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  Behandeling gedooggeschillen door OPTA in 2011  

   

Geachte heer / mevrouw, 

Bij geschillen over de vraag wie de kosten moet dragen voor het verplaatsen van (telecom)kabels kan 

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, op grond van artikel 5.8, zevende lid, 

van de Telecommunicatiewet, worden gevraagd om een beschikking te nemen. De civiele rechter heeft 

zich, naast OPTA, bevoegd geacht om kennis te nemen van geschillen over de kostenverdeling bij het 

verplaatsen van (telecom)kabels.
1
 De inzet van deze geschillen is om achteraf vast te stellen wie de 

kosten voor verplaatsing van de kabels moet dragen. In de afgelopen jaren zijn veel van dit soort 

zaken door bemiddeling van OPTA op een informele wijze afgehandeld. Waar nodig geeft OPTA 

partijen informatie over de geldende regels en de wijze waarop die door OPTA worden uitgelegd. 

Wanneer bemiddeling niet slaagt, kost het nemen van een formele beschikking vaak veel capaciteit, dit 

legt een grote druk op de organisatie.  

Het komende jaar zal OPTA, aan de Rijksbrede taakstelling voldoen die het vorige kabinet in 2006 

heeft opgelegd. De taakstelling betekent dat OPTA een bezuiniging heeft doorgevoerd van 2,4 miljoen 

euro en bijna 25 FTE ten opzichte van 2006. Het komende jaar krijgt OPTA er nieuwe taken bij. Deze 

nieuwe taken dwingen OPTA haar inzet voor andere taken te beperken. Dit is ook terug te vinden in 

de, door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde, begroting 

voor 2011 van OPTA op www.opta.nl. Voor de jaren hierna zal OPTA een nieuwe afweging maken ten 

aanzien van de inzet van haar middelen.   

Voor 2011 heeft OPTA besloten haar rol bij geschillen over de verdeling van de kosten voor het 

verplaatsen van telecomkabels te beperken tot het verstrekken van informatie, het beantwoorden van 

vragen en waar nodig het bemiddelen tussen partijen. Als partijen er echt niet uitkomen, behandelt 

OPTA het geschil niet zelf, maar verwijst partijen door naar de civiele rechter. 

                                                     
1
 Bijvoorbeeld:  Rechtbank ’s-Gravenhage 2 april 2008 en Gerechtshof ’s-Gravenhage 19 januari 2010 (LJN: BL0231) 
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Overigens zal OPTA haar geschilbeslechtende bevoegdheid ten aanzien van de aanleg van 

telecomkabels (artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet) op dezelfde wijze als voorheen 

blijven uitvoeren. Ook hier ligt de nadruk op het verstrekken van informatie, het beantwoorden van 

vragen en waar nodig bemiddelend optreden tussen partijen. Omdat bij geschillen over de aanleg van 

telecomkabels vaak ook de belangen van particuliere rechthebbenden een rol spelen en OPTA het 

belangrijk vindt om deze particulieren laagdrempelige rechtsbescherming te bieden, zal OPTA formele 

geschillen over de aanleg van telecomkabels blijven behandelen.  

Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met mr. Raoul Klein of een e-

mailbericht sturen naar gedogen@opta.nl.

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 

mr. D. Molenaar 


