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Abcoude, maart 2004
Geachte heer de Goede,
De afgelopen drie jaar hebben KPN, Vecai en de Groep Graafrechten (waarin twaalf telecomoperators zun
vertegenwoordi4 intensief met de VNG gesproken en onderhandeld over de totstandkoming van de Richdijn
Tarieven (graufizi&ezaani»den telermn Het doet ondergetekenden dan ook genoegen dat thans met de VNG over
de inhoud van de richtlijn overeenstemming is bereikti.
De keuze wie de ukvoering van de (herstraat)werkzaamheden zou moeten verrichten, de gemeente of de
aanbieder (het zogenoemde primaat), s een beiangriPs discussiepunt tussen de telecomsector en de VNG.
Mede om pragmatische redenen zijn partijen overeengekomen dat het primaat bij de gemeente ligt mits de
gemeente de onderhavige richtlijn integraal, inclusief tarievenbiaden, toepast.
Met deze brief veridaren ondergetekenden dat zij de inhoud van de richtlijnz ondersteunen en daaraan
uitvoering wensen te geven. Dit betekent dat de richthin anders dan de Rcgelb-g inzake ck straatverk. en
ckgarratieteweding P77:11NG 1988 die alleen gold voor KFN - een breed maatschappelijk draagvlak heeft,
zodat de richtlijn voor alle graafwerkzaamheden van de telecomsector kan word.en toegepast.
Ondergetekenden bevelen de integrate toepassing van de richtlijn van harte aan. Voorzover gemeenten de
richtlijn, zowel wat betreft de rekenmethodiek als de tarieven, integraal toepassen brengt dit met zich mee dat
artikel 5.4 (nieuw) Telecommunicatiewet geen inhoudelise betekenis heeft. Dit betekent dat bij de hier
bedoelde integrale toepassing de marktconformiteit van de tarieven niet behoeft te worden aangetoond
Ondergetekenden zien uit naar een goede samenwerking met de gemeenten.
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Multilabel kan zieh niet verenigen met de berekening van de degeueratievergoecting
akkoord betreft de volgende documenten: Riehdijn Tarieven (gataluerkzaankeekn
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