
OF
ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark
3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw ……], hierna te noemen
“Projectuitvoerder”;
en
[naam netbeheerder], gevestigd te……………..…………….., kantoorhoudende op het
adres:…………………………….…te ………………..….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam]……………………………functie], ………………., hierna te noemen “Netbeheerder”,
Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.

Overwegingen:
-

-

-

-

De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom overeengekomen,
waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen over de te nemen
maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de uitvoering van een
Project van Projectuitvoerder.
De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op ……………. (kenmerk …..) onder verwijzing naar
artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd
met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/
het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
Partijen beogen in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief
Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities per
perceel.
De Kosten van de Maatregel worden op basis van Vaste prijs afgerekend.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking
Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol
Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning
Lid 1

De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet)14 ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s) ………………, gelegen
nabij de ……………………15 , conform het Definitief Ontwerp van …………….. (versie ….)16 en
tekening van ……………… 17. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage
3 van deze Projectovereenstemming.

Lid 2

De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór …………………. uit.

Lid 3

De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Lid 4

De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
…………………
Ter attentie van:
…………………
Adres:
…………………
Postcode:
…………………
Plaats:
…………………

Lid 5

Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan Projectuitvoerder de as
built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming op basis van vaste prijs
De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op € ………….., (exclusief BTW). De
kostenraming d.d. …………………. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming gevoegd. De raming
is door Partijen vastgesteld als vaste prijs voor het nemen van de Maatregel.

Artikel 4 Kostenverdeling
Lid 1

Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet,
vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven en welke Kosten
voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht.

Lid 2

Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) komen Partijen overeen
dat …. % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt en …. % van de Kosten voor
rekening van de Projectuitvoerder komt.

14

Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels)
gedoogplichtige is.
15
Aanduiding van de locatie van de Maatregel.
16
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
17
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

Lid 3

Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder resulteert deze kostenverdeling in een
kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van € …………….. .

Artikel 5 Facturering en betaling
Lid 1

De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt
door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer18,
gezonden aan:
ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT
Of:
Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. SAP-nummer
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

Lid 2

Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de
Projectuitvoerder is ontvangen.

Lid 3

Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in
behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 6 Contactpersonen
Alle correspondentie met uitzondering van facturen dient onder vermelding van het contractnummer te
worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.
Contactpersoon Projectuitvoerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Tel-nummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Tel-nummer:
E-mailadres:

Artikel 7 Overige bepalingen
Lid 1

De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan als
gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.

Lid 2

Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering
van) deze Projectovereenstemming.

18

Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

Lid 3

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

Lid 4

Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Lid 5

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

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:
1. Kostenraming d.d …………….. met kenmerk ………...;
2. De gegevens omtrent de rechtspositie;
3. Documenten genoemd in artikel 2.

Bijlage 1: Berekening kostenvergoeding op basis van vaste prijs:
Netbeheerder:

Contractnummer (projectovereenstemming)
Kabel/leiding (kenmerk):
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
Onnauwkeurigheidsmarge (%):
Omschrijving

Eenheid

Prijs per
eenheid

Aantal

Begroot bedrag

1. Kosten van ontwerp en begeleiding
conform staffel
offerte aannemer

Subtotaal

(1-2)

Totaal ontwerp en begeleiding
2. Uitvoeringskosten
offerte aannemer
materialen

Subtotaal

(1-2)

Totaal uitvoeringskosten
Totaal begroting
•
Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels van Netbeheerder worden verricht, moet
aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per
kabel wordt gehanteerd.
•
Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient Netbeheerder zijn deel
van de begrote kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel
tussen kabelbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden)
van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
•
Indien Projectuitvoerder op verzoek van Netbeheerder werkzaamheden verricht in het
kader van de Maatregel, waarvan de kosten voor rekening van Netbeheerder zijn (bv. mechanisch
grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.
Berekening definitieve kostenvergoeding per kabel bij het werken op basis van vast prijs
Omschrijving

Kosten ‘ontwerp en begeleiding’
Uitvoeringskosten
Totaal

Begroot bedrag

Percentuele
kostenverdeling

Definitieve
kostenvergoeding

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:
Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen
Nr.

