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Datum: 3 december 2012 

 

Nieuw besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de 

bezwaarschriften van SURFnet B.V. gericht tegen een drietal besluiten die verband houden met 

de registratie van SURFnet B.V. als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

 

1 Samenvatting 

 

1. SURFnet B.V. (hierna: SURFnet) heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom die het 

college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) haar 

wegens overtreding van artikel 2.1 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) heeft opgelegd. Verder is 

tegen het besluit tot registratie van SURFnet als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

bezwaar gemaakt, alsmede tegen het daarop volgende besluit waarbij het college de door 

SURFnet verschuldigde vergoeding voor jaarlijks toezicht heeft vastgesteld. SURFnet betwist niet 

dat zij elektronische communicatiediensten en een elektronisch communicatienetwerk aanbiedt, 

maar bestrijdt dat deze diensten en het netwerk een openbaar karakter hebben. In onderhavig 

besluit wordt door het college opnieuw op de bezwaren van SURFnet beslist. Het college verklaart 

de bezwaren van SURFnet alsnog gegrond en herroept de bestreden besluiten. 

 

2 Verloop van de procedure 

 

2. Bij brief van 21 februari 2007 heeft het college SURFnet gewezen op de wettelijke plicht tot het doen 

van een mededeling van het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst en een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, Tw. Het college 

heeft SURFnet daartoe een termijn van twee weken gesteld. Het college heeft daarbij aangegeven 

over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom indien SURFnet niet aan de 

mededelingsplicht voldoet. 

 

3. Bij brief van 13 maart 2007 heeft SURFnet gemotiveerd aangegeven geen aanbieder te zijn van een 

openbare elektronische communicatiedienst en een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 

 

4. Op 24 april 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij SURFnet haar zienswijze mondeling 

naar voren heeft gebracht. 
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5. Bij besluit van 19 juli 2007 (met kenmerk OPTA/TN/2007/201184) heeft het college SURFnet een last 

onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.1 Tw (hierna: last onder dwangsom). 

 

6. Bij brief van 30 juli 2007 heeft SURFnet onder protest mededeling gedaan van haar activiteiten door 

middel van het ingevulde formulier ‘Mededeling van het aanbieden van openbare elektronische 

communicatieactiviteiten’, waarbij SURFnet uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij geen openbare 

internettoegangsdiensten en geen openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt. 

 

7. Bij brief van 28 augustus 2007 heeft SURFnet bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. 

Bij brief van 1 november 2007 heeft SURFnet een aanvullend bezwaarschrift tegen de last onder 

dwangsom ingediend. 

 

8. Bij besluit van 30 augustus 2007 (met kenmerk OPTA/NER/2007/2662-2087) heeft het college 

SURFnet geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten, onder 

registratienummer 941666, en als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, 

onder registratienummer 941667 (hierna: registratiebesluit). Bij besluit van 30 augustus 2007 (met 

kenmerk OPTA/TN/2007/201703) heeft het college de door SURFnet verschuldigde vergoeding voor 

jaarlijks toezicht vastgesteld (hierna: besluit toezichtskosten 2007). 

 

9. Bij brief van 4 oktober 2007 heeft SURFnet bezwaar gemaakt tegen het registratiebesluit en het 

besluit toezichtskosten 2007. Bij brief van 1 november 2007 heeft SURFnet een aanvullend 

bezwaarschrift ingediend tegen beide besluiten. 

 

10. Bij brief van 25 september 2007 heeft SURFnet ingestemd met de gevoegde behandeling van de 

(op dat moment reeds aangekondigde) bezwaren. 

 

11. Bij brief van 1 november 2007 heeft SURFnet het college verzocht in het kader van de 

handhavingsprocedure de begunstigingstermijn opgenomen in de last onder dwangsom te 

verlengen tot 1 juni 2008 – en daarmee samenhangend – de registratie van SURFnet voor 

dezelfde periode op te schorten om SURFnet tijd te geven de verplichtingen van de Tw te 

onderzoeken. 

