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Notitie inzake arrest Gerechtshof Arnhem dd.22 mei 2012 

inzake degeneratiekosten (signaalverlies na lassen in kabels) 

Bij schade aan glasvezelkabels claimen de netbeheerders nogal eens degeneratiekosten. 

Door herstel van een schade komen extra lassen in een kabel. De netbeheerders stellen dat 

het signaal dat door de kabel wordt gevoerd door deze extra lassen vermindert. Om dit 

signaal op niveau te houden, dienen (gedeeltes van) kabeltraces waarin zich meerdere lassen 

bevinden - volgens de netbeheerders - eerder te worden vervangen dan op grond van hun 

economische Ievensduur voor de hand zou liggen. In verband met dit signaalverlies c.q. 

kosten ter vervanging van een trace met meerdere beschadigingen/lassen wordt door de 

netbeheerders een vergoeding gevorderd vanwege degeneratiekosten. 

Bij een schade uit 2004 claimde Casema (nu Ziggo) maar Iiefst € 40.000,00 als 

degeneratiekosten. Feitelijk waren dit kosten ter vervanging van een volledig trace. Casema 

stelde daartoe dat zij niet meer aan haar contractuele verplichtingen jegens afnemers kon 

voldoen, doordat het signaal als gevoig van de Iaatste beschadiging onder het afgesproken 

niveau kwam. Zij had bij de aanleg van het traject (bestaande uit meerdere traces) weliswaar 

een zogeheten dempingsbudget voor het signaal ingecalculeerd maar het Iaatste beetje van 

dit budget was door de Iaatste beschadiging verbruikt. Daardoor werden echter ook alle 

dempingen door eerdere beschadigingen op de Iaatste schadeveroorzaker afgewenteld. De 

netbeheerder onderbouwde dit door te stellen dat zij als eigenaar van een beschadigde kabel 

het recht had om deze volledig te vervangen. Aileen daardoor zou zij terugkeren in de positie 

waarin zij zich beyond voordat de kabel werd beschadigd. 

De rechtbank wees de vordering toe, maar het Hof herstelde deze fout gelukkig. Het Hof 

meent weliswaar dat er mogelijk een aanvullende vergoeding verschuldigd wordt wanneer het 

signaal op een traject door lasmoffen vermindert maar deze schade moet dan wel nog 

bewezen worden. 

Iemand die schade lijdt, dient maatregelen te treffen om de schade te beperken. Normaal 

gesproken gebeurt dat nadat de schade is ontstaan maar die maatregelen mogen ook worden 

getroffen als je ermee rekening kunt houden dat dat zal plaatsvinden. In Nederland worden 

ongeveer 200 kabelschades per dag toegebracht. De netbeheerder kan derhalve met het oog 

daarop een verruimd dempingsbudget aanhouden. Het gerechtshof heeft nu geoordeeld dat 

de (meer)kosten van het dempingsbudget op basis van een redelijkerwijs te verwachten 

aantal kabelschades per trace in beginsel mag worden omgeslagen en ponds ponds in 

rekening worden gebracht aan de veroorzaker. 

In de onderhavige zaak is gebleken dat het bijna onmogelijk is om in zijn algemeenheid een 

inschatting te maken van een redelijkerwijs te verwachten aantal kabelschades, in relatie tot 

de economische levensduur van een kabel. De degeneratiekosten c.q. de kosten van het 

signaalverlies van de kabel zelf kunnen derhalve in de praktijk (in elk geval in de onderhavige 

zaak) niet worden vastgesteld en worden door de rechter dan ook niet toegewezen. De enige 

aanvullende vergoeding (naast de kosten voor plaatselijk herstel) waarop de netbeheerder 

aanspraak kon maken, betrof de restschade aan de HDPE-buis, waarin de kabel gelegen is. 

Deze restschade wordt begroot op € 392,00 per incident, indien er sprake is van het maken 

van twee verbindingsmoffen. Indien er hersteld wordt m.b.v. laswerk in een grondmof zou 

dat dus neerkomen op een restschade van € 196,00. 

Het door en namens Meet:Is Bouw & Infra al geruime tijd gevoerde verweer bij claims van 

degeneratiekosten is dus nu ook in hoger beroep erkend. 
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gevésiigd Ie Groningen, '
ge'intim'eerde,
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1. Hel verdere vedoop vnn het geUlQ!: l!l hoger beroep

1.1 Het hof neeml de inhoud van het IU,••ennrrest vnn 15 december 2009 hier over.

1.2 Het verdere verloop blij~t uit:
- het schriflelijk de.kundlgenberichl vun dr. ir. P. Mntthijsse van 10 janunri 2011;
• de begrotingsbesehi!<king vnn 25 februnri 2011;
- de conclusie Q~ de.kundlgenberic~t vnn~?"••••
.'de .memorienn deskundige~beriehl van' Casema.