Kadastrale gemeente

Sectie Perceel Eigenaar kadastraal perceel
nummer

1
2
3
Totaal

1.
2.
*)

Rechtspositie
Projectuitvoerder : eigendom,
beheerder Wbr/Spw/Ww,
zakelijk recht, huur of
anderszins in gebruik, geen
gedoogplicht

Gedoogplicht Afstand kabel
Projectbinnen perceel
uitvoerder

J/N

Gedoogplicht
Geen gedoogplicht

%
%

% onder 1 = kosten Netbeheerder
% onder 2 = kosten Projectuitvoerder

Voorstel
- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is
artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing
biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat xx% van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.

m
m
m
m

Percentage

%
%
%
Totaal %

Resumerend kan de definitieve kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:
KOSTENSOORT
Ontwerp & begeleiding
Uitvoeringskosten

PROJECTUITVOERDER
%
%

NETBEHEERDER
%
%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat nog rekening gehouden moet worden met een eventuele voordeeltoerekening op basis
van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp en tekeningen

BIJLAGE 7, MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING
Projectovereenstemming Vereenvoudigd
als bedoeld in artikel 1.12 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding Project:
Contract betreffende:
Opdrachtnummer:
Crediteurennummer:

De ondergetekenden:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur …..……… van Rijkswaterstaat [relevante regio] ,
……………………, hierna verder te noemen: “Projectuitvoerder”.
OF
ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark
3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw ……], hierna te noemen
“Projectuitvoerder”;
en
[naam netbeheerder], gevestigd te……………..…………….., kantoorhoudende op het
adres:…………………………….…te ………………..….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam]……………………………functie], ………………., hierna te noemen “Netbeheerder”,
Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.

Overwegingen:
-

-

-

De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom
overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen
over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de
uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op ……………. (kenmerk …..) onder verwijzing naar
artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd
met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/
het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.
Partijen wensen hun rechtsverhouding ten aanzien van de uit te voeren maatregelen in deze
Projectovereenstemming vast te leggen.

Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking
Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol
Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.
Artikel 2 Maatregel en Planning
Lid 1

De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet)19 ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s) ………………, gelegen
nabij de ……………………20 , conform het Definitief Ontwerp van …………….. (versie ….)21 en
tekening van ……………… 22. Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage
2 van deze Projectovereenstemming.

Lid 2

De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór …………………. uit.

Lid 3

De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Lid 4

De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
…………………
Ter attentie van:
…………………
Adres:
…………………
Postcode:
…………………
Plaats:
…………………

Lid 5

Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de
as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Contactpersonen
Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te
worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.
Contactpersoon Projectuitvoerder
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 4 Overige bepalingen
Lid 1

De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan
als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.

Lid 2

Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering
van) deze Projectovereenstemming

19

Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels)
gedoogplichtige is.
20
Aanduiding van de locatie van de Maatregel.
21
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
22
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

Lid 3

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

Lid 4

Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Lid 5

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

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:
1. De gegevens omtrent de rechtspositie;
2. Documenten genoemd in artikel 2.

Bijlage 1: Gegevens rechtsposities:
Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen
Nr.

Kadastrale gemeente

Sectie Perceel Eigenaar kadastraal perceel
nummer

1
2
3
Totaal

Rechtspositie waaruit
Gedoogplicht Afstand kabel
Percentage
gedoogplicht Projectuitvoerder Projectbinnen perceel
volgt: eigendom, beheerder
uitvoerder
Wbr/Spw/Ww, zakelijk recht
JA
m
%
JA
m
%
JA
m
%
m
100%

Resume
- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor 100% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is
artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.