 

12. Bij brief van 21 november 2007 heeft het college aangegeven niet in te zien dat SURFnet belang 

heeft bij het verlengen van de begunstigingstermijn, aangezien SURFnet binnen de in de last 

onder dwangsom gestelde termijn heeft voldaan aan de last. Daarnaast wijst het college er op dat 

de Tw niet voorziet in het tijdelijk ongedaan maken van een registratie. 

 

13. Op 26 november 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar SURFnet haar bezwaren 

mondeling heeft toegelicht. 

 

14. Bij besluit van 21 december 2007 heeft het college de bezwaren van SURFnet gericht tegen de 

last onder dwangsom, het registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 2007, ongegrond 
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verklaard. 

 

15. Tegen de beslissing op bezwaar heeft SURFnet bij brief van 29 januari 2008 beroep ingesteld bij 

de Rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft het beroepschrift, voor zover gericht tegen de 

ongegrondverklaring van de bezwaren tegen de last onder dwangsom, doorgezonden naar het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb).
1
 

 

16. Bij uitspraak van 27 maart 2009
2
 heeft de rechtbank beslist op het beroep, voor zover gericht tegen 

de ongegrondverklaring van de bezwaren tegen het registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 

2007. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit van 21 december 2007 in 

zoverre vernietigd. 

 

17. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft het college bij brief van 8 mei 2009 hoger beroep 

ingesteld.
3
 

 

18. Op 22 juni 2012 heeft het CBb uitspraak gedaan op het door SURFnet ingestelde beroep gericht 

tegen de last onder dwangsom en op het door het college ingestelde beroep gericht tegen het 

registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 2007.
4
 

 

19. Het CBb heeft het beroep van SURFnet gegrond verklaard en het besluit van 21 december 2007 

vernietigd, voor zover het college daarbij de bezwaren van SURFnet tegen de last onder 

dwangsom ongegrond heeft verklaard. Verder heeft het CBb de aangevallen uitspraak van de 

Rechtbank Rotterdam bevestigd en het college opgedragen om ook ten aanzien van de last onder 

dwangsom een nieuw besluit te nemen op de bezwaren van SURFnet. 

 

20. Gelet op het bepaalde in artikel 7:3, aanhef en onderdeel d, Awb heeft het college er van afgezien 

voorafgaand aan het nemen van deze beslissing SURFnet te horen, aangezien aan haar 

bezwaren volledig tegemoet wordt gekomen en het college geen reden ziet te veronderstellen dat 

andere belanghebbenden – als daarvan al sprake is – daardoor in hun belangen worden 

geschaad. 

 

3 Feiten 

 

21. SURFnet levert onder andere internettoegangsdiensten aan onder meer de volgende instellingen: 

 

 universiteiten; 

 hogescholen; 

 academische ziekenhuizen; 

                                                      
1
 Zaaknr. AWB 08/170. 

2
 Rb. Rotterdam 27 maart 2009, LJN: BH9324. 

3
 Zaaknr. AWB 09/700. 

4
 CBb 22 juni 2012, LJN: BX0230. 
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 onderzoeksinstellingen en vergelijkbare instellingen; 

 researchafdelingen van bedrijven; 

 bibliotheken; 

 andere door het Ministerie van OCW gefinancierde instellingen; 

 STZ ziekenhuizen. 

 

22. Een deel van de tot deze doelgroep behorende instellingen maakt gebruik van de diensten en het 

netwerk van SURFnet. Een ander deel maakt gebruik van de diensten en netwerken van commerciële 

marktpartijen. 

 

4 De bestreden besluiten 

 

23. De bezwaren van SURFnet richten zich tegen drie besluiten van het college: de last onder dwangsom, 

het registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 2007. In de last onder dwangsom en het 

registratiebesluit – waarvan het besluit toezichtskosten 2007 een logisch uitvloeisel is – is gemotiveerd 

aangegeven waarom SURFnet werd beschouwd als een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst en een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Verkort en zakelijk 

weergegeven was het college van oordeel dat SURFnet een dienst aanbiedt die beschikbaar is voor 

het publiek en die derhalve dient te worden gekwalificeerd als openbare elektronische 

communicatiedienst in de zin van artikel 1.1, aanhef en onderdeel g, Tw. In dat geval zou het netwerk 

van SURFnet tevens te beschouwen zijn als een openbaar elektronisch communicatienetwerk in de 

zin van artikel 1.1, aanhef en onderdeel h, Tw. 

