Aanvraagformulier voor de beslechting van een geschil op grond van
artikel 5.3, tweede lid, Tw
1. Gegevens partijen
Naam aanvrager en gemachtigde/contactpersoon
Naam aanvrager:
Als de aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan hoeft alleen de naam van de gemachtigde ingevuld te worden.
Naam gemachtigde/ contactpersoon:

Gegevens aanvrager (en zijn contactpersoon) of gemachtigde
Als de aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan hoeven alleen gegevens van de gemachtigde ingevuld te
worden.
Postadres:
Postcode / Plaats : /
Telefoonnummer :
Faxnummer :
E-mailadres :
Functie contactpersoon :

Gegevens verweerder
Naam verweerder :
Postadres :
Postcode / Plaats : /
Telefoonnummer :
Faxnummer :

2. Geschil
Samenvatting geschil
Beschrijf hier kort waar het geschil over gaat.
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Gedoogplicht
De gedoogplichtige
Bent u als gedoogplichtige aangeschreven door de aanbieder een openbaar elektronisch communicatienetwerk en
Vindt u dat u niet onder de gedoogplicht valt? Geef hieronder gemotiveerd aan waarom u dat vindt.

Hebt u bedenkingen tegen de voorgenomen werkzaamheden? Geef hieronder aan wat uw bedenkingen zijn.

De aanbieder
Toon aan dat u kabels aanlegt die ten dienste komen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

Motiveer op grond waarvan de wederpartij volgens u gedoogplichtig is en geef aan of het geschil betrekking heeft op de gedoogplicht
op grond van :


Artikel 5.2, tweede lid, Tw, gedoogplicht voor andere dan lokale kabels.



Artikel 5.2, derde lid, Tw , gedoogplicht voor lokale kabels in niet-openbare gronden. Dit artikellid, ziet op de zogenaamde
aansluitlijn, die loopt vanaf de openbare grond tot aan het gebouw ten behoeve van het netwerkaansluitpunt in het gebouw
waar de aansluiting moet worden gerealiseerd.

Toon de noodzaak van de gedoogplicht aan, dat wil zeggen dat een uitzondering moet worden
gemaakt op de algemene regel dat lokale kabels in openbare grond worden aangelegd. Geef aan of u
hebt onderzocht welke alternatieven er zijn voor de aanleg en waarom deze niet voor de aanleg in
aanmerking komen (geografische, fysieke of technische omstandigheden, een instemmingsbesluit van
gemeente, etc.). Leg de resultaten van dit onderzoek over.



Artikel 5.2, vierde lid, Tw, gedoogplicht voor de aanleg van (kabels ten behoeve van) netwerkaansluitpunten in en aan
gebouwen.

Toon aan dat de aanleg nodig is voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch
communicatienetwerk.



Artikel 5.2, vijfde lid, Tw, verplichting voor een rechthebbende van een gebouw om toe te staan dat een aanbieder van een
elektronisch openbaar telecommunicatienetwerk gebruik maakt van de in een gebouw aanwezige fysieke infrastructuur en
toegangspunten.

Toon aan dat het gebruik nodig is ten dienste van de aanleg van een elektronisch
communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 5a.1 Tw;

Toon aan dat het medegebruik nodig is voor het aansluiten van gebruikers op dat netwerk;

Toon aan dat verdubbeling van het toegangspunt of de fysieke binnenhuisinfrastructuur technisch
onmogelijk of economisch inefficiënt is.
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Onderhandelingstraject
Indien blijkt dat partijen onvoldoende hebben getracht tot overeenstemming te komen, dan is de ACM niet bevoegd de aanvraag in
behandeling te nemen1.
Beschrijf het onderwerp van onderhandeling tussen u en verweerder en beschrijf het onderhandelingstraject met verweerder om te
streven naar overeenstemming over de plaats, het tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Motiveer waarom verdere
onderhandelingen redelijkerwijs niet zullen leiden tot overeenstemming. Beschrijf en motiveer waarom geen overeenstemming is
bereikt tussen u en verweerder, en waarom de belangen van verweerder redelijkerwijs niet opwegen tegen uw belangen bij het
bereiken van overeenstemming.