De definitieve kostenverdeling in percentages is:
KOSTENSOORT
Ontwerp & begeleiding
Uitvoeringskosten

PROJECTUITVOERDER
0%
0%

NETBEHEERDER
100%
100%

Bijlage 2: Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp en tekeningen

BIJLAGE 8, MODEL-PROJECTOVEREENSTEMMING
Projectovereenstemming Geschillen
als bedoeld in artikel 1.9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Aanduiding project
Contract betreffende:
Opdrachtnummer:
Crediteurennummer:

De ondergetekenden:
DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur …..……… van Rijkswaterstaat [relevante regio] ,
……………………, hierna verder te noemen: “Projectuitvoerder”
OF
ProRail B.V. (“ProRail”), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Moreelsepark
3 (3511 EP), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw ……], hierna te noemen
“Projectuitvoerder”;
en
[naam netbeheerder], gevestigd te…………………..……… , kantoorhoudende op het
adres:…………………………….…te ………………..….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam]……………………………[functie], ………………. , hierna te noemen “Netbeheerder”,
Hierna tezamen te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”.
Overwegingen:
-

-

-

-

-
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De Netbeheerder en de Projectuitvoerder zijn een Uitvoeringsprotocol Telecom
overeengekomen, waarin procesafspraken zijn neergelegd om tot overeenstemming te komen
over de te nemen maatregelen ten aanzien van telecommunicatiekabels met het oog op de
uitvoering van een Project van Projectuitvoerder.
De Projectuitvoerder heeft de Netbeheerder op ………….… (kenmerk …..) onder verwijzing naar
artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet en het Uitvoeringsprotocol Telecom een VTM gestuurd
met het verzoek de Maatregel te treffen. De maatregel betreft: het verwijderen/ het verplaatsen/
het treffen van beschermende maatregelen ten aanzien van de kabels.
De Maatregel is nodig voor de uitvoering van het Project.23
Partijen beogen, voor zover mogelijk, in deze Projectovereenstemming nadere afspraken te
maken over het Definitief Ontwerp, de Maatregel, de planning, de kostenraming en de vaststelling
van de rechtsposities per perceel.
Partijen stellen vast dat er geen overeenstemming is bereikt over [nader in te vullen]
Partijen realiseren zich dat artikel 9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom van toepassing is, maar
wensen desalniettemin werkafspraken te maken en hun (voorlopige) rechtsverhouding in deze
projectovereenstemming vast te leggen.
De Kosten van de Maatregel worden op basis van Nacalculatie vastgesteld.

De tekst van deze bullit is optioneel; het geschil zou namelijk juist kunnen gaan over de noodzaak.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Werking
Deze Projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door het Uitvoeringsprotocol
Telecom en hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet.

Artikel 2 Maatregel en Planning
Lid 1

OPTIE 1
De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet)24 ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s) ………………, gelegen
nabij de ……………………25 , conform het Definitief Ontwerp van
(versie ….)26 en
27
tekening van ………………. . Het Definitief Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in bijlage
3 van deze Projectovereenstemming.

Lid 1

OPTIE 228
Partijen verschillen van mening over de noodzaak van de Maatregel zoals omschreven in het
VTM en/of het Voorlopig Ontwerp.
De Netbeheerder neemt de Maatregel (zoals bedoeld in artikel 5.8 van de
Telecommunicatiewet)29 ten aanzien van de Kabel(s) met objectcode(s) ………………, gelegen
nabij de ……………………30 , conform het Voorlopig Ontwerp van ……………. (versie ….)31 en
tekening van …………………32. Het Voorlopig Ontwerp met de tekening(en) is opgenomen in
bijlage 3 van deze Projectovereenstemming.

Lid 2

Vervolg
De Netbeheerder voert de Maatregel uiterlijk vóór ……………………… uit.