1.3 " Ven,oigens hebben partijen de slukken voor het wijzen vnn arrest nnn hel hof
overgelegd en heeft het hof anesl bep.nld.
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2. De motivering vnnlie beslissing In hoger berçep

blad2

2. [ Het hof verwijst naar en volhardl bij zijn tussenarreslen van 30 seglerI\ber 2008 en 15
december 2009. Bij dit laalste tussenarresl heeft hel hofeen dèskundigeilOnderzoek gelast Ier
beanflyoording van de daar onder 2,6 gestel<!e vragen door de daarbij lotdeskundige
benoemde dr. ir. P. Matlhijsse, Deze heeft zijn scl\fi~el.ijk deslaindigénbericht, bij brief van
11 januari 2011 ingezonden aan hel hof. Daaruil is'hel volgende van belang:

2,2 Onder "6.2 Bigen beschouwing''''heeft de deskundigé Hef"oigende fot uitgangspunl
genomen: •
"Gebaseerd op de door Casema verstrekte gegeveus is blijkbaar een contract aangegaan meI
France Telecom waarbij de demping over 72 km kabel tijdens de con(ractperiode in elk van
de 24 vezeltrajecten ri1c't meër dan 2: dB iliug stijgen. iJij het' d'OOI' Cns~ljla veronderstelde
gemiddeld, aantal breuken door schaçe i)f geplande Omleggingen vim Ca, 6/jaar.l OOkm (zie
beanIWoortfing vraag 5) en cë~ dootCa'se)nà Mdachle geri\iddelde lasefemping bij
reparatielassen van 0: iS dBilàszou dew idÎl sl\fgjn$', irylie.l !,0,19!c{ trajeCt yenvac).lt mogen
worden over 21(0.72x6xO.l5) =3 jaar na i~st.1Ihitié.'" ., ,,' ..

Naar aanleiding van vrimg 11 h'eeffde 'de.ikuildig~ bnder "a:standaardisnlle" eerst
gewezen op internationalestandaards en daa,raan '\oegevÖégd::, ". ....:'." ,
"Ook vpor het gilisveiell<iilleltriile'et'uls'ciiiderdeei van hét optisch trail,s!nissi,esysteem staan
in de systeemstandaarden eisen, Dit betreft ondermeer de totale demping vpn he,( traject
tussen zender en ontvanger. Vrijwel steeds wordt dit aangeduid alS' een 'demplngsgebied wat
moet liggen tussen een minimum waarde en een mUldm4m waarde. In geval XIU\ c~n
dempingswaarde,beneden het minimum, waardoor de ontvanger teveel optisch vermogen
ontvangt, wordt een extra lokale verzwakkc,r \n de zender of on~vang~r i~g~Sèl!nkcld

(hiervoor zijn voorzieningen opgenomen). De milxiflllllliwaarde i~ ~.i!èraard hct meest
relevant voor de zaak waarover dil proces gaat. ,.,' ,
Als voorbeeld is in paragraaf 6,3-C een tabel afgedl1!~t uit een tt.u-T.~,tand.aard, genaamd de
"0.957" (Ref. [I(J):die·een reeks itansinissiesystemen beschrijf1. Dit zijn.kia.ssiek;'
systemen die per vezel maar met één enkele golflengte werken. baamaH~t .ij(l,er ook
systemen die per glasvezel met meerdere golflengtes werken, In de tabel op:paragraaf 6,3,C
geeft de kolom genaamd "lrI6.2" (vetgedrukt) de elgensclllippen aan van een 'va'ik toegepast
2.4 GBills systeem waarvan de te overbruggen doel afstand ca 80 km is, Dil systeem werkt in
het 1550 nm golflengte gebied en zou dus goed op de route Arnhem-Geldermalsen toegepast
kunnen worden. Ongeveer in het Hiidden vlln de tabel is te leZen dnt de de'nipi~g van het
traject (''Allenl/alion range") tussen del2 eil 24 dB 'Ino'ctliggen, !~ qe vOlgende paragraaf
,zal nilderllai1gegeven worden wat dit denipiligsgebiecivoorlnvioed heéft,"

