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1. Samenvatting

1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beslist op het verzoek tot geschilbeslechting van
Glasvezel Buitenaf B.V. handelend onder de naam Delta Fiber Netwerk (DFN) van 12 oktober 2021
dat [vertrouwelijk:                                   ] (grondeigenaar) op grond van artikel 5.2, derde lid, van
de Telecommunicatiewet (Tw) verplicht is te gedogen dat door DFN ten dienste van een openbaar
elektronisch communicatienetwerk kabels worden aangelegd,

o voor zover deze worden aangelegd in of op het perceel, kadastraal bekend als
[vertrouwelijk:                             ];

o op de locatie zoals aangegeven in de schriftelijke kennisgeving die DFN op 30 juli 2021 naar
de grondeigenaar heeft gestuurd;

o ten behoeve van de aansluiting op dat netwerk van gebruikers op de adressen
[vertrouwelijk:                                      ].

2. Verloop van de procedure

2. Bij brief van 12 oktober 2021 verzoekt de gemachtigde van DFN de ACM om een beschikking als
bedoeld in artikel 5.3 van de Tw (het verzoek) in het geschil met de grondeigenaar.1 Het geschil
betreft de aanleg van kabels ten behoeve van een openbaar elektronisch communicatienetwerk om
de woningen aan [vertrouwelijk: ] in de gemeente De Fryske Marren op 
dit netwerk aan te sluiten. 

3. Bij brief van 19 oktober 2021 heeft de ACM de ontvangst van het verzoek bevestigd.2

4. De ACM heeft bij brief van 5 november 2021 DFN bericht de aanvraag nog niet in behandeling te
nemen en heeft DFN verzocht de aanvraag aan te vullen.3 Uit de aanvraag bleek namelijk
onvoldoende duidelijk op welke adressen het geschil betrekking heeft.

5. Op 1 november en 9 november 2021 hebben medewerkers van de ACM telefonisch contact gehad
met de grondeigenaar over het verzoek van DFN. In deze gesprekken geeft de grondeigenaar aan
alleen tot medewerking met de door DFN voorgenomen kabelaanleg bereid te zijn als er een

1 Brief DFN van 12 oktober 2021, ACM/IN/650931. De brief is teven per fax ontvangen ook op 12 oktober 2021, 
ACM/IN/651127 en ACM/IN/651129. 
2 Brief ACM van 19 oktober 2021, ACM/UIT/563221. 
3 Brief DFN van 5 november 2021, ACM/UIT/564616. 
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redelijke compensatie wordt aangeboden. De ACM wijst de grondeigenaar op het feit dat DFN 
hiertoe wettelijk niet verplicht is. De Telecommunicatiewet biedt namelijk geen grondslag voor een 
redelijke compensatie, derhalve kan dit geen onderdeel zijn van de geschilbeslechting zoals door 
DFN aanhangig gemaakt bij de ACM.4 

 
6. Op 24 november 2021 heeft DFN op de brief van de ACM van 5 november 2021 gereageerd en de 

aanvraag aangevuld.5 
 

7. Op 25 november 2021 heeft een bemiddelingsbijeenkomst tussen de grondeigenaar en DFN 
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft niet geleid tot overeenstemming tussen de grondeigenaar 
en DFN.  

 
8. Bij e-mail van 30 november 2021 heeft de ACM de ontvangst van de aanvullende gegevens aan 

DFN bevestigd.6  
 

9. Op 14 december 2021 stuurt DFN de ACM een niet-vertrouwelijke versie van de aanvullende 
gegevens.7 

 
10. Bij brief van 17 december 2021 heeft de ACM het verzoek van DFN in behandeling genomen. 

Tevens heeft de ACM de behandelingstermijn verlengd.8 
 

11. Bij brief van 17 december 2021 heeft de ACM het verzoek van DFN aan de grondeigenaar 
gezonden. De ACM heeft er in deze brief onder meer op gewezen dat zij op grond van artikel 5.3, 
derde lid, van de Tw bevoegd is in het geschil een beschikking te geven voor zover het gebrek aan 
overeenstemming tussen partijen zich richt op de toepasselijkheid van de gedoogplicht of de plaats, 
het tijdstip en de wijze van de uit te voeren werkzaamheden. De ACM heeft verzocht aan te geven 
waartegen de bezwaren van de grondeigenaar zich richten.9 

 
12. Bij e-mail van 7 januari 2022 heeft de ACM de zienswijze van de grondeigenaar ontvangen.10  

 
13. De ACM heeft per brief van 12 januari 2022 de zienswijze van de grondeigenaar aan DFN 

gezonden.11 
 

14. Bij brieven van 24 januari 2022 nodigt de ACM partijen uit voor een hoorzitting in deze zaak.12 Op 
14 februari 2022 heeft de hoorzitting in dit geschil digitaal plaatsgevonden.  
 