Lid 3

De Netbeheerder doet de startmelding als bedoeld in artikel 6.2 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Lid 4

De schriftelijke startmelding en gereedmelding als bedoeld in artikel 6 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom wordt door de Netbeheerder gericht aan:
Organisatie:
…………………
Ter attentie van:
…………………
Adres:
…………………
Postcode:
…………………
Plaats:
…………………

24

Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels)
gedoogplichtige is.
Aanduiding van de locatie van de Maatregel.
26
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
27
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
25

28

Deze tekst opnemen indien verschil van mening over de noodzaak van de Maatregel zoals omschreven in het VTM en/of het
Voorlopig Ontwerp. Hierdoor kunnen Partijen niet tot overeenstemming komen over een Definitief Ontwerp. In dat geval is de
Netbeheerder op grond van artikel 5.8 Tw toch gehouden de Maatregel te treffen. Indien naderhand komt vast te staan dat de
Maatregel niet noodzakelijk was voor de werkzaamheden en met minder vergaande maatregelen had kunnen worden volstaan,
komt het verschil tussen de kosten van de uitgevoerde Maatregel en de raming van de minder vergaande maatregelen voor
rekening van de Projectuitvoerder.
29
Verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet wordt uitsluitend opgenomen, indien de Projectuitvoerder (deels)
gedoogplichtige is.
30
Aanduiding van de locatie van de Maatregel.
31
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.
32
Voor zover meerdere versies zijn opgesteld, wordt het DO nader aangeduid met een versienummer.

Lid 5

Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Netbeheerder aan de Projectuitvoerder de
as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming
Lid 1

De Kosten van de Maatregel zijn door de Netbeheerder geraamd op € ………….., (exclusief
BTW). De kostenraming d.d. …………………. is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming
gevoegd.

Lid 2

De Netbeheerder is verplicht de Maatregel uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten.
Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder
normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.

Lid 3

Over afwijkingen van meer dan 10% van de totale geraamde kosten of meer dan € 15.000 per
Projectovereenstemming treden de Netbeheerder en de Projectuitvoerder in een zo vroeg
mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan
€ 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de
Projectuitvoerder en de Netbeheerder, deel uit van de Kosten.

Artikel 4 (Voorlopige) Kostenverdeling33
Lid 1

Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet,
vast welke Kosten van de Maatregel voor rekening van de Netbeheerder blijven, welke Kosten
voor rekening van de Projectuitvoerder worden gebracht en over welke Kosten of welk deel van
de Kosten verschil van mening bestaat.

Lid 2

Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) stellen Partijen vast dat
…. % van de Kosten voor rekening van de Netbeheerder komt, …. % van de Kosten voor
rekening van de Projectuitvoerder komt en over …. % van de Kosten verschil van mening
bestaat.

Lid 3

Op grond van de kostenraming van de Netbeheerder zou deze kostenverdeling neerkomen op
een kostenvergoeding door de Projectuitvoerder aan de Netbeheerder van € …………….. .

Lid 4

Partijen komen overeen dat zij voorlopig, onder alle voorbehoud van recht, ieder de helft van de
Kosten waarover een verschil van mening bestaat, dragen. Op grond van de kostenraming van
de Netbeheerder zou de Projectuitvoerder, in aanvulling op het bedrag € …………. 34, voorlopig
een extra bedrag van € …………… voor haar rekening nemen, zijnde de helft van …. %.35

Lid 5

De definitieve kostenvergoeding wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel
8 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, na gereedmelding van de Maatregel vastgesteld.

33

De tekst van dit artikel is optioneel; het is in deze zin geredigeeerd ervan uitgaande dat er een geschil bestaat over het
kostendragerschap van (een deel van) de kosten. Dat hoeft uiteraard niet het geval te zijn.
34
Invullen: Bedrag van lid 3.
35
Invullen: percentage van de Kosten waarover verschil van mening bestaat.

Artikel 5 Eindspecificatie
Lid 1

De Netbeheerder verstrekt onderliggende gegevens, zoals in de in bijlage 5 opgenomen
documentenlijst, en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle
van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.