 

5 Bezwaren 

 

5.1 Geen openbare dienst en/of netwerk 

24. SURFnet maakt bezwaar tegen de registratie als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk. SURFnet bestrijdt niet 

dat zij elektronische communicatiediensten en een elektronisch communicatienetwerk aanbiedt, 

maar wel dat zij openbare elektronische communicatiediensten en een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk aanbiedt. Artikel 1.1, aanhef en onderdelen g en h, Tw vormt het 

toetsingskader voor de beoordeling van de vraag of SURFnet openbare elektronische 

communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt. Op grond 

van artikel 1.1, aanhef en onderdeel g, Tw is voor een openbare elektronische communicatiedienst 

vereist dat deze beschikbaar is voor het publiek. Op grond van artikel 1.1, aanhef en onderdeel h, 

Tw is een elektronisch communicatienetwerk openbaar indien het netwerk geheel of hoofdzakelijk 

wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden voor zover dit aan 

het publiek geschiedt. SURFnet stelt dat haar diensten niet beschikbaar zijn voor het publiek, 

aangezien zij haar diensten uitsluitend aanbiedt aan een vaste groep gebruikers. Dit zijn 

instellingen die zich richten op hoger onderwijs en onderzoek. 
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25. SURFnet voert aan dat uit de ter zake relevante jurisprudentie volgt dat een ieder van het aanbod van 

een onderneming gebruik moet kunnen maken, wil er sprake zijn van een openbare elektronische 

communicatiedienst en/of een openbaar elektronisch communicatienetwerk. SURFnet verwijst in dit 

verband naar een uitspraak van het CBb, waarin is geoordeeld dat appellante Volker Stevin Telecom 

Infra Planontwikkeling B.V. geen aanbieder is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, 

aangezien volgens het CBb een openbare telecommunicatiedienst een telecommunicatiedienst is, die 

beschikbaar is voor het publiek.
5
 SURFnet stelt dat haar netwerk niet beschikbaar is voor het publiek. 

Daarnaast verwijst SURFnet naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, waarin is geoordeeld 

dat voor de vraag of sprake is van een openbare dienst bepalend is of een ieder van het aanbod van 

de aanbiedende onderneming gebruik kan maken.
6
 SURFnet stelt dat in haar geval geen sprake is 

van een openbaar aanbod, aangezien uitsluitend de acht in randnummer 21 genoemde categorieën 

van instellingen, die vallen binnen de besloten doelgroep, van het aanbod van SURFnet gebruik 

kunnen maken. Dit betreft volgens SURFnet geen enorme groep van verschillende gebruikers, zoals 

door het college betoogd, maar slechts één soort gebruikers. Dit vormt geen vrijwillige beperking, maar 

vloeit voort uit het feit dat SURFnet een taakorganisatie is, die een duidelijke, vooraf afgebakende 

doelgroep heeft. SURFnet wijst zeer regelmatig verzoeken af van instellingen die buiten deze 

doelgroep vallen. 

 

26. Het feit dat de aangesloten instellingen gebruikers hebben, betekent volgens SURFnet niet dat het 

netwerk van SURFnet openbaar is. SURFnet heeft immers geen overeenkomst met de gebruikers 

en verzorgt ook in het geheel geen individuele aansluitingen. Het netwerk bevat dan ook geen 

gebruiksmogelijkheden voor derden. In dit verband wijst SURFnet op het feit dat het college in 

2005 heeft geconcludeerd dat de Erasmus Universiteit Rotterdam geen aanbieder is van openbare 

elektronische communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk, 

aangezien het netwerk geen aansluitpunten met gebruiksmogelijkheden voor derden bevat.
7
 

SURFnet begrijpt niet waarom het college thans andere criteria hanteert. 