15. Op 11 maart 2022 heeft de ACM het hoorzittingsverslag naar beide partijen gestuurd en gevraagd 
of partijen opmerkingen hebben naar aanleiding van het verslag.13 Partijen hebben hier niet op 
gereageerd.  

  

 
4 Telefoonnotities ACM van 1 en 9 november 2021 ACM/INT/436711, ACM/INT/437267. 
5 Brief DFN van 24 november 2021, ACM/IN/661354. 
6 E-mail ACM van 30 november 2021, ACM/UIT/566571. 
7 E-mail van 14 december 2021, ACM/IN/665492. 
8 Brief ACM van 17 december 2021, ACM/UIT/567596.  
9 Brief ACM van 17 december 2021, ACM/UIT/566818. 
10 E-mail grondeigenaar van 7 januari 2022, ACM/IN/669347. 
11 Brief ACM van 12 januari 2022, ACM/UIT/569237. 
12 Brieven ACM van 24 januari ACM/UIT/569648, ACM/UIT/569658. 
13 Brieven ACM/UIT/573424 (DFN) en ACM/UIT/573426 (grondeigenaar). 
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3. Juridisch kader  

16. Onder het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt op grond van 
artikel 1.1 van de Tw verstaan: het bouwen, exploiteren, beheren of beschikbaar stellen van een 
elektronisch communicatienetwerk. 

 
17. Openbare gronden zijn volgens artikel 1.1 van de Tw:  

• openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, 
sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken;  

• wateren met de daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, die 
voor eenieder toegankelijk zijn. 

 
18. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Tw is de rechthebbende op of de beheerder van 

openbare gronden verplicht te gedogen dat ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aangelegd, in standgehouden, of 
opgeruimd. 

 
19. Het derde lid van artikel 5.2 van de Tw bepaalt dat voor zover het voor het aansluiten van 

gebruikers op een openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is, de gedoogplicht zich wat 
lokale kabels betreft tevens uitstrekt tot niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven 
die met bewoonde percelen één geheel vormen. 

 
20. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, onder a, van de Tw stelt de aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk die het voornemen heeft werkzaamheden uit te voeren in 
verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels of netwerkaansluitpunten, de 
rechthebbende of de beheerder, bedoeld in artikel 5.2, schriftelijk in kennis van dit voornemen en 
streeft vervolgens naar overeenstemming over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van 
de werkzaamheden.  

 
21. Indien binnen twee maanden na de datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving geen 

overeenstemming is bereikt, kan de aanbieder alsmede de rechthebbende of de beheerder, op 
grond van artikel 5.3, tweede lid, van de Tw binnen twee weken de ACM verzoeken een 
beschikking te geven over de toepasselijkheid van de gedoogplicht of de plaats, het tijdstip en de 
wijze van de uit te voeren werkzaamheden. 
 

22. Op grond van artikel 5.3, derde lid, van de Tw geeft de ACM de beschikking zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. Artikel 12.5, derde lid, van de 
Tw, dat aangeeft dat de ACM deze termijn in uitzonderlijke gevallen kan verlengen, is van 
overeenkomstige toepassing.  

 
23. Op grond van artikel 5 7, eerste lid, van de Tw vergoedt de aanbieder van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk aan degene op wie de gedoogplicht rust de schade 
voortvloeiend uit de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels. 
 

24. Artikel 5.13, eerste lid, van de Tw geeft aan dat de kantonrechter van de rechtbank van het 
arrondissement, waarin de onroerende zaak waarin, waarop of waarboven de kabels ten dienste 
van een openbaar elektronisch communicatienetwerk worden aangelegd, in standgehouden of 
opgeruimd, zich geheel of grotendeels bevindt, ongeacht de hoogte van de vordering, bevoegd is 
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geschillen inzake een eis tot schadevergoeding op grond van dit hoofdstuk te beslissen, alsmede 
geschillen inzake de hoogte van de kosten van het nemen van maatregelen, bedoeld in de artikelen 
5.8 en 5.9. 