Mefbetrekking tol "b-keuzevrijheid" bij I\et ontwerp van een transljlissiesystemen
heeft de deskundige opgemerkt (tweede alinea 'eh Verder):'
"Voor liet kabeltraiecl·met daarin eeti Dijntnl paralleÎle glasvezelverbindingen ivo,dt deze
veroudering in de praktijk gevormd door het haillal'lassen dat et tijdens qe v.eronderstelde
levensduur bijkomt leh gevolge van kabeire'parailes enlof her-rouferÎng vail het kabelliaject.
Dit aantal te venvachh:n extra lasseli'is sterk afhnnlieiijk van' de loidtle omstandigheden en de
toegepaste kabelbescherming, Wanneer dezc laatste bestaat uit een petonnen kabelgoot zoals
dat in vccllanden gebruikelijk is; zal dit aanial aariiienJlJk lager zijn dan'wanneer d,e .kabel
alleen in een k-unstslofbuis Iigl zoals dat in Nedeilnrid gebniikelijk is. In óllestandaarden
wordt erop gewezen dat voor deze veroudering voldoende ruimte gereserveerd moei worden.
El' wordt d,narom met zgn, "marges" gewerkt. Voor het kabeltrajeel is dat de
"dempingsmnrge" die nodig is om de extra lasdemping op te vangen ten gevolge van de eXlra
lassen tijdens de levensduur van het systeemgebruik. '
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In de rru-T standaard G957 (Ref. (10) is dit als volgt venvoord:
(...)
Indien als voorbeeld het in de vorige pamgmaf genoemde systeem toegepast zou worden op
hettmject Arnhem·Geldermalsen met een gemiddelde basisdemping van de kabel bij 1550
nm van 14.2 dB don Is de gemiddelde dempingsma,rge dus 24 - 14.2 = 9.8 dB. Even
veronderstellend dat in deZe eenvoudige sysleemeonfigu.mtie geen a,ndem eomponenlen met
demping aanwezig zijn (bijvoorbeeld eXlm connecioren) kan dezé 9.8 <113 dus toegepasl
worden om de loekomstige demplngsloehame door exlm, lassen op Ie va~gen. Met een
gemiddelde van 3 eXlm lassen per jaar per 100 km en met zelfs ccn gemiddelde repamtie
lasdemping van 0.15 dB (zie beanllvoordingalldere vrogell) geeft dit een technische
levensduur van hel sysleem van 9.8 I (3xO.72)xO.151 = 30.2 jaar. Uiteraard is een
verdere (statistische) detaillerIng noodzakel(jk om hier de juiste keuzes Ie maken.
Naast deze aan te houden nïarge knD het pe~ vezeltraject uitelllard ook voorko,men dat de
werkelijke vezeldemping lager is dan veovachte "nomirtale" waarde zodat er in een dergelijk
geval een eXlm marge ont.9laai. Het is dus niet zo dot ojJ liet moment dal de vpomf
veronderslelde maximale dempingstoename onlslaat.hel imnsmissiesysleem tegelijkertijd
niet meer naar behoren wérkt. Dit zal alleen het gevnl zijn wanneer op dnt fTlomentalie
andere marges zouden zijn opgebruikt. Dit lijkt ~r uitzonderlijk. Wel ontslaat dan een
"lVaarsehulVingssituatie" die moet leiden lot,helnel;veron van een herslelplan. Hoe dit wordt
aangepakt zal per situatie en per bedrijf verschillend zijn,
(...)
Klanrblijkelijk is voor het onderhavige geschil de bel~ngrijksle afspmak dot de
dempingsmarge voor het trajeCt Geldermalsen - Arnhem ~ dB bedraagt. Zie hiervoor eehler
ook de beantwoording van vraag 2. Zoals uit het hierboven uitgewerkte voorbeeld blijkt lijkt
deze marge extreem laag voor dit lange tmject."

,In antwoord op vmag 2 heeft de deskundige onder meer vermeld (pagina 8, tweede
tekslblok):
"De opmerking dat de genoemde 2 dB marge "in de markt a/gemeenlVordt gehanteerd"
komt mij vreemd voor. Weliswaar slant dere waarde ln sommige "handboeken" (.oo) nis
vuistwaarde genoemd maar dit is een grove vereenvoudiging en slaat meestal op de vaak in
het buitenland voorkomende situatie met kal1els in een goed bes~hermde ondergrondse
(betonnen) goot of op systemen over eert kO!1Cr (mject. 'Zçlals 'bij de bcontwqqrding van vrang
1I wordt loegelicht dienl de loe te passen marge te passen bij de ln de loop vaQ de
levensduur Ie venvaehlen toename In <lemping en dit kan per Iraject en per type systeem
verschillen."

In antwoord op vraag 4 heeft deskundige uiteengezet (op bladzijde lp, eerste alinea)
dot voor Instellatielassen vrij algemeen een gemiddelde dempingslVaarde van circa 0.05 dB
wordt aangenomen en (In de volgende aline~'s) dat repomtielassen een hogere gemiddelde
losdemping zullen hebben, namel(jk eei! verhoging met m,áxi,maal 0.05 dB, hetgeen leidt lol
clma 0.10 dB "mils voor de omstandigheden danrvoor 4. nodige zorg wordt in acht genomen
(o.a. las- en meelapparatuur). Zodra dit nlel meer het geval is zullen "uit,schieters' de
gemiddelde lasdemping sterk kunnen verhogen en wordt een gemiddelde wa,arde zoals door
Casema genoemd von ca 0.15 dB reëel." '

Onder "6.2 Eigen beschouwing" vermeldt de deskundige (bladzijde 5, laatste alinee en
bladzijde 6, eerste áiinea):
"Gebaseerd op de door Casemà verstrekte gegevens is blijkl)aar een controct aongegaan mei
Fmnee Telecom waarbij de demping over n km kabel tijdens de cont[aclperiode in elk van
de 24 vezehrnjeeten niet meer don 2 dB mag stijgen. Bij het door Cnsema vero~derstelde

gemiudeld aanlol breuken door schade of geplan<je omleggingen van ca. 6ljaar.1OOkm (zie
beantwoording vraag 5) en eei! uoor Casema gediuihte gemiddelde lasdemping bij
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reparatielassen van 0.15 dB/hiJl zou deze 2 dB stijging in he! totale traject verwacht mogen
worden over 2/(0.72x6xO.15) =3jaar na inslallatie. Dit lijkt mij aanzienlijk korter dan de
veronderstelde conlraelperiode zodat het vooraf al duidelijk kon zijn dat op vrij korte termijn
in tracés 'van 4 km lussen bovengrondse kasten de volledige kabel vervangen moesten
worden. Dil voldoel zeker illet aan dç eisen:en aanwijzingel1 die wereldwijd in gebruik zijn
en die in sysleemslandaarden zijn vastgelegd (zie qemlhvoordillg vraag 11). Casema heeft
hiermee naar mijn mening een groot risico genO!T!ç!1,
In hel verlengde hiervan k!U1 hier zelfs qe vraag gesteld worden wat er zou gebeuren wanneer
een telecom operator een systeem in werking slelt waarbij geen en.kele dempingsmarge meer
is. Het systeem zal In eeiste 'instantie goed .'verken maar bij elke kabelbreuk moet danals
standaard reparrilieproeedute de volledige lengte. in dit gevall.ussen twee bovengrondse
lasknsten, \vorden·vervangen·. Melde huidige installalle kennis waarbij ook bijv. 8 km
lengtes kunnen worden geïns!~lIC!Jrd zouden ge te maken k\l.stcn en de storingslijd bij
kabeibreuk extreem hoog worden". .