Lid 2

De Netbeheerder overlegt op verzoek van Projectuitvoerder bij de eindspecificatie een
accountantsverklaring.36

Lid 3

De Projectuitvoerder verstuurt aan de Netbeheerder een schriftelijk rappel indien de
Netbeheerder niet binnen de termijn van artikel 8.1 van het Uitvoeringsprotocol Telecom een
eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of
gespecificeerd. Daarbij wordt de Netbeheerder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de
eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de
Netbeheerder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn geen eindspecificatie heeft ingediend
of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Projectuitvoerder
bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op
basis van het door de Netbeheerder geraamde schadebedrag.

Artikel 6 Facturering en betaling
Lid 1

De credit- c.q. eindfactuur als bedoeld in artikel 8.7 van het Uitvoeringsprotocol Telecom wordt
door de Netbeheerder, onder vermelding van het crediteurennummer en opdrachtnummer37,
gezonden aan:
ProRail B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie FDC
Postbus 2212
3500 GE UTRECHT
Of:
Rijkswaterstaat [relevante regio]
t.a.v. de crediteurenadministratie
o.v.v. [SAP-nummer]
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

Lid 2

Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de
Projectuitvoerder is ontvangen.

Lid 3

Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Projectuitvoerder niet in
behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Netbeheerder.

Artikel 7 Geschillenregeling
Lid 1

36

De Netbeheerder zal de Maatregel, ondanks het geschil, binnen de planning van artikel 2
realiseren.

Opneming van dit artikellid in de Projectovereenstemming is optioneel: zie het bepaalde in artikel 8.10 van het Uitvoeringsprotocol
Telecom.
37
Zie voor het crediteurennummer en het opdrachtnummer het voorblad van de Projectovereenstemming.

Lid 2

De Projectuitvoerder of de Netbeheerder zal het bedrag als bedoeld in artikel 4, lid 4 van deze
Projectovereenstemming, niet eerder terugvorderen dan nadat een onherroepelijke uitspraak is
gedaan over het geschil.

Lid 3

Voor zover een Partij het geschil wil voorleggen aan een bevoegde instantie, zal die Partij met
inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van het Uitvoeringsprotocol Telecom, uiterlijk op
……………….. een geschil aanhangig maken. Indien geen der Partijen het geschil voor deze
datum heeft voorgelegd aan een bevoegde instantie zal de voorlopige oplossing als bedoeld in
artikel 4, lid 4 van deze Projectovereenstemming hebben te gelden als minnelijke
overeenstemming tussen Partijen.

Artikel 8 Contactpersonen
Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van het contractnummer te
worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.
Contactpersoon Projectuitvoerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Contactpersoon Netbeheerder:
Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Artikel 9 Overige bepalingen
Lid 1

De Netbeheerder vrijwaart de Projectuitvoerder voor schade en/of claims van derden, ontstaan
als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze Projectovereenstemming.

Lid 2

Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering
van) deze Projectovereenstemming

Lid 3

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

Lid 4

Wijzigingen in deze Projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Lid 5

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

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Projectuitvoerder,

Namens de Netbeheerder,

plaats, datum

plaats, datum

Bijlagen:
1. Kostenraming d.d …………….. met kenmerk ………...;
2. De gegevens omtrent de rechtspositie en omtrent vaststelling geschil ten aanzien van de
rechtsposities;
3. Documenten genoemd in artikel 2;
4. Format eindspecificatie;
5. Documentenlijst ten behoeve van onderbouwing eindspecificatie.