 

27. Het feit dat SURFnet internettoegang aanbiedt, beschouwt het college als een belangrijke indicatie 

dat SURFnet een openbare elektronische communicatiedienst en/of een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk aanbiedt. Dit toetsingskader acht SURFnet in strijd met de Tw. Daarnaast 

wijst SURFnet er in dit verband op dat ieder bedrijfsnetwerk toegang tot internet biedt en dat het 

door een bedrijf mogelijk maken van thuiswerken zou moeten worden gezien als het aanbieden 

van een openbare elektronische communicatiedienst. In die visie zou de mededelingsplicht voor 

iedere werkgever in Nederland gelden. 

 

28. SURFnet meent dat het college ten onrechte aansluiting heeft gezocht bij de definitie van ‘besloten 

gebruikersgroep’ zoals neergelegd in de regeling Frequentie-uitgifte voor Public Access Mobile 

                                                      
5
 CBb 10 maart 2004, Mediaforum 2004/5, p. 145-149. 

6
 Rb. Rotterdam 17 juli 2002, TELEC 01/64-SIMO. 

7
 Brief d.d. 18 mei 2005, kenmerk OPTA/NER/2005/201194. 
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Radio van 22 augustus 2005,
8
 aangezien de definitie voor een geheel ander doel – het gebruik van 

frequentieruimte – is geschreven. SURFnet wijst er op dat het begrip ‘openbaar’ in artikel 1.1 Tw 

veel ruimer is. De parlementaire geschiedenis biedt volgens SURFnet voldoende 

aanknopingspunten voor de invulling van het begrip ‘openbaar’, dat in alle gevallen moet worden 

opgevat als ‘beschikbaar voor het publiek’. In dit verband wijst SURFnet tevens op de definitie van 

‘besloten gebruikersgroepen’ zoals gehanteerd door de Europese Commissie in het Groenboek 

over de liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuur en de kabeltelevisienetwerken.
9
 

Hieruit volgt dat de instellingen die deel uitmaken van de besloten groep van SURFnet niet 

noodzakelijk in een economisch verband hoeven te zijn verenigd. De aangesloten instellingen 

hebben onderling een duurzame professionele relatie waaruit een interne communicatiebehoefte 

voortvloeit. Met name is in het geval van SURFnet sprake van de door de Commissie genoemde 

voorbeelden van gegevensoverdracht tussen universiteiten en interbibliothecaire activiteiten. 

 

5.2 Positie SURFnet; strijd met de Kaderrichtlijn 

29. SURFnet stelt geen reguliere marktpartij te zijn. De diensten die SURFnet aanbiedt, worden niet 

door SURFnet zelf bepaald maar door de not-for-profit Stichting SURF, die eigenaar is van 

SURFnet en een samenwerkingsverband van kennisinstellingen vormt. Stichting SURF en 

SURFnet zijn van overheidswege tot stand gekomen en opgericht ten behoeve van het 

Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De beperking van de doelgroep is 

statutair vastgelegd. SURFnet bundelt als taakorganisatie de vraag naar een specifiek op 

onderwijs, cultuur en onderzoek gericht netwerk. Daarmee bevindt SURFnet zich aan de 

vraagzijde van de markt. Hiermee is ook direct het verschil tussen SURFnet en een internet 

service provider (hierna: ISP) gegeven. Bovendien kan geen enkele ISP vergelijkbare diensten 

leveren. 

 

30. De kwalificatie als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk heeft volgens SURFnet gevolgen voor de algehele 

beeldvorming van SURFnet. Deze beeldvorming kan SURFnet schaden bij haar innovatieve taken 

waarvoor zij afhankelijk is van subsidie. In het verlengde hiervan voert SURFnet aan dat zij, gelet 

op haar besloten doelgroep, haar organisatie en haar doelstelling, een bijzondere positie heeft 

binnen Nederland als het enige erkende nationale onderzoeksnetwerk, het zogenaamde National 

Research and Education Network (hierna: NREN). Elk land van de Europese Unie kent één NREN. 