 
25. Het vierde lid van artikel 5.13 van de Tw geeft aan dat ook voordat omtrent de schadevergoeding of 

de hoogte van de kosten overeenstemming is verkregen of uitspraak is gedaan tot uitvoering van de 
werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 5.2, kan worden overgegaan. 

 
26. Artikel 15.1, derde lid, van de Tw geeft aan dat de ACM niet belast is met het toezicht op het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.7 en 5.13. 

4. De relevante feiten 

27. DFN is een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk14 en is bezig met 
(voorbereidingen voor) de aanleg van een glasvezelnetwerk (als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, 
van de Tw) in de gemeente De Fryske Marren. 
 

28. DFN heeft gegevens overlegd waaruit blijkt dat gebruikers op de adressen [vertrouwelijk:                                       
] om een aansluiting op het netwerk van DFN hebben verzocht.15 DFN heeft in haar verzoek ook het 
adres [vertrouwelijk:                      ] betrokken.16 

 
29. Ten behoeve van aansluiting van de adressen [vertrouwelijk:                                      ] op het 

glasvezelnetwerk van DFN wil DFN een kabeltracé leggen in de berm van het doodlopende deel 
van de weg [vertrouwelijk:                   ] vanaf de dorpskern ten behoeve van de aansluiting van 
woningen aan deze weg.  

 
30. De opname van een weg in de wegenlegger van een gemeente geeft een indicatie dat de weg 

openbaar is. Het betreffende doodlopende deel van de weg [vertrouwelijk:                 ], dat van de 
dorpskern over het perceel van de grondeigenaar naar de [vertrouwelijk:                                ] 
loopt, is niet in de wegenlegger van de gemeente de Fryske Marren opgenomen. De gemeente 
geeft aan dat dit wegdeel niet openbaar is.  

 
31. DFN heeft bij brief van 30 juli 2021 aan de grondeigenaar een kennisgeving aanleg 

communicatienetwerk gezonden met het verzoek om overeenstemming te bereiken over het tijdstip, 
de wijze van uitvoering en de plaats van het door DFN aan te leggen netwerk door de gronden, 
kadastraal bekend als [vertrouwelijk:                             ] die in eigendom van de grondeigenaar 
zijn. De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van de voorgenomen ligging van het netwerk dat 
zal worden uitgevoerd door middel van handmatige en machinale ontgravingen in de vorm van een 
sleuf van 25-30 cm breed en 40 cm diep.17 
 

32. Uit de stukken die DFN heeft overlegd blijkt dat het voorgestelde tracé voor een deel loopt door de 
gronden van de grondeigenaar en voor een deel door de gronden die eigendom zijn van de 
Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslan. Deze heeft op 16 september 2021 ingestemd met de 

 
14 Op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Tw en is als zodanig ingeschreven in het register van de ACM op grond van 
artikel 2.1, vierde lid, van de Tw: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/geregistreerde-
ondernemingen/resultaat?query=E-Fiber%20Zeevang&categorie=&plaats= . 
15 Brief DFN van 24 november 2021, ACM/IN/661354, bijlage 1. 
16 Brief DFN van 24 november 2021, ACM/IN/661354. 
17 Brief DFN van 12 oktober 2021, ACM/IN/650931, bijlage 7. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-07-11#Hoofdstuk5_Paragraaf5.1_Sub-paragraaf5.1.1_Artikel5.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-07-11#Hoofdstuk5_Paragraaf5.2_Artikel5.7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-07-11#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel5.13
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voorgestelde aanleg van het tracé dat door hun deel loopt.18 
 

33. In verband met deze aanleg is DFN met de grondeigenaar, wonende aan het adres [vertrouwelijk:                                       
] in de gemeente De Fryske Marren, niet tot overeenstemming gekomen over de plaats, het tijdstip 
en de wijze van uitvoering van de aanleg van een glasvezelkabel op het perceel van de 
grondeigenaar, kadastraal bekend als [vertrouwelijk:                            ].19  
 

34. De grondeigenaar wil niet instemmen met de aanleg over zijn perceel zoals die aan hem is 
meegedeeld. Hij wil daarvoor een vergoeding ontvangen. Volgens de grondeigenaar moet er voor 
een alternatieve route worden gekozen.20 De grondeigenaar blijft ook tijdens de hoorzitting bij dit 
standpunt.21 

5. Standpunten van partijen 

5.1. Standpunt DFN 

35. DFN stelt dat de termijn van twee maanden uit artikel 5.3, tweede lid, van de Tw – dat is de termijn 
waarin partijen moeten trachten overeenstemming te bereiken over de plaats, het tijdstip en de 
wijze van uitvoering van de werkzaamheden – op 30 september 2021 is verstreken. DFN maakt 
gebruik van de mogelijkheid om binnen twee weken hierna de ACM te verzoeken een beschikking 
te geven.  