Gewenste beslissing
Beschrijf en motiveer welke beslissing de ACM volgens u moet nemen.

3. Overleg
Beschrijf het overlegtraject tussen u en verweerder. Betrek hierin uw verzoek(en) en de reactie(s) van verweerder.
Geef een chronologisch overzicht van de relevante correspondentie tussen u en verweerder en voeg kopieën van die correspondentie
bij.

Geef een chronologisch overzicht van de relevante besprekingen tussen u en verweerder en voeg kopieën van gespreksverslagen bij.

1. Rb. Rotterdam 28 oktober 2005 (Gemeente Breda/KPN), 03/3251, LJN AV2624.
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Indien het geschil betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst, geef een kopie van die overeenkomst waarin de bepalingen
die onderwerp zijn van het geschil, zijn gemarkeerd.

Beschrijf technische en andere gegevens die relevant zijn in het kader van het geschil en voeg eventuele kopieën van
die gegevens bij.
.

4. Vertrouwelijkheid
Geef duidelijk aan welke gegevens vertrouwelijk zijn en waarom. ACM beoordeelt de verklaring die u geeft bij uw verzoek om
vertrouwelijkheid. Het is dus niet zo dat ACM uw verzoek om vertrouwelijkheid altijd honoreert.

5. Handtekening van de contactpersoon / gemachtigde
Als aanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan hoeven alleen de gegevens van de gemachtigde ingevuld te
worden.
Datum/ Plaats :
Handtekening :

Dit formulier met bijlagen kunt u per post sturen of faxen naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de geschilcoördinator TVP Postbus 16326
2500 BH Den Haag Fax: 070 - 72 22 355
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Toelichting bij het aanvraagformulier voor de beslechting van een geschil
op grond van artikel 5.3, tweede lid, Tw
Toelichting bij vraag 2


Gedoogplichtige: degene die een recht heeft in de zin van het burgerlijk recht op de gronden, gebouwen, lucht en wateren
waarin de kabels worden aangelegd. Hierbij kan gedacht worden aan de eigenaar, beheerder of degene die een recht van
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik, huur of pacht heeft ten aanzien van dat deel van de gronden waar de kabels
worden aangelegd.



Lokale kabels van een openbaar elektronisch communicatienetwerk: alle kabels van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk tussen netwerkaansluitpunten zoals bedoeld in artikel 1.1 Tw en een lokale centrale, concentrator of
een vergelijkbare faciliteit. Daar waar een openbaar elektronisch communicatienetwerk niet op traditionele wijze is
opgebouwd, zijn dit de kabels vanaf de netwerkaansluitpunten tot aan de dichtstbijzijnde plaats in het netwerk waar
routering van signalen plaatsvindt.



Lokale kabels van een omroepnetwerk: alle kabels van een omroepnetwerk tussen netwerkaansluitpunten van een
omroepnetwerk en het dichtstbijzijnde wijkcentrum in het netwerk waar overdracht, conversie of manipulatie van de
signalen die over het netwerk worden verzonden, kan plaatsvinden. Dit houdt in dat de veelal stervormige distributienetten
als lokaal worden aangemerkt en de ringvormige trunkkabels als interlokaal.



Andere dan lokale kabels zijn trunkkabels, die de punten waarin (andere dan) lokale kabels bijeenkomen (wijkcentrum,
lokale centrale, concentrator of vergelijkbare faciliteit) met elkaar verbinden.



Rechthebbende op een gebouw: Rechthebbenden kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn. Hieronder vallen de
eigenaar van de woning of het woongebouw. In gevallen waarin het toegangspunt of de binnenhuisinfrastructuur in handen
is van een derde, wordt die derde aangemerkt als rechthebbende. Zoals blijkt uit een werkdocument van de Europese
Commissie is niet beoogd om bedrijfswoningen of kantoren uit te sluiten.2

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 739, nr. 3, blz. 52
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