SURFnet wijst er in dit verband op dat de registratie als aanbieder van een openbaar elektronisch 

netwerk met zich meebrengt dat zij geen deel meer kan uitmaken van het Europese GEANT2-

project, dat ziet op het door NRENs gezamenlijk acquireren en in stand houden van een Europees 

onderzoeksnetwerk. Deelname aan dit project staat alleen open voor NRENs, op voorwaarde dat 

                                                      
8
 Stcrt. 2005, nr. 169, p. 8: “(E)en groep gebruikers van elektronische communicatiediensten die onderling een duurzame 

professionele relatie hebben en daardoor binnen de groep een communicatiebehoefte hebben die voortvloeit uit het 
gemeenschappelijke belang dat aan deze duurzame relatie ten grondslag ligt, waarbij de duurzame professionele relatie meer 
omvat dan alleen het gezamenlijk afnemen van elektronische communicatiediensten en de gebruikersgroep niet uitsluitend is 
opgezet om elektronische communicatiediensten af te nemen”. 
9
 Europese Commissie, Groenboek inzake de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabeltelevisienetwerken, 

COM(94)440 def.  



 

   

Besluit 

Openbare versie 

7 

zij hun activiteiten beperken tot onderzoek en onderwijs. Aanbieders van reguliere openbare 

elektronische communicatienetwerken kunnen niet participeren in het GEANT2-project. Registratie 

van SURFnet brengt derhalve schade toe aan haar voor Nederland unieke positie als NREN. 

 

31. In dit verband wijst SURFnet er tevens op dat de nationale regelgevende instanties (hierna: 

NRA’s)
10

 in de Europese Unie niet één beleid volgen ten aanzien van de registratie van hun 

NREN. Slechts enkele NRENs zijn geregistreerd bij de desbetreffende nationale regelgevende 

instanties. Gelet hierop heeft het college in strijd met artikel 7, tweede lid, Kaderrichtlijn
11

 

gehandeld door alvorens tot registratie van SURFnet over te gaan niet met andere nationale 

regelgevende instanties tot overeenstemming te komen over de vraag of NRENs aanbieders van 

een openbaar communicatienetwerk zijn. 

 

5.3 Overige bezwaren 

32. SURFnet voert aan dat uit de jurisprudentie volgt dat een last onder dwangsom niet gericht kan 

zijn op het afdwingen van een mededeling. De Tw bevat ook geen verbodsbepaling om activiteiten 

uit te voeren zonder mededeling. 

 

33. SURFnet wijst er op dat de in de last onder dwangsom opgenomen begunstigingstermijn van tien 

werkdagen onevenredig kort is. Het college heeft volgens SURFnet niet onderzocht in hoeverre de 

verplichtingen die in het algemeen gelden voor openbare elektronische communicatienetwerken op 

SURFnet van toepassing kunnen worden geacht. Het is namelijk uitgesloten het netwerk van 

SURFnet gelet op de hoge datasnelheid van 40 GB af te tappen. 

 

34. Volgens SURFnet zijn de bestreden besluiten onzorgvuldig tot stand zijn gekomen, aangezien het 

onderzoek van het college onvolledig is geweest. Anders dan het college in de last onder 

dwangsom heeft aangegeven, zijn de Belgische NREN BELnet en de Luxemburgse NREN 

RESTENA niet geregistreerd als aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken 

en/of openbare elektronische communicatiediensten. BELnet is geregistreerd als aanbieder van 

internettoegang. RESTENA is geregistreerd als aanbieder van een elektronisch 

communicatienetwerk en een elektronische communicatiedienst. 

 

6 Juridisch kader 

 

35. Artikel 1.1, onderdeel f, Tw luidt: “elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding 

aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via 

elektronische communicatienetwerken (…).” 