Bijlage 1: Kostenraming op basis van nacalculatie:
Netbeheerder
Contractnummer (projectovereenstemming)
Kabel/leiding (kenmerk):
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
Onnauwkeurigheidsmarge (%):
Omschrijving

Eenheid

Prijs per Aantal
eenheid

Geraamd /
begroot bedrag

1. Kosten van ontwerp en begeleiding
conform staffel
offerte aannemer

Subtotaal
-

Totaal ontwerp en begeleiding
2. Uitvoerings- en materiaalkosten
Offerte aannemer
materialen

Subtotaal

Totaal uitvoerings- en materiaalkosten





Totaal raming
Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de Netbeheerder zijn deel van de
geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen
Netbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het
geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.
Indien de Projectuitvoerder op verzoek van de Netbeheerder werkzaamheden verricht in het
kader van het nemen van maatregelen, waarvan de kosten voor rekening van de Netbeheerder
zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze
raming.

Berekening voorlopige kostenvergoeding per kabel/ per bundel kabels
Omschrijving

Kosten ‘ontwerp en begeleiding’
Uitvoeringskosten
Totaal

Geraamd bedrag

Percentuele
kostenverdeling

Voorlopige
kostenvergoeding

Bijlage 2: Gegevens rechtsposities:
Percelen waarin kabel ligt ten aanzien waarvan de Projectuitvoerder heeft verzocht maatregelen te treffen
Nr.

Kadastrale gemeente

Sectie Perceel
nummer

Eigenaar kadastraal
perceel

1
2
3
tot.

1.
2.
3.
*)

Gedoogplicht
Geen gedoogplicht
Partijen niet eens over gedoogplicht

Rechtspositie Projectuitvoerder:
Gedoogplicht
eigendom, beheerder Wbr/Spw/
ProjectWw, zakelijk recht, huur of anders- uitvoerder
zins in gebruik, geen gedoogplicht
J/N

Netbeheerder Afstand kabel Percentage
WEL/NIET
binnen
akkoord met
perceel
gedoogplicht
WEL/NIET
m
%
m
%
m
%
m
Totaal %

%
%
%

% onder 1 = kosten Netbeheerder
% onder 2 = kosten Projectuitvoerder
% onder 3 = helft van % voorlopig kosten voor de Projectuitvoerder en helft van % voorlopig voor de Netbeheerder

Voorstel
- De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop de gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing is
artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Netbeheerder.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarop geen gedoogplicht van Projectuitvoerder rust. Voor dit deel van de aanpassing
biedt Projectuitvoerder aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat xx% van de totale kosten voor rekening van Projectuitvoerder komt.
- De kabel met objectcode xxxxx ligt voor xx% in grond waarvan Partijen geen overeenstemming hebben over de financiële rechtsgevolgen als
gevolg van de rechtspositie. Voorlopig delen Partijen ieder de helft van de kosten ten aanzien van dit %.

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt in percentages naar kostensoort weergegeven worden:
•

Deel van de kosten waarover Partijen overeenstemming hebben over de rechtspositie(s):

KOSTENSOORT
Ontwerp & begeleiding
Uitvoerings- en materiaalkosten
•

PROJECTUITVOERDER
A%
A%

NETBEHEERDER
B%
B%

Deel van de kosten waarover Partijen geen overeenstemming hebben over de rechtspositie(s):

KOSTENSOORT
Ontwerp & begeleiding
Uitvoerings- en materiaalkosten

PROJECTUITVOERDER
C%
C%

NETBEHEERDER
D%
D%

Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat verrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten plaatsvindt waarbij rekening
gehouden moet worden met een eventuele voordeeltoerekening op basis van artikel 4.2 lid b van het Uitvoeringsprotocol Telecom.