 
36. DFN is van oordeel dat het glasvezelnetwerk dat hij voornemens is aan te leggen in het 

buitengebied van de gemeente De Fryske Marren een openbaar elektronisch communicatienetwerk 
betreft. Ten behoeve van dit netwerk is DFN voornemens een kabel aan te leggen in de berm van 
het doodlopende deel van de weg [vertrouwelijk:                 ] vanaf de dorpskern naar de woningen 
met het huisnummer [vertrouwelijk:                          ]. Volgens DFN kwalificeert dit als een kabel 
die wordt aangelegd in niet-openbare gronden in de zin van artikel 5.2., derde lid, jo. artikel 1.1. van 
de Tw, namelijk een aansluitkabel door niet-openbare gronden. Het betrokken deel van de weg 
[vertrouwelijk:                  ] komt immers niet voor in de gemeentelijke wegenlegger. Op de 
rechthebbende van deze gronden, in dit geval de heer [vertrouwelijk:                        ], rust volgens 
DFN de verplichting om de aanleg van de glasvezelkabel te dulden. 
 

37. DFN stelt dat vanwege de waterrijke omgeving er geen realistisch alternatief voor handen ligt om de 
woningen aan het doodlopende deel van de weg [vertrouwelijk:                 ] aan te sluiten. DFN 
verklaart ten aanzien van het alternatief dat mogelijkerwijs zou kunnen bestaan via de hoofdweg 
zuidwaarts richting [vertrouwelijk:         ] het volgende tijdens de hoorzitting. Ten eerste loopt dit 
alternatief ook via niet-openbare gronden, namelijk de percelen [vertrouwelijk:                            ] 
en [vertrouwelijk:                            ], waarvoor DFN ten aanzien van het eerst genoemde perceel 
geen gedoogverklaring heeft. Ten tweede benoemt DFN dat langs deze route geen beschikbare 
vezels liggen om de woningen in kwestie aan te sluiten op het netwerk, aangezien die vezels reeds 
klaar liggen conform het aanlegplan van DFN. In geval van dit alternatief zullen de reeds 
voorbereidde vezels moeten worden afgekapt om vervolgens opnieuw hogerop aangelegd te 
worden. Omdat de betrokken percelen weilanden betreffen zal er dieper en langer gegraven moeten 

 
18 Brief DFN van 12 oktober 2021, ACM/IN/650931, randnummer 1.2 en bijlage 3. 
19 Fax en brief DFN van 12 oktober 2021, ACM/IN/651129, ACM/IN/650931 en ACM/IN/651127. 
20 Brief grondeigenaar van 7 januari 2022, ACM/IN/669347. 
21 Verslag hoorzitting: ACM/UIT/573423.  
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worden. DFN verklaart ter zitting dat een diepere aanleg dan 40 of 60 cm, wat standaard is, een 
verdubbeling of verdrievoudiging van de aanlegprijs betekent. 
 

38. DFN geeft aan dat hij herhaaldelijk heeft getracht met de grondeigenaar overeenstemming te 
bereiken over de aanleg van de kabel. DFN stelt dan ook dat hij heeft voldaan aan het vereiste in 
artikel 5.3, eerste lid, van de Tw om de grondeigenaar als gedoogplichtige vooruitlopend op de 
aanleg schriftelijk in kennis te stellen van de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de 
voorgenomen werkzaamheden. Daarbij heeft DFN de gegevens verstrekt die op grond van de 
‘Regeling schriftelijk kennisgeving aanleg kabels’ bij dergelijke kennisgeving moeten worden 
gevoegd. Volgens DFN heeft de grondeigenaar geen bezwaar tegen de plaats, het tijdstip en de 
wijze van het aanleg van de kabel, maar wenst een vergoeding voor de aanleg van de kabel door 
zijn grond naar de woningen [vertrouwelijk:                                            ] die gelijk is aan de 
afkoopsom van het vastrecht van zijn eigen aansluiting op het netwerk. DFN heeft ter voorkoming 
van het onderhavig geschil de bereidheid getoond om de grondeigenaar deels tegemoet te komen 
in zijn verzoek. De grondeigenaar heeft dit aanbod afgewezen.  
 