Op vraag :3 heeft de deskunqige, samengevat, ge~l\twoord dat er geen eis beslaat ten
aa'nzien van de maxim"ie derripi.ng i.1\ een enkel tracé IJlaar alleen, yoorhet totaal van de
aaneengeschakelde lracés en dat 'de 'toename vun de demping ulIeen verminderd kan worden
door een nanlallasse" Ie venvijd.eren. '

Op véaug·5 heeft" de deskundige in het algemeen geuntwoord dat het gemiddeld
.aanlal storingen per jaar per lype leiding bij de nutsbedrijven en bij telecom operalors zeer
goed bekend is maar dal de' kans op schade in een specifiek tracé niet bekend is omdat de
lokale omstandigheden daarvoor te verschillend zijn.

Op vraag 6 he.éft de des~undige in voelnqot4.geantwoord dat de demping voor een
n km traject respectievelijk 25.7 dB bij 1310 nm en 14.4 QB bij 1550 nm zal zijn, lIetgeen
redelijk overeeJikoml meI de in 19lJS gemeten geniiddelde dempingswaardca van
respectievelijk 24.2 en 14.2 dB.

In anlwoo(d op vroeg 7 heeft deskundige onderscheiden tussen bet extra
dempingsverlies dat een las met zich brengt en de verhoogde kans op toekomstige
kabelbeschadiging, afhnnkeiijk van de mate van bescherming door een omliggende buis.

Op vrilag Sheeft de. deskundige diverse wijzen vanlechnjseh noodzakelijk herstel
beschreven.

Tn aillwoord op vrnilg 9 heeft deskundige het operationeel geen begaanbare weg
geoordeeld om een sluk reparaliekabel te leggen op een trajecl waqr m.ie of meer lassen op
korte afstand van elkaar liggen. maar wel gelve~n op de mogelijkheid om een planning te
mekèn voor het preventief vervangen van de slechtste reparatielassen.

Op vraag 10 heeft deskundige onder meer geantwoord:
"Uitgaund van het bij de beantwoording Ven vraag.7 gestelde OVe!' de aard van de fCslschade
is het reëel'om dèze sèhade ook te willen kIVa!1tificeren. Gezien het gecompliceerde karakter
hierv'an met veel onzekerheden wordt allereerst een 'eenvoudig reke!1voorbeeld gegeven
waarbij gemakshalve uitgegaan wor\lt van de netwerksituatie zoals in dit procesdossier is
beschreven eh iJe te kiezen parametèrs even bekend worden verondersteld.
De basiseenheid is een traject van n km .metdanrin 20 llligenocg gelijke lracés van elk Ce 4
km. Uitgaand vim hel gemiddelde nenlal breuken vqn bijv. 3/jr.100km yoor dit type leiding
en een economische levensduur van bijv. 20 jaar (...) mogen gemiddeld aan het'eind van de
levensduur 2x(721100)x3x20=86 èxtra'lassenworden yerwacht. Hierbij wordt uitgegaan van
een goed ontworpen transmissiesysleem waarin voldoende dempingsmarge is opgenomen
om dit aantal exira las'sen a.an te kunnen (zie beantwoording vraag 11). Daar deze Inssen
zeker niet homogeen verdeeld zullen zijn eil er. ook meerdere malen lassen zullen worden
verwijderd bij het .aanbrengen van een nieuwe las (lJijvool'becid walIneer eell /asmojwordt
beschadigd) dient dit getal vermenigvuldigd worden met éen "overlappingsfactor" die eea
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waarde heeft tussen 0 en 1om het juiste aantal lasmoffen bij einde levensduur te bepalen.
Hiervoor zal slatistiseh materiaal moeten worden verzameld. Stel deze factor voorlopig op
0.5 dan zullen er fysiek aan het einde Van de levensduur nog 86x0.5=43 extra lasmoffen
aanwezig zijn. De volgende onzekerheid is het oantaltrncés waarin deze !asm~ffen zich
bevinden. DJt zn.! zeker niet in alle tracés het geval zijn omdat de knns op beschadiging een
sterk lokaal karakter heefl. Stel deze faclor voorlopig ook op 0,5 dan resulteert voor deze
specifieke nelwerkopzet een aantal tracés dat moel worden "gerenoveerd". In dil voorbeeld is
dit dus 20*0.50 = la tracés waarin zich elk co 41nsmoffen bevinden.
Wat petreftde in rekening Ie brengen kosten van vervanging van een tracé in deze ficlieve
situatie moet nQJlr mijn mening in het geval van le/ecommillJicoliekobe/s in buis onderscheid
gemaa,kt worden tussen de kabel zelf en de buisleiding. De buisleiding wordt normaliter
opnieuw gebruikt waarbij ook een rol speelt dat de buisleiding legen zeer hoge kosten uil de
grond zou moelen worden verwijderd bij niet-gebruik (hél ZOII don "afval" niorden).
Technisch gezien is de levenduur van de buisleiding zeer hoog en hebben repaint!es
nauwelijka effect op de functie. Voor de kabel ligt dit anders. Weliswaar is de fysieke
leven!duur van !Ie kabel zeer lang maar de ervaring lot nog toe heen geleerd dat generalies
glasvezels elkaar opvolgen en dat ook kabeleonstructiés en gewenste aantallen vezels per
kabel aan vemnçering onderhevig zijn. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden
dat de restschade berekening voornamelijk op het herStel van de buisleIdiM gericht zou
moeien zij n. '
Uitgaand van de aangegeven bedrogen voor herstel van een volledig lracé zoals opgegeven
door Caserna en onder aftrek van de koslen van de kabel en het inblazen en monteren daarin
kun'nen de kosten per tracé in dit voorbeeld ruwweg geschat woiden op co € 2500,- (voetnoot
8: In de conceptmpportoge was hier een aanzienlijk hoger bedrog genoemd (€ 10.0.00). Mede
door de relleties op deze conceptrapportage is dit bedrag bijgesleid (zie bijlagc A2). Voor dc
genoemde 10 tmcés is de restschade ten tijde van de renovatie dus ca € 25.000,-. Ervan
uitgaand dot de beschadigingen met een zekere regelmaat oplreden moet dit bedrog
herrckend worden noor een netto conlanle waarde gekarakteriseerd door een periode VDn dc
hulve levensduur, d.i. 10jnar in dit voorbeeld. Het daarbij gehanteerde iendement even op
6 % slellene! Wordt dit een restschade van e14.000. Verdeeld över de bo'veilgenoemde 86
exlm lassen is dit een reslschade per las van ca € 165,- d.i. co € 330,- per schadegeval. Indien
deze restschade per schadegeval maar oDk bij het aanbrengen van extra lassen ten gevolgen
VDn noodzakelijke her-routeringen of uitbreidingen wordt uitgekeerd enlofgereserveerd
ontstaat zo hel "potje" waaruit de renovatie van de buisleiding bij eindc levensduur van de
kabe.! kon worden bekostigd. AI gedanc afschrijving van kabel enlofbulslliiding speelt hierbij
geen rol.
Bij de gevolgde redenering zijn ongetwijfeld diverse kanttekeningen Ie plaatsen.
(...)
- Ook in een situatie met een (te) krap dempingsbudget ioals hll)et'onderhavige ge,val, kan
deze berekening worden toegepast. Bij cen gelijke economische le~ensdulli zullen de talale
vergoedingen van restschade uitkeringen gelijk blijven omdat imniers ilet aanlal
schadegevallen niet anders znl zijn. Echter, bij einde levensduur zal het aantnlle renoveren
tracés aanzienlijk lager zijn omdat vooraf al In een Mntal tracés de' volledige lengle kabel
vervangen moet zijn om de overschrijding van de demping op te vangen. nat geêrt op dal
moment een fmancieel voordeel in vergelijking niet de situatie dal er wel een voldoende
dempingsbuçget was geprojecteerd. Uiteraard weegt dit Iiiet op tegen de kosten van de
tussentijdse plaatselijke repamtie van de beschadigde buisleiding cn de verVanging van de
kabel in hel volledige tracé.
Omdat In dit geval de rcstschude zich manifesteert larig voordarde lieoogde oorspronkelijke
economische levensduur is bereikt kan als alternatiefde voorgeslelde berekening ook op
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identieke toegepast worc!en m!!nr dan voor een "levensduur;' die gekoppeld wordt aan het (te)
!(rappe dempingsbudgel. Zoals b,ij de beantwoording van yraag,( i, "Algemene indruk." is
aangegeven; is dit een levensduur van ca 3jaar. Dit is zo kort dat oók de splitsiag tussen
kabel en buisleiding /lier weinig zin meer heeft. Gezien alle overige geïnstalleerde
teleeèm[l1unieati,e systel]1en Wnar wél de nodige dempingstilatge is'in acht genomen lijkt mij
di\ eep wat uitzOnderlijke S\tuatie." '

i,3 Bij zijn,rapPort is de deskundige, bij gebrek aan conèrete informatie, vim een
aanzienlijk aanlà( aannames lJ,ilgegaan. Voorts heeftliij een aantal kanllekeriingen geplaatst.
Het hof \vijst ~rop qa,t het,op,de weg van partijen, en met rîàme van Caseltia, l1àd gelegen om
in deze procedure, ~ventuee! nog,in de aanloop naar het definitieve dliSkundigerirnpport,
ineer feilen en omstandigl1edeo aqn te voeren, ,zodat de desku'ndige da'o'rmee zijn werk
'nnuwkeuriger en met een grote're mate,vnn zekérheid had'kunnen uitvoeren. P;,i1ijen hebben
dot eehler nagelaten. Met name had het op de weg vun Cisemli gelegen oÎTl nader loe te
lichten Welke faetoren'van invlged zijn op de on\Vang vim de restschade, gelet op het feit dat
zij hier pJs dark fiber !evernoei.er kan worden aangemerkt. De enkele vermelding van sleehls
één contrqctuele afsgraak met, .In dit geval, Franee Telecom oilér het dempingsbudget biedt
daartoe onvoldoende niinknopingspunlen, zodat de deskundige genoodzaakt was pm van
verreg~ande - a,bstfilete - aannames uitgegaan. Niettemin heeft de 'deskundige zijn rapport,
ook cijfermatig, zo nauwkeurig mogelijk opgebouwd om tot een verantwoorde
schadeberekening te geraken. '
Het hqf volgt dit deskundigenrapport, dat hem zo grondig mogelijk voorko'mt als,partijen
hehbén[l1ogeliJk gel))aakt. .
Nallat het ç1efinitiev~ c\eskundigenrapport was uitgebracht, hebben partijen i1aarop geen
wezenlijke k)'itiek'uitge~efenC!, behalve v,oor zover deze hierna zal worden besproken.