NB. Percentage A +B + C + D = 100%

Bijlage 3: Voorlopig ontwerp/Definitief Ontwerp en tekeningen

Bijlage 4: Eindspecificatie:
Netbeheerder:
Contractnummer projectovereenstemming:
Kabel(s)/leidingen:
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Verplichtingennummer:
Datum:
Omschrijving

Eenheid

Prijs per
eenheid

Aantal

bedrag (werkelijke kosten)
(excl. Nieuw voor Oud)

1. Kosten van ontwerp en begeleiding

Subtotaal
2. Voordeeltoerekening

Subtotaal
(1-2)

Totaal ontwerp en begeleiding
1. Uitvoerings- en materiaalkosten

Subtotaal
2. Voordeeltoerekening

Subtotaal
(1-2)

Totaal uitvoeringskosten
Totaal werkelijke kosten

Bijlage 5: Documentenlijst:
Met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding overlegt de Netbeheerder naast de
eindspecificatie op grond van artikel 8.2 van het Uitvoeringsprotocol Telecom de volgende
documenten:
1. Offerteuitvraag van de Netbeheerder aan aannemer;
2. Offerte van de aannemer aan de Netbeheerder;
3. Opdrachtverstrekking van de Netbeheerder aan de aannemer;
4. Werktekeningen (tekening met daarop bijgewerkt de uitvoeringsgegevens van de
Netbeheerder, inclusief verwerkte lengte kabel, lassen etc.);
5. Revisietekeningen;
6. Meer-/minderwerkmeldingen;
7. Afleverbonnen materiaal en/of goederen ontvangstbon materiaal;
8. Facturen van de aannemer aan de Netbeheerder;
9. Betalingsbewijzen;
10. Uurtarievenlijst per functie (inclusief goedgekeurde accountantsverklaring)
11. Een overzicht van de ingeplande uren en de daadwerkelijk bestede uren.
12. Indien de Projectuitvoerder hierom heeft verzocht; een accountantsverklaring en een
factuur van het accountantskantoor.

BIJLAGE 9, KOSTENRAMING
als bedoeld in artikel 4.5 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Netbeheerder
Contractnummer (projectovereenstemming)
Kabel/leiding (kenmerk):
Materiaal, medium, leeftijd diameter
Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
Onnauwkeurigheidsmarge (%):
Omschrijving

Eenheid

Prijs per Aantal
eenheid

Geraamd /
begroot bedrag

1. Kosten van ontwerp en begeleiding
conform staffel
offerte aannemer

Subtotaal

-

Totaal ontwerp en begeleiding
2. Uitvoerings- en materiaalkosten
offerte aannemer
materialen

Subtotaal

Totaal uitvoerings- en materiaalkosten
Totaal raming

BIJLAGE 10, STAFFEL INTERNE PERSONEELSKOSTEN TELECOMAANBIEDERS
als bedoeld in artikel 7.3 van het Uitvoeringsprotocol Telecom

Doorberekeningsmatrix EP-kosten wegreconstructie
Uurloon schaal 6 ep-ap-doorbelasting

schaal 6

2005

Uurloon schaal 8 ep-ap-doorbelasting

schaal 8

2005

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 350.000

€ 500.000

Medewerker Inkomend Overleg
Registreren Projecten
Informatie verzamelen Lok./Int Lok
Tekeningen bestellen
Intekenen Bestaande kabels
Aanmaken/Archiveren projecten
Totaal uren
Uurloon €
Totaal bedrag (A)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Adviseur Infrastructuur
Analyseren project
Raadplegen bezetting gegevens (*1)
Extra tekeningen bestellen
Plan bespreken met Kwaliteit
Tracé bepaling
Diverse vergaderingen met Opdrachtgever
Consequenties Bepalen/Bespreken OP
Beoordelen Juridische Aspecten
Maken offerte naar Opdrachtgever
Vrijschakelen kabels door OTS (*2)
Project overdragen aan VWNB
Project begeleiding tijdens uitvoering
Oplevering Project Technisch
Oplevering Project Financieel
Maken factuur derden
Afsluiten Project
Extra wrkzmheden a.g.v. wijz Objectplan
Totaal uren
Uurloon €
€
Totaal bedrag (B)

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal A + B

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

-

-

-

-

-

-

*1 en *2 alleen van toepassing indien er sprake is van onderbreken. Bij verleggen zonder onderbreken deze in mindering brengen.

-

-

-

