
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
3 september 2013 
Zakelijke abonnementen CAI Albrandswaard. 
Het college 
133910 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In antwoord op de vragen van de CU/SGP en VVD van 31 juli 2013 delen wij u het 
volgende mee. 
 
 
 
1. Hebben de zakelijke abonnementen van de bedrijven, die in 2010 op het 

Albrandswaardse glasvezelnet aangesloten waren, deel uit gemaakt van de 
verkoopovereenkomst met CIF? 
Antwoord: Ja, de zakelijke abonnementen maken deel uit van de 
overeenkomst met CIF. 

 
a. Welke afspraken zijn in het contract opgenomen voor de bedrijfszekerheid van 

de ondernemers met een glasvezelaansluiting? 
Antwoord: CIF staat er contractueel voor in dat zij in staat en bereid is de 
dienstverlening te continueren. Ook zijn partijen overeengekomen dat de 
gemeente en CIF tussen de datum van ondertekening van de 
koopovereenkomst en de overdrachtsdatum alle zakelijke verbindingen in kaart 
zullen brengen en gezamenlijk zouden bewerkstelligen dat CIF, of een door 
CIF aan te wijzen derde, vóór de overdracht van het netwerk met de 
gebruikers van die zakelijke verbindingen een marktconforme 
huurovereenkomst en SLA (Service Level Agreement) aan zullen gaan. 

 
Partijen zijn tevens overeengekomen dat, indien een zakelijke partij weigert 
een marktconforme huurovereenkomst en SLA voor zakelijke verbindingen aan 
te gaan, het CIF vrij staat om de betreffende zakelijke verbinding na de 
overdrachtsdatum te staken, waarbij geldt dat CIF de gemeente van de 
voorgenomen staking van de verbinding schriftelijk zal informeren. Dit heeft 
zich niet voorgedaan. 

   
b. Is er een SLA opgenomen in het contract? 

Antwoord: Er is geen SLA opgenomen in het contract. 
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c. Welke afspraken zijn er gemaakt over de transitie van de abonnementen naar 
CIF? 
Antwoord: Partijen zijn overeengekomen dat de gemeente per datum/tijdstip 
ondertekening leveringsakte de rechten en plichten uit de abonnementen 
(klantenovereenkomsten) effectief overdraagt aan CIF en CIF deze rechten en 
plichten zal aanvaarden. 

 
Voorts is overeengekomen dat de abonnees in kennis worden gesteld dat CIF 
deze overeenkomsten wenst over te nemen en voort te zetten.  
 
Tot slot is overeengekomen dat het al dan niet medewerking verlenen aan 
contractsoverneming ten aanzien van de klantenovereenkomsten geheel voor 
rekening en risico van CIF komt. Totdat een abonnement rechtsgeldig is 
overgedragen komt CIF de verplichtingen uit deze klantenovereenkomst na 
namens de gemeente.  

 
d. Welke afspraken zijn gemaakt over de abonnementsprijzen van de zakelijke 

abonnementen? 
Antwoord: Zie hetgeen hierboven onder a. is opgemerkt (dus aanbieden 
marktconforme huurovereenkomst en SLA). 

 
e. Welke afspraken zijn er gemaakt over meerdere aanbieders van zakelijke 

abonnementen? 
Antwoord: CIF garandeert in het koopcontract dat CIF of haar afnemers het 
netwerk voor meerdere dienstverleners zal openstellen. 

 
f. Zijn de abonnementhouders door u geïnformeerd over de verkoop en de 

mogelijke gevolgen voor de diensten die zij afnemen? 
Antwoord: De zakelijke abonnementhouders zijn niet rechtstreeks door de 
gemeente geïnformeerd over de verkoop omdat tijdens het uitvoeringstraject 
CIF heeft aangegeven dit zelf ter hand te nemen.   

 
 
2. Heeft de gemeente Albrandswaard de zakelijke abonnementen over gedaan 

aan CBizz? 
Antwoord: De gemeente heeft de zakelijke abonnementen niet overgedaan 
aan CBizz, maar aan koper van het netwerk, CIF. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onderdeel van de overeenkomst met CIF, en voorwaarde voor de verkoop van het 
Glasvezelnetwerk, was de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere aanbieders over het 
glasvezelnetwerk. 
 
3. Op welke wijze heeft het college deze voorwaarde ingevuld voor de zakelijke 

abonnementen? 
Antwoord: CIF garandeert in het koopcontract dat CIF of haar afnemers het 
netwerk voor meerdere dienstverleners zal openstellen. 

 
4. Verwacht het college naar aanleiding van de ontstane situatie claims van 

ondernemers op basis van de overeenkomsten of door gedane investeringen 
in het glasvezelnetwerk dat al sinds voor de verkoop van de CAI in 
Albrandswaard actief is? 
Antwoord: Wij verwachten geen claims. 

 
5. Op welke wijze gaat het college zorgen dat de ontstane problemen rond de 

zakelijke aansluitingen worden opgelost? 
Antwoord: De gemeente is geen partij bij deze aangelegenheid. 

 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 

 
    

Hans Cats   drs. Hans-Christoph Wagner 
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