 

36. Artikel 1.1, onderdeel g, Tw luidt: “openbare elektronische communicatiedienst: elektronische 

                                                      
10

 National Regulatory Authorities. 
11

 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG 2002 L 108/33. 



 

   

Besluit 

Openbare versie 

8 

communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek”. 

 

37. Artikel 1.1, onderdeel e, Tw (oud) luidt: “elektronisch communicatienetwerk: transmissiesystemen, 

waaronder mede begrepen de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, die het 

mogelijk maken signalen over te brengen via kabels, radiogolven, optische of andere 

elektromagnetische middelen, waaronder satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische 

netwerken, elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt en 

netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de 

overgebrachte informatie”. 

 

38. Artikel 1.1, onderdeel h, Tw luidt: “openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch 

communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische 

communicatiediensten aan te bieden (…) voor zover dit aan het publiek geschiedt.” 

 

39. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, Tw is degene die een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst aanbiedt, verplicht 

daarvan mededeling te doen aan het college. Op grond van artikel 2.1, vierde lid, Tw registreert 

het college degene, die vorenbedoelde mededeling heeft gedaan na ontvangst van de mededeling 

en de daarbij behorende gegevens. 

 

40. Het college houdt op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw toezicht op de naleving van de 

mededelingsplicht en dwingt naleving zo nodig af. 

 

7 Overwegingen 

 

7.1 Algemene overwegingen 

41. Aangezien het college bij dit besluit opnieuw beslist op de bezwaren van SURFnet, met 

inachtneming van de hierna te behandelen uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het CBb, 

zullen de gevolgen van die uitspraken voor de besluiten waartegen bedoelde bezwaren zich 

richten in het navolgende integraal behandeld worden en zullen de overwegingen van het college 

daaromtrent beknopt zijn. Het college zal zoveel mogelijk inhoudelijk aansluiting zoeken bij de 

rechterlijke overwegingen zoals die blijken uit voornoemde uitspraken. Gelet hierop is een 

(verdere) inhoudelijke behandeling van de bezwaren van SURFnet niet noodzakelijk. In deze 

beslissing zal het college dit dan ook (zoveel mogelijk) achterwege laten. 

 

42. Wel wijst het college volledigheidshalve (nogmaals) op het volgende. Volgens de Tw dient een 

aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en/of een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk mededeling te doen van zijn activiteiten, waarna het college de betreffende 

aanbieder registreert. De huidige opzet van het registratiestelsel is ingevoerd met de wijziging van 

de Tw van 2004 waarbij Europese richtlijnen zijn geïmplementeerd met als uitgangspunt dat geen 

vergunning of voorgaand verlof nodig is voor telecommunicatieactiviteiten (behoudens voor 
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frequenties en nummers) en dat alle verplichtingen zijn neergelegd in de Tw, maar dat ten 

behoeve van het toezicht op de naleving van de Tw de marktpartijen wel kenbaar dienen te zijn. 

Om die reden heeft Nederland voor het systeem van mededeling en registratie gekozen.  

 

43. Onderhavige procedure vloeit voort uit de uitoefening van de toezichthoudende taak van het 

college op dit systeem. Indien het college constateert dat een aanbieder van openbare 

elektronische communicatiediensten en/of een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

daarvan in strijd met artikel 2.1, eerste lid, Tw geen mededeling heeft gedaan, zal het college – 

gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving en het feit dat hij ingevolge artikel 

artikel 15.1, derde lid, Tw bevoegd is om met (een last onder) bestuursdwang (of een last onder 

dwangsom) tegen die strijdige situatie op te treden – in de regel van deze bevoegdheid gebruik 

moeten maken. 

 

44. De Tw schrijft echter voor dat het college niet overgaat tot registratie als er geen sprake is van het 

aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten of een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk (artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Tw). Verder wijzigt of 

beëindigt het college de registratie als de grond voor registratie is vervallen (artikel 2.2, vierde lid, 

aanhef en onderdeel a, Tw). 

 

7.2 Uitspraak Rechtbank Rotterdam in beroep 

45. De belangrijkste overwegingen van de uitspraak die de Rechtbank Rotterdam in deze zaak op 27 

maart 2009
12

 in beroep heeft gedaan, luiden als volgt: 

 

“Anders dan verweerder [OPTA] is de rechtbank van oordeel dat de kring aan wie eiseres 

[SURFnet] haar diensten aanbiedt, wel degelijk beperkt is te achten. Die kring is immers onder 

één (doel)groep te scharen, namelijk instellingen die zich richten op wetenschappelijk 

onderzoek en hoger onderwijs. Naar het oordeel van de rechtbank is dit een voldoende 

afgebakende groep. Die groep is niet toegankelijk voor het algemene publiek. 

Eiseres bestaat uit een onderzoeksgroep die met name zorgt voor de koppeling van diverse 

internet-verbindingen tussen de bij haar aangesloten instellingen. Het netwerk van eiseres is 

uitsluitend toegankelijk voor die, onder specifieke voorwaarden en condities aangesloten, 

instellingen en niet voor derden. Dit impliceert dat niet 'een ieder', zonder onderscheid, 

toegang kan krijgen tot het researchnetwerk van eiseres. Er kan dan ook geen sprake zijn van 

een openbare dienst. Individuele gebruikers, bijvoorbeeld studenten, kunnen uitsluitend 

rechtstreeks gebruik maken van het netwerk van eiseres, indien zij op de universiteit aanwezig 

zijn. Dat het in dat geval bij het internetverkeer van eiseres niet alleen gaat om onderling 

verkeer tussen de instellingen maar ook om communicatie met een ieder die gebruiker is van 

internet, acht de rechtbank geen omstandigheid om te kunnen spreken van een openbare 

dienst dan wel openbaar netwerk.” 
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46. De rechtbank heeft het beroep, voor zover gericht tegen de ongegrondverklaring van de bezwaren 

tegen het registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 2007, gegrond verklaard en het besluit 

van 21 december 2007 op de bezwaren van SURFnet in zoverre vernietigd. 

 

7.3 Uitspraak CBb in beroep en hoger beroep 

47. De belangrijkste overwegingen van de uitspraak die het CBb in deze zaak op 22 maart 2012
13

 in 

beroep en hoger beroep heeft gedaan luiden als volgt: 

 

“Gelet op de door SURFnet aangeboden dienst en netwerk en de afgebakende kring van 

potentiële afnemers, is het College met de rechtbank van oordeel dat het aanbod van 

SURFnet niet beschikbaar is voor het publiek. Zoals de rechtbank heeft overwogen is 

SURFnet een onderzoeksgroep die met name zorgt voor koppeling van diverse 

internetverbindingen tussen de bij haar aangesloten instellingen. De doelgroep bestaat uit 

enkele honderden potentiële afnemers, waarvan 160 instellingen daadwerkelijk een 

overeenkomst met SURFnet hebben gesloten. Vanuit het verleden zijn onder die afnemers ook 

enkele organisaties die niet rechtstreeks vallen onder de noemer van instellingen voor 

onderwijs en wetenschap. Dat brengt echter niet mee dat de stelling van SURFnet dat haar 

aanbod zich daar thans toe beperkt, en dat derden die niet kunnen worden aangemerkt als 

instelling voor onderwijs of wetenschap geen toegang verkrijgen tot haar netwerk en dienst, 

niet kan worden gevolgd. Ook het betoog van OPTA dat SURFnet haar afnemers in staat stelt 

om hun studenten en medewerkers toegang te bieden tot internet, maakt niet dat SURFnets 

netwerk en dienst daarmee openbaar zijn. Die studenten en medewerkers kunnen immers zelf 

niet een overeenkomst aangaan met SURFnet en kunnen dus ook niet zelfstandig aanspraak 

maken op gebruik van SURFnets netwerk en dienst.” 

