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Inhoudelijke beschrijving
Sinds maart 2004 passen gemeenten de VNG-richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom toe.
Deze richtlijn biedt een methodiek om de herstel-, onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten bij
graafwerkzaamheden door een telecombedrijf in gemeentegrond te berekenen. De richtlijn is het
resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen de VNG en telecomaanbieders. In 2004 verving de
richtlijn de oude PTT/VNG-regeling van 1988, die niet meer aansloot op de praktijk.
De rekenmethodiek van de richtlijn is overgenomen uit de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven
inzake (her)straatwerkzaamheden. Deze leidraad hebben gemeenten en nutsbedrijven in NoordHolland in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgesteld. Hierin zijn tarieven vastgesteld voor
graafwerkzaamheden in berm, gazon en open bestrating (geen asfalt).
De richtlijnmethodiek is transparant en marktconform. Transport-, loon- en materiaalkosten uit de
GWW-sector vormen de basis voor de herstel-, onderhouds- en beheertarieven. Omdat het graven de
levensduur van de openbare ruimte verkort, berekent de methodiek ook degeneratiekosten. De
hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage slechte bodem in de gemeente. Dit percentage stelt
het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vast op basis van de Maatstaf bodemgesteldheid 2001.
Afbakening
De VNG-richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” geldt voor alle gemeenten en
telecomaanbieders in Nederland. Met het oog op de landelijke uniformiteit is integrale toepassing
gewenst. VNG en telecomaanbieders zullen dit dan ook bevorderen.
Wetgeving
De richtlijn is gerelateerd aan de gemeentelijke telecommunicatieverordening, die gemeenten volgens
de aangepaste Telecommunicatiewet (Tw) moeten opstellen. De nieuwe Tw is sinds 1 februari 2007
van kracht (zie factsheet Telecomwet). Artikel 5.4 van deze wet heeft voor de richtlijn geen
inhoudelijke betekenis, voor zover gemeenten de richtlijnmethodiek en -tarieven integraal toepassen.
Dit betekent dat gemeenten de marktconformiteit van de tarieven niet hoeven aan te tonen.
Op basis van de “Maatstaf bodemgesteldheid 2001” stelt de minister van BZK het percentage slechte
bodem in de gemeente vast. Dit percentage is nodig voor berekening van de degeneratiekosten.
Stand van zaken en ontwikkelingen
De nutsbedrijven bekijken de mogelijkheden om deze richtlijn ook in de water-, stroom- en gassector
toe te passen. In de toekomst zou zelfs één tarief voor (graaf)werkzaamheden voor zowel nuts als
telecom mogelijk zijn. Maar samenvoeging kent nog wel enkele obstakels. Volgens de VNG-richtlijn
mogen gemeenten bijvoorbeeld afzonderlijke leges voor een instemmingsbesluit heffen. Binnen
andere herstraatregelingen (zoals de genoemde Leidraad) is dit niet mogelijk, omdat deze kosten deels
zijn verwerkt in de herstraattarieven.
Discussiepunten:
• Hoogte van de tarieven. Volgens enkele gemeenten is de VNG-richtlijn niet marktconform.
• Ontbreken van tarieven voor asfalt.
• Sleufbreedte.
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Betrokkenheid GPKL
De VNG is formeel hoofdverantwoordelijke voor de richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom.
GPKL beheert feitelijk de gegevens en zorgt voor de jaarlijkse actualisering en indexering van de
tarieven.
GPKL signaleert dat er veel onduidelijkheid bestaat over het gebruik en de opbouw van de
straatwerktarieven. Er is onder de leden behoefte aan meer overzicht hierin. Daartoe heeft
GPKL schriftelijke enquêtes uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn hier samengevat.
GPKL heeft mogelijkheden onderzocht om het gebruik van de richtlijn Tarieven te verbreden naar niettelecomsituaties. Daarvoor blijkt tot op heden echter onvoldoende draagvlak te bestaan.
Verwijzingen
Op het openbare deel van de site:
• Tools VNG-richtlijn
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