39. DFN geeft aan dat er binnen de in de Telecommunicatiewet gestelde termijn van twee maanden 
geen overeenstemming is bereikt. Gelet hierop verzoekt DFN aan de ACM om te besluiten dat de 
grondeigenaar gehouden is de aan hem kenbaar gemaakte aanleg van een glasvezelkabel en de 
instandhouding daarvan, te gedogen in de berm van het doodlopende deel van de weg 
[vertrouwelijk:                 ] vanaf de dorpskern naar de aan te sluiten woningen [vertrouwelijk:                                       
].  
 

40.  DFN heeft tijdens de hoorzitting aangeboden de sleuf op 90 cm diepte te graven om aan het 
bezwaar van de grondeigenaar tegemoet te komen dat hij anders problemen krijgt bij de bewerking 
van de grond, om alsnog tot overeenstemming te komen voor de aanleg van de kabel. 

5.2. Standpunt grondeigenaar  

41. De grondeigenaar stelt zich op het standpunt dat het feit dat DFN geen vergoeding wil betalen die 
gelijk is aan de afkoopsom van het vastrecht voor zijn eigen aansluiting op het netwerk, ertoe heeft 
geleid dat hij de aan hem toegestuurde overeenkomst niet wil ondertekenen. Hij is alleen tot 
medewerking met de door DFN voorgenomen kabelaanleg bereid als aan zijn wens wordt tegemoet 
gekomen. 
 

42. De grondeigenaar stelt voor de alternatieve route te kiezen. De stelling van DFN dat dit alternatief 
een 1 kilometer langer traject wordt, is volgens de grondeigenaar niet juist. De kabel ligt aan de 
openbare weg [vertrouwelijk:                 ]. Voor de kabelaanleg moet 500 meter door de percelen 
kadastraal bekend als [vertrouwelijk:                                              ] worden gegraven. Er hoeft 
volgens de grondeigenaar dan slechts 200 meter extra te worden graven wat geen [vertrouwelijk:       
] hoeft te kosten.  

 
43. Daarnaast is de grondeigenaar van mening dat de aanleg over zijn grond voor hem eveneens 

onevenredig bezwarend zou zijn, aangezien hij zijn grond ook agrarisch intensief bewerkt. In de 
hoorzitting voegt hij hier aan toe dat de kabel op zijn perceel niet in de berm van de weg komt te 
liggen, aangezien er geen berm is. Zijn weiland grenst direct aan de weg, aldus de grondeigenaar. 
Het voorstel van DFN om de kabels op 90 cm diepte in de grond te leggen, zou dit laatste bezwaar 
oplossen. 
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6. Overwegingen van de ACM  

44. In dit hoofdstuk worden de overwegingen van de ACM uiteengezet. Hierbij gaat de ACM in op de 
vraag of de grondeigenaar verplicht is om te gedogen dat DFN glasvezelkabels in haar grond 
aanlegt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  

6.1. Beoordelingskader van de ACM 

45. De ACM stelt vast dat de Telecommunicatiewet als uitgangspunt hanteert dat kabels zoveel 
mogelijk in en op openbare grond moeten worden aangelegd. De gedoogplicht bestaat enkel indien 
het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de aansluitkabel vanaf de openbare grond in 
de grond van een ander dan degene die om de aansluiting heeft verzocht aan te leggen. Volgens 
artikel 1.1, onder a, van de Tw zijn openbare gronden: ‘’openbare wegen met inbegrip van de 
daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, 

beschoeiingen en andere werken’’; (…)’’.  
 

46. Op grond van artikel 49 van de Wegenwet worden alle wegen die op de wegenlegger van de 
betreffende gemeente staan, geacht openbaar te zijn, tenzij wordt bewezen dat de weg niet 
openbaar is. 

 
47. De ACM constateert dat in dit geschil artikel 5.2, derde lid, van de Tw centraal staat. Dit artikel 

schrijft voor dat voor zover het voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk nodig is, de gedoogplicht zich wat lokale kabels betreft tevens uitstrekt tot 
niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel 
vormen. 
 

48.  In de Memorie van Toelichting bij dit artikel staat het volgende vermeld: “Het college wijst op de 

verstrekkendheid van de bepaling in het derde lid van artikel 5.2 over het aansluiten van gebruikers 

op openbare netwerken en acht het mede daarom van belang om in de memorie van toelichting te 

verduidelijken dat alleen in gevallen waarin er geen redelijk alternatief is, de gedoogplicht zich 

inderdaad zo ver uitstrekt. De memorie van toelichting gaat in dit verband uit van “de kabel die 
vanaf de openbare grond tot aan het netwerkaansluitpunt in een gebouw wordt gelegd”.22  

 
49. De ACM concludeert op grond hiervan dat artikel 5.2, derde lid, Tw slechts ziet op lokale kabels, de 

zogenoemde 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.  

 
50. Uit de memorie van toelichting blijkt verder: “Deze gedoogplicht is met name van belang in het geval 

waarin de aansluitkabel in de grond van een ander dan degene die dient te worden aangesloten 

wordt aangelegd. Indien het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de aansluitkabel 

vanaf de openbare grond in de grond van een ander dan degene die om de aansluiting heeft 

verzocht aan te leggen, zal de rechthebbende op deze grond de aanleg dienen te gedogen. Dus 

ook voor zover het noodzakelijk is voor het aanbrengen van aansluitingen in naburige gebouwen, 

dienen in niet-openbare grond lokale kabels te worden gedoogd.”38.  
 

 
22 Kamerstukken II 2004/05, 29 834, nr. 3, p. 48. 
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51. Hieruit concludeert de ACM dat de gedoogplicht uit artikel 5.2, derde lid, van de Tw met betrekking 
tot niet-openbare gronden zich alleen zover uitstrekt indien de aanleg op andere wijze niet mogelijk 
is. De gedoogplicht bestaat slechts indien het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de 
aansluitkabel vanaf de openbare grond in de grond van een ander dan degene die om de 
aansluiting heeft verzocht aan te leggen. Dat houdt in dat er redelijkerwijs geen alternatief moet 
bestaan voor aanleg in niet-openbare gronden. Alleen als deze er niet is – wat afhankelijk is van de 
lokale omstandigheden – is er sprake van een gedoogplicht. In dit verband kan worden gedacht aan 
geografische, fysieke of technische omstandigheden, maar ook aan een instemmingsbesluit van 
gemeente.23 

6.2. Beoordeling geschil  

6.2.1. Beoordeling aan te sluiten gebruikers  

52. Gelet op het voorgaande strekt de gedoogplicht in het derde lid van artikel 5.2 van de Tw wat lokale 
kabels betreft zich tevens uit tot niet-openbare gronden, met inbegrip van tuinen en erven die met 
bewoonde percelen één geheel vormen, voor zover dat voor het aansluiten van gebruikers op een 
openbaar elektronisch communicatienetwerk nodig is. De ACM concludeert dat de aanbieder moet 
aantonen dat gebruikers om een aansluiting hebben verzocht. Daarmee wordt zeker gesteld dat de 
gedoogplichtigen het betrokken ongemak uitsluitend hoeven te gedogen wanneer dat nodig is om 
gebruikers aan te sluiten. 
 

53. DFN heeft gegevens overgelegd waaruit blijkt dat gebruikers op de adressen [vertrouwelijk:                                       
] om een aansluiting op het netwerk van DFN hebben verzocht.24 DFN heeft in het verzoek aan de 
ACM ook het adres [vertrouwelijk:                          ] betrokken. Echter, uit de verstrekte gegevens 
blijkt dat op dit adres niet om een aansluiting is verzocht.25 Gelet op het voorstaande is de ACM van 
oordeel dat de gedoogplicht van artikel 5.2, derde lid, Tw slechts ziet op de adressen 
[vertrouwelijk:                                    ] en niet op het adres [vertrouwelijk:                          ]. 

 

6.2.2. Beoordeling tracé via openbare weg 

54. Voorop staat dat de gedoogplicht die voortvloeit uit artikel 5.2, derde lid van de Tw enkel beoordeeld 
kan worden ten aanzien van de adressen [vertrouwelijk:                                      ] die daadwerkelijk 
om een aansluiting hebben verzocht. De ACM stelt vast dat de Telecommunicatiewet als 
uitgangspunt hanteert dat kabels zoveel mogelijk in openbare gronden moeten worden aangelegd. 
Zoals reeds aangehaald in de randnummers 47 t/m 51 van het onderhavige besluit, bestaat de 
gedoogplicht enkel indien het alleen mogelijk is de aansluiting te realiseren door de kabel vanaf de 
openbare grond in de grond van een ander dan degene die om een aansluiting heeft verzocht.  
 

55. De ACM overweegt dat uit de stukken en de toelichting van DFN blijkt dat de aan te sluiten 
woningen in kwestie gelegen aan het doodlopende deel van de weg [vertrouwelijk:                ], dat 
van de dorpskern over het perceel van de grondeigenaar naar de [vertrouwelijk:                                       

 
23 Het instemmingsbesluit voor openbare gronden van de gemeente is gebaseerd op artikel 5.4 e.v. van de Tw. Uit artikel 
15.1, derde lid van de Tw blijkt dat deze gemeentelijke bevoegdheid onder het toezicht van de ACM op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Tw valt.  
24 Brief DFN van 24 november 2021, ACM/IN/661354, bijlage 1. 
25 Brief DFN van 24 november 2021, ACM/IN/661354, antwoord op vraag 1. 
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] loopt, niet kwalificeert als een openbare weg in de zin van de Wegenwet. Ook uit navraag door de 
ACM bij de gemeente De Fryske Marren blijkt dat in hun wegenlegger het weggedeelte waaraan de 
adressen [vertrouwelijk:                                      ] zijn gelegen niet is opgenomen. De gemeente De 
Fryske Marren geeft aan dat dit weggedeelte geen openbare weg betreft.  
 
 

56. Gelet hierop stelt de ACM vast dat de adressen [vertrouwelijk:                                      ] niet via 
openbare grond (de openbare weg) op het tracé kunnen worden aangesloten. In dat geval moet de 
aansluiting worden gerealiseerd door de aansluitkabel vanaf de openbare grond in de grond van 
een ander dan degene die om de aansluiting heeft verzocht aan te leggen, zoals het derde lid van 
artikel 5.2 van de Tw aangeeft. 
 

57. DFN wil het tracé aanleggen in het doodlopende deel van de weg [vertrouwelijk:                 ], dat 
van de dorpskern over het perceel van de grondeigenaar naar de [vertrouwelijk:                                       
] loopt. DFN heeft aangegeven dat zij ook heeft gekeken naar een alternatief tracé via welke de 
adressen [vertrouwelijk:                                      ] mogelijkerwijs aangesloten zouden kunnen 
worden, maar geeft aan dat vanwege economische redenen dit tracé niet nader is onderzocht. 
Zoals in reeds in randnummer 37 aangehaald, geeft DFN aan dat dit alternatief ook via niet-
openbare gronden loopt, welke agrarisch intensief worden bewerkt. De grondeigenaar wijst ook op 
dit alternatief en betwist de stelling van DFN dat dit economisch onhaalbaar zou zijn. 

 
58. De ACM stelt vast dat uit gegevens van het kadaster blijkt dat ook voor dit alternatief de 

aansluitkabel alsnog door percelen – zijnde niet-openbare gronden van anderen dan degenen die 
om een aansluiting hebben gevraagd – moet om de desbetreffende woningen te kunnen aansluiten. 
Gelet hierop overweegt de ACM dat het in dit verband niet ter zake doet dat zich wellicht meer 
mogelijkheden van kabelaanleg via niet-openbare grond voordoen voor de aansluiting van 
[vertrouwelijk:                                      ]. Indien de kabel niet via openbare grond kan worden 
aangelegd, verzet de regel van de gedoogplicht van artikel 5.2, derde lid, van de Tw zich tegen een 
afweging van belangen c.q. verschillende denkbare kabeltracé’s buiten het in het geding zijnde 
grondgebied.  

 
59. Op grond van artikel 5.2, eerste en derde lid, van de Tw heeft een alternatief voor het door DFN 

voorgenomen tracé slechts de voorkeur als dat aanleg van de kabel betekent via openbare grond 
tot aan de grond van degene die om de aansluiting heeft verzocht. Gelet op het voorgaande doet 
een dergelijk alternatief zich niet voor.  

 
60. Naar het oordeel van de ACM heeft DFN daarom voldoende aannemelijk gemaakt waarom de 

aanleg van het glasvezelnetwerk voor de aansluiting van de adressen [vertrouwelijk:                                       
] via openbare grond niet mogelijk is en dat er geen alternatief is door middel van aanleg via de 
openbare weg. 
 
Conclusie 

61. Gelet op het vorenstaande oordeelt de ACM dat de grondeigenaar op grond van artikel 5.2, derde 
lid, van de Tw moet gedogen dat door DFN ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk kabels door zijn perceel, kadastraal bekend als [vertrouwelijk:                                    
] worden aangelegd ten behoeve van aansluiting van de adressen [vertrouwelijk:                                       
]. 
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6.2.3. Ligging diepte kabel niet meer in geschil 

62. Bij brief van 7 januari 2022 heeft de grondeigenaar aangegeven dat een door DFN genoemd 
argument dat graven in een ander geval onevenredig bezwarend zou zijn vanwege het intensief 
agrarisch bewerken van de grond, ook voor hem opgaat. Hij bewerkt zijn grond ook agrarisch 
intensief.26 Ter zitting heeft DFN aangeboden om de kabel op 90 cm diepte te leggen. De 
grondeigenaar heeft vervolgens aangeven dat hij met 40 cm niet uit de voeten kan, maar met 90 cm 
wel. 
 

63. Gelet op het vorenstaande concludeert de ACM dat de diepteligging van de kabel tussen partijen 
niet meer in geschil is. De ACM gaat ervan uit dat DFN de toezegging op dit punt gestand doet. 

6.2.4. Beoordeling vergoeding voor het gedogen en schadevergoeding 

64. Ten aanzien van het verzoek van de grondeigenaar om te bepalen dat voor het gebruik van zijn 
grond een vergoeding moet worden betaald, overweegt de ACM dat het regime met betrekking tot 
de gedoogplicht in hoofdstuk 5 van de Tw geen recht geeft op een vergoeding aan de zijde van de 
gedoogplichtige voor de inbreuk op zijn eigendomsrecht.27 Daarom dient dit verzoek bij de 
beslechting van het voorliggende geschil buiten beschouwing te blijven. 
 

65. Op grond van artikel 5.7 van de Tw dient de aanbieder van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk wel de schade voortvloeiend uit de aanleg, instandhouding of opruiming van 
kabels te vergoeden aan degene op wie de gedoogplicht rust. In zijn algemeenheid merkt de ACM 
op dat deze schadevergoedingsplicht met zich meebrengt dat de kosten in causaal verband moeten 
staan met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels om voor vergoeding in aanmerking te 
kunnen komen. Uit de Memorie van Toelichting op de wijziging van de Tw28 volgt verder dat hierbij 
gedacht kan worden aan veiligheidsmaatregelen die een gedoogplichtige al dan niet in het kader 
van zijn onderhoudsplicht moet nemen. 

 
66. Artikel 5.13, eerste lid, van de Tw bepaalt dat de kantonrechter van het arrondissement waarin de 

onroerende zaak waarin de kabels ten dienste van een openbaar elektronisch 
communicatienetwerk worden aangelegd, in standgehouden of opgeruimd, ongeacht de hoogte van 
de vordering, bevoegd is geschillen inzake een eis tot schadevergoeding op grond van hoofdstuk 5 
van de Tw te beslissen. De ACM kan daarom ten aanzien van dit geschilpunt en alle daarmee 
verband houdende eisen tot schadevergoeding die op grond van artikel 5.7 in de onderhavige 
procedure zijn ingediend, geen beschikking geven. 
 

67. De ACM wijst er nog op dat een procedure bij de kantonrechter op grond van artikel 5.13, vierde lid, 
van de Tw niet in de weg staat aan de uitvoering van de werkzaamheden. 

6.3. Conclusie 

68. Gelet op het bovenstaande concludeert de ACM dat de grondeigenaar op grond van artikel 5.2, 
derde lid, van de Tw verplicht is te gedogen dat door DFN ten dienste van een openbaar 

 
26 ACM/IN/669634.  
27 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 739, nr. 3, p. 75. 
28 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29834, nr. 3, p. 56.  
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elektronisch communicatienetwerk kabels worden aangelegd ten behoeve van de aansluiting op dat 
netwerk van gebruikers op de adressen [vertrouwelijk:                                      ].  
 

7. Dictum 

69. De Autoriteit Consument en Markt beslist op het verzoek tot geschilbeslechting van Glasvezel 
Buitenaf B.V. handelend onder de naam Delta Fiber Netwerk (DFN) van 12 oktober 2021 dat 
[vertrouwelijk:                                    ] als grondeigenaar op grond van artikel 5.2, derde lid, van de 
Telecommunicatiewet (Tw) verplicht is te gedogen dat door DFN ten dienste van een openbaar 
elektronisch communicatienetwerk kabels worden aangelegd ten behoeve van aansluiting van de 
adressen [vertrouwelijk:                                      ]: 

a) voor zover deze worden aangelegd in of op het perceel, kadastraal bekend als 
[vertrouwelijk:                              ]; 

b) op de locatie zoals aangegeven in de schriftelijke kennisgeving die DFN op 30 juli 2021 naar 
de grondeigenaar heeft gestuurd; 
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