204, Tegen het deSkundigenrapport heeft Casema (opnieuw) aangevoerd darCaserna met
Fta!l!;e ,Telecom de c9ntf\letuele afSPraak had van een krappe malir niet ongebruikelijke
deltipi~gsmarge ,Vatl ~ dB V09r het gehele,traject'en dat'Casema OIigeveêr een jaar tevoren ter
,p'la~lse een geheel nieu\v tracéhàc\,g~legd, waarin nog geen reparatieinSsen voorkwamen op
het moment van het graafacei<!ent van 16 maart 2004. '

2.5' ,Overeenko!nstig het in het Wssenaqest van 30 'septeinber 2008, rov. 4.3 neerlegde
crit~ri~m mOel~ch!er worçlen ge09rdeeld dat herstel Van deze zaak mogelijk'en ve'rantwoord
is. Il]1mer~ uit de "ntwoorden van de c\eskimdige blijkt dat de sys(eelÎ1Sláîtdäatden eisen dat
de demping van een traject als het onderhavige gemiddeld omstrce/<s 9,8 dB moet liggen,
waarbij dal1 voor Nec\erland ook nog de bijzondere situatie gebruikelijk is dat de kabel niet in
een beionnen kabelgoot maar in een veel kwetsbaarder kunststof buis ligt, zodat een marge
van 2 d13 extreem laag is voor dit lange traject van 72 'km, wanrin al 3 jant rili ins.tallatie een
oversel,lrijdi!1g.vqn 2 c!» dreigt. fret hof onderschrijft de opvatting van dÓIJeskundige dat het
'hierdóor vooraf duidelijk kon zijn dat,op vrij korte termijn in tracés van4Rin tussen de
bovengrondse kaslen d~ yolle<!ige kabei vervangen moest worden en dat dit niet voldoet aan
de aUIi\vijzingen die wer,eldwijd in gebruik ~ijn en die,in systeemstandaarden ~ijn vastgelegd,
ïo~at Casema een groot risico heeft genomen. Daarvoor mog.zij \dezen)n hoa{verhouding

'tot,fninçe TeleeOll1, maar een zo uitzonderl ijk krap'dempingsblidget komt jegens derden
voor rekening en risic".van Casema. Dit verweer van Cnsema treft geen doel. "

2.6 Anders d~n C~~ema meent, heeft de deskundige ziCh wel degelijk gérealiseerd dat na
plaatselijk her~teltoeh door de twee (extra) ,reparitlielassell signaalvërlies ial kuilllen
oPt~dCn, welke reslschade (lloetw,orden vergoed. De cieskillldige heeft deze restschade in
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antwoord op vraag 10 berekend. Op deze berekening heeft Casema echter kritiek geuit,
allereemt dat de kosten van de repamtie vim de buisleiding geen € 2.500. maar € 10.000
belopen. . .

2.7 In zijn voor cominenl.aar aan partijen loegezonden conceplrapportage Was de
deskundige nog uitgegaan van koslen van € 1O.0QO. Naar aonleiding van een kritische vraag
daarover namens". . (zie bijlage Ai) bij het nipport, he~ft de <1,eskundige dit
bedrag in het definitieve rapport gecorrigeerd in € 2.500 met ~Is vcrkl.aring in de voetnoot 8
"In de coneeptrapportage was hier een aanzienlijk háger bedrag gengem~ (€ 19.000). Mede
door.de reacties. op del\' conceptrnpportage!s dit bedrag'bijgesleld (zie bijlage A2)."
Op blad~ijde 10, een na laatste en laaisiè alinen van deze bijlag~ A2 verkloa.<:l <je deskundige
dit als volgt: . '. .
·"De geslelde kosten van € 10.000 is niel voor het verYlll)gen vnn de HDPE bu!~, omdat deze
immers in de.grond blijft liggen: Oe koslen betieffen i) het demontero~ en venyijderen van
de tijdens de levensduur aangebrachle moffen. H) het herslellen van deRDPE buis Ier plaatse

.van de verwijderde moffen, iH) de meeikosÎen voor het Uilblal\'n van meerdere korte stukken
ka~1 in plaats van een doorgiitinde kabel van 4 km en iv).de kosten vonr het aanpassen van
een.netwerkadministrotic lVat beÎreft de repárl\tieinoffen..!iet verwijderen. VUT!~ oude kabel,
hctl!ï!!l1onteren ·van de kabel in de lasknslen en het schoo~bl.azen van ge gerenoveerde buis
o.m inbl.azen vlin een'nieuwe laibel mogelijk te mnken hlSren'niet bij deze koslen omdat dit
ook iA het·gevól wanneer er geen e;clm lasmoffen op het triljecl zouden zijn aangebracht
noodzl!kelijk is.
HoofdbestJlnddeel van de kosten zijn iirbeidsuren incll\Sief het gebruik van blaas- en
graafapparatuur. Als schatting ltiervoor ben ik uilgegaan"vap cle door Caserna opgegeven
k.os!en Onder aftrek van de las- en kobelkoslèn oindat hier\Jij een soortgel.ijke aClie
nog<l.z.a!<elljk is. Allemalief zoil k\innen Worden uitgegaan vlln ca 120 arbeidsuren tegen een
gemiddeld uurtarief van €-75 cri € SOO materiaalkosten. Dit opnieuw beschouwend lijkt me
het geslelde bedrag wal aan de zeer hoge kanl. temeer daar ~et wer" ge~oppeld wordl aan de
inSlall.atie van het nieuwe netwerk. In de definiti~ve nipP9riage zal.lk dit be<\rng verlagen
naar € 2.500 d.i. enkele mensdageiïwerk per Îriicé, mllterianl cO ft koslen, a.verigens moel
b.e<laçhlworden dat dit slechts eeii ruwe schalting is voor een gemi<\delde situatie i/l een
voorbeeld,u .. .

2.8 . Kennelijk berust het hier genoemdé aanlal arbeidsure~ Van cirça.l<!P op ~n misslag.
Het zou, .weinig.geloofwaardig. neerkonien' op nieer dan <lrie riJaaweken, tenvijl de
deskundige verderop spreekt over "enkele mensdagen·...~o<\~i m.aet wo'1len uitgegaan van
circa 20 arbeidsuren van € 75, hetgeen neerkonil op € 1.500. Als zelf bij uitstek deskundig op
dit terrein had Casema dil redelijkerwijs behoren te begrijpen. Dat hel bed!';!g va.n ~ 10.000
een meer ro~1 beeld zou geven vlin de kosten van reparatie va.a de ~uisleic!ing. zQa!s Caserna
aanvoert, vat't zonder enige Specificatie van haar ziJde, die onthreek~ ip rèdeiijNleid niet in te
zien, t.erwijl dat evenmin eenVoüdig valI af te leiden uit de specificatie van Van den'Berg van
de totale vervangingslVerkzaamheden (bijlage bij de factuur van Casema, produclie 3 bij de
inleidende dagvaarding). Daarom bestaat hier geen aanleiding lol he.rh~rekening.

2.9 Verder klaagt Casema erover dal hel bedrag 'vlin'e 2.500 sleeh.i•.ziet op herslel van
de puisleiding en dilt de koslen van de klibel ~If len Ol1!'echte nie! zijn meegenomen.
De deskUlldige heeft weliswaar onderkend dat de fysiek~ leveOsduur vpa de kabel zeer lang
is, maar erop gewezen dal de ervaring tot nog toe heeft geleerd dal genernljes glasvezels
elkaar (naar ook Caserna blijkens haar memorie ria'deskundigenberieht sub 12 begrijpI:) snel
opvolgen en ook kabelkoslen en gewensle aantnllen vezels per kabel aan verandering
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onderhevig zUn. Cas~ma heeft we.I, aangevoerd dat. in dit geval een zelfde soort 24-volldige
kabel is geïnstalleerd, .maat dit lijkt .veeleer een gevolg van het feit dat het oniereeht lage
deinpiilgsbudget van 2·dB ontUdig tot de noodzaak van vervanging leidt. Overigens I\eeft
Casema ook geen gegevens verstrekt over de economische afschrUvingstermijn van dit soort
kabels. Daarom bestaat cr geen nanleiding tot reservering voor de kabel zelf.

2.10 ·De deskundige hecft als ka~ttekening bU zUn redenering onder vraag 10 bij het
vierde gedachtestreepje opgemerkt:
H_ Indien bU het "einde van de economische levensduul'wordt besloten om de reilovatie toch
uit te voêren met een identiek type kabelllIet hetzelfde tvpe glasvezels lUkt een financieel
nadecl te ontsiaan. Er lijkt dan alsof geen d.e)<1dng i.s voor de lInn te sehaffen nieuwe kabel en
de insialliltie daarvari terwijl die kosten wel degelUk Ie wijten zUn aan de voorgaande
schadegevallen en herrouteringen. Evenzeer kan echter gesteld worden dat er een voordeel is
vanwege het hergebruik van de al afgeschreven kabel in de tracés die niet gërenoveerd
moetçn 'worden. u"'; • • •

Daarop heeft Casem.á als volgt gereageerd: , .
"Hét fèit dat èr geel)·Ç1elqdng Î~ voor:de aan .te schaffen nieuwe kabel, en installatie daarvan
(terwijl dit wel is te wUten arinde .voo~gaande schad.egevnUen),:\vordt volgens de deskundige
"gecompenseerd" door het voordeel van ~ergebruik van. de (economisch) afgeschreven kabel
in de ITlicés die niet ge,ienov~erd mOeten worden. tlezc logica kan·Cosema eèhter niet
volgen·. Er is iinll)ers in ·het geheel geen sp",ke van enig voordeel. De vervilnging vindt
noodgedwongen ïJlaalS als gevolg van de diverse schades. Zonder schades was dit tracé ook
niet vervangen. nat ':liet aUe tracés hoevert. te w~Jrd~n vervangen is geen voordeel, maar kan
wellichi slechts als "geluk biÜ~n ongelIJk" worden beo:;choljwd." .
Naar het oordeel vail het hof beschrijft de deslqmdige hier een situatie aan het eind van de
economische ievensdljllr van de kabel, dus op het moment dat de kabel economisch al
afgeschreven· moet zUil.. Daarom gaal liet hof hieraan voorbU..". . . .

2.~ 1 Aanhakend áUli de OpV~I\ing van pe d~kuhdige (in antwoord op vraag 11 onder "b
keuzevrijheid") <lat er ilader.&t.atistische materiaal zqu moelen worden verzameld om de
verschillende correctiefaelÓrel\ te k,unnen invu.llen, heeft.Casema voorgestelp het onderzoek
daarmee nog áilh'til vullen, hetzij dool' de deskundige, hetzU door partUen. .
Het hof héeft eeNer, gelet op de stand vnn de procedure, geen behoefte aan nadere
voorlichting. Casema, bij .uitstek deskundig oP.dit gebied, heeft wlf nagelrilen om s~1tistische

gègevens in het gedlrig te br~ngen enloe te Rassen op de wijie van berekening, Daarom
Ivordt haar verzoek van de 1101)d gewezen.
Verder heeft Casenïa geen bezwaren tegen de berekening van de deskundige aangevoerd.

2.12 B . à: b· ! ... "K1j;men zich vinden i~ de·wijze van berekening, zij het dat de
iléskundige in h(lIl' visie een Ie hoge rekenrente·van 6% heeft toegepast, die 4% zöu moeten
bedrngen. Daartegeil heeft Casemn geen bezwaar aangevoerd, zodat het Iiof zat uitgaan van
4%.

2.13 . Het hof verenigt zich ri1~t deberckening door de deskundige onder cOlTectie op een
rekenrente van 4%, zodat. de contante waarde van de restschade'van € 25.000 in 10
jaarteimijnen bij een rente y;n 4% niet·€ i4.000 bedraagt maili€· 16.889. -Per graafinCident
komt dezer.cStlVaarde'heer op € 16.8S·9: 86 extra lassen x liassen per accident'" € 392.
Afgezien van de dÓor BetljWerOUle c.s. OP 28 september 2005 betaalde koslen vnn plimtselijk
herslel van€ 8.302,28, hebben·BetuwerU"le c.s. deze € 392 nog niet voldaan.

Mba
Rechthoek

Mba
Rechthoek

Mba
Rechthoek

Mba
Rechthoek

Mba
Lijn



zaaknummer 104.004.151
datum: 22 mei 2012

3. Slotsom

bind 9

3.1 Het hoger beroep slaag~ zodat het bestreden eindvonnis moet worden vernietigd,
echter met uitzondering van de toegewezen buitengerechtelijke incassokosten met renIe,
\Vaartegen geen grief is gericht.

3.2 Het verder gevorderde zal ulsnog worden toegewezen zoals hieronder vermeld, met
afwijzing van het meer ofanders gevorderde.

3.3 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal het hof Caserna in de kosten van
beide instanties veroordelen.
De koslen voor de procedure in eerste annleg aan de zijde vanfl'a;<l&L' .". worden
begroot op € 900 aon verschotten (€ 900 voor griffierecht) en op € 1.447,50 voor salaris
overeenkomstig helllquidalielorief (2,5 punten x rechtbanktarief Ill)).
De kosten voor de procedure in hoger beroep nan de zijde von II D S !l1Stf1,Vorden
begroot op € 6.025,85 aan verschollen (€ 70,85 voor dagvaording, € 1. t95 voor griffierecht
en € 4.760 voor deskundigenbericht) en op € 4.632 voor snlaris overeenkomstig het
liquidotielarief (4 punten x oppeltnrief Ill).

4, . ne beslissing

Het hof, recht doende In hoger beroep:

vernietigt het eindvonnis van de rechtbank Arnhem von 2 mei 2007, met uitzondering van de
toegewezen buitengerechtelijke incassokosten ad € 1.158 met rente, en doet voor het overige
opnieuw recht:

veroordeeltO ~ LCS. om aan Caserna IC betolen de bedragen von € 8.302,28 alsmede
€ 392, beide bedrogen te vermeerderen met de wettelijke rente doorover vnnaf 16 maar! 2004
tot de dog der algehele voldoening:

verstaat dat daarop volgens de wettelijke toerekeningsregels in mindering moet worden
gebracht de betaling len behoeve vnn .... van € 8.302,28 d.d. 28 september
2005:

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij VOOITaad;

veroordeelt Caserna in de kosten van beide instanties, tot ann de bestreden uitsproak non de
zijde van @jZZiJid. wat batren de eerste aanleg vastgesteld op € 1.447,SO voor salaris
overeenkomstig het liquidatietnriefen op € 900 voor verschotten en tot aan deze uitspronk
Wat betreft het hoger beroep vastgesteld op € 4.632 voor salaris overeenkomstig het
liquidatietorief en op € 6.025,85 voor verschotten;
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