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Samenvatting

Vanaf heden zijn de basistarieven voor 2006 die bij de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden
telecom (hierna: Richtlijn) horen, beschikbaar. De herberekening van de basistarieven 2006 vond
plaats op basis van artikel 9 van de Richtlijn. De toelichting op dit artikel bevat de bronnen van de
jaarlijkse indexering. De nieuwe basistarieven 2006 gelden voor werkzaamheden die na 1 januari 2006
zijn uitgevoerd.
Het rekenprogramma van de richtlijn is op basis van bodemcijfers van 1 januari 2005 geactualiseerd.
Dit programma bevat gegevens van de bodemgesteldheid (percentage slechte bodem) per gemeente.
Deze percentages zijn ontleend aan kaartgegevens van TNO.
De basistarieven en het rekenprogramma kunt u downloaden via het VNG-net:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=2057.
Wij verzoeken u de Richtlijn onverkort toe te passen, uit het oogpunt van landelijke uniformiteit, het
voorkomen van juridische procedures over het zogenoemde primaat en de marktconformiteit van in
rekening gebrachte tarieven.
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Geacht college,

Vanaf heden zijn de basistarieven voor 2006 van de Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom
beschikbaar. U kunt deze downloaden via het VNG-net.
De herstraatregeling Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom uit 2004. (hierna: de Richtlijn)
blijft van kracht.
Herberekening tarieven
Artikel 9 van de Richtlijn luidt:
‘De straatwerktarieven worden jaarlijks herberekend. Voor de jaarlijkse herberekening van de tarieven
worden indexcijfers met betrekking tot loonkosten, transportkosten, materiaalkosten en
renteontwikkeling in het rekenmodel van de richtlijn ingevoerd. De peildatum van de indexcijfers voor
een herziening in enig jaar is 1 juli van het voorafgaande jaar. De percentages slechte bodem worden
aangepast als dat bij de verdeling van het gemeentefonds ook het geval is.
De bij de indexering vastgestelde nieuwe tarieven zijn van toepassing op werkzaamheden die na het
van kracht worden van die nieuwe tarieven zijn uitgevoerd.’
De toelichting op dit artikel bevat de bronnen van de indexering.
Wanneer gelden de nieuwe tarieven?
Op grond van bovenstaande bepaling gelden de nieuwe basistarieven 2006 voor werkzaamheden die
na 1 januari 2006 zijn uitgevoerd.
Rekenprogramma
Er is een rekenprogramma ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze de verschillende berekeningen
uit de richtlijn kunt uitvoeren. Ook dit rekenprogramma is geactualiseerd. Dit programma kunt u sinds
1 januari downloaden via http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=2057.
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Percentage slechte bodem
Het rekenprogramma bevat, overeenkomstig bijlage D van de Richtlijn, een overzicht van gemeenten
met een slappe bodem. Het gaat om gemeenten waarvan 50 procent of meer van de bodem als slecht
wordt beschouwd, op basis van cijfers die bij de verdeling van het gemeentefonds worden gebruikt.
De gemeenten zijn ingedeeld in vijf categorieën slechte bodem, met per gemeente het bijbehorende
percentage slechte bodem. De cijfers zijn ontleend aan de Basiskaart goede en slechte grond van het
Nederlands Instituut voor Toegepaste Wetenschappen TNO en geven de situatie per 1 januari 2005
weer. Deze percentages wijzigen uitsluitend bij grenscorrecties of gemeentelijke herindelingen. De
tarieven van 2006 zijn gebaseerd op de bodemcijfers van 1 januari 2005. Voor gemeenten die per 1
januari 2006 onderdeel zijn geweest van een herindeling is geen tarief beschikbaar die is toegesneden
op de nieuwe gemeentelijke situatie. Het is aan te bevelen om in dat geval gebruik te maken van de
bodemcijfers die betrekking hebben op de gemeentelijke situatie van voor de herindeling.
BTW
De gemeenten berekenen sinds 2003 geen BTW meer over het straatwerk. Sindsdien is er een BTWcompensatiefonds voor gemeenten. De gemeenten kunnen met ingang van 2003 de door hen betaalde
BTW terugvragen van de Belastingdienst.
Dringende aanbeveling
Uit het oogpunt van landelijke uniformiteit, het voorkomen van juridische procedures over het
zogenoemde primaat en de marktconformiteit van in rekening gebrachte tarieven, is het gewenst dat de
Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom ongewijzigd en integraal wordt toegepast. In dit
verband doen wij een dringend beroep op u bovenstaande regeling in voorkomende gevallen toe te
passen.
Deze ledenbrief staat ook op VNG-net. Kijk op www.vng.nl onder VNG-brieven.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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