 

48. Het CBb heeft het beroep van SURFnet gegrond verklaard en het besluit van 21 december 2007 

op de bezwaren van SURFnet vernietigd, voor zover het college daarbij de bezwaren van 

SURFnet tegen de last onder dwangsom ongegrond heeft verklaard. Verder heeft het CBb de 

aangevallen uitspraak van de Rechtbank Rotterdam bevestigd en het college opgedragen om ook 

ten aanzien van de last onder dwangsom een nieuw besluit te nemen op de bezwaren van 

SURFnet. 
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7.4 Conclusie 

49. Gelet op de hierboven aangehaalde uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en het CBb dient het 

college te komen tot deze nieuwe beslissing op de bezwaren van SURFnet. 

 

50. Uit voornoemde uitspraken blijkt dat het elektronisch communicatienetwerk en de elektronische 

communicatiedienst die SURFnet aanbiedt niet als openbaar kan worden beschouwd in de zin van 

artikel 2.1, eerste lid, Tw.  

 

51. Derhalve was SURFnet op grond van de Telecommunicatiewet niet verplicht om daarvan 

mededeling te doen, en handelde SURFnet daarmee niet in strijd door die mededeling achterwege 

te laten. Dit betekent dat het college niet bevoegd was om de last onder dwangsom op te leggen 

teneinde de mededeling af te dwingen. Een en ander levert strijd op met artikel 5:32, eerste lid, 

Awb, in samenhang gelezen met artikel 15.2, tweede lid, Tw, hetgeen het college in zijn beslissing 

van 21 december 2007 op de bezwaren van SURFnet heeft miskend. 

 

52. Gelet op het feit dat zowel de Rechtbank Rotterdam als het CBb van oordeel zijn dat het 

elektronische communicatienetwerk en de elektronische communicatiedienst die SURFnet 

aanbiedt niet openbaar is, is voornoemde beslissing op de bezwaren van SURFnet voor het 

overige - voor zover deze ziet op het registratiebesluit - in strijd met artikel 2.2, eerste lid, aanhef 

en onder a, Tw. Op grond van deze bepaling gaat het college namelijk niet over tot registratie 

indien de mededeling geen betrekking heeft op een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

of een openbare elektronische communicatiedienst. Voor zover de beslissing op de bezwaren van 

SURFnet ziet op het besluit toezichtskosten 2007, is deze in strijd met het Besluit vergoedingen 

Telecommunicatiewet, aangezien SURFnet geen aanbieder is als bedoeld in artikel 1, aanhef en 

onderdeel c, van dat Besluit, en artikel 5a van dat Besluit bepaalt dat slechts voor een dergelijke 

aanbieder een vergoeding kan worden vastgesteld. 

 

53. Gelet op al het voorgaande acht het college de bezwaren van SURFnet, gericht tegen de last 

onder dwangsom, het registratiebesluit en het besluit toezichtskosten 2007 alsnog gegrond. 

 

7.5 Vergoeding kosten bezwaarprocedure 

54. Bij eerdergenoemd bezwaarschrift van 28 augustus 2007 is het college (naar hij aanneemt op 

grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb) door SURFnet verzocht de door haar in de 

bezwaarprocedure inzake de last onder dwangsom gemaakte kosten te vergoeden. Ingevolge 

artikel 7:15, tweede lid, Awb worden de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten 

maken in verband met de behandeling van zijn bezwaar, uitsluitend door het bestuursorgaan 

vergoed op verzoek van die belanghebbende en wegens een aan het bestuursorgaan te wijten 

onrechtmatigheid. De last onder dwangsom wordt bij dit besluit herroepen (zie het hieronder 

weergegeven dictum van dit besluit), zodat die situatie zich - mede gelet op de redenen voor het 

herroepen van dit besluit - in het onderhavige geval in beginsel voordoet. 
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55.  Nu niet is gesteld of gebleken dat andere kosten zijn gemaakt dan die welke verband houden met 

door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand bij het opstellen van het bezwaarschrift en 

bij de vertegenwoordiging van SURFnet ter zitting, komen alleen deze kosten voor vergoeding in 

aanmerking. Dat deze kostencategorie kan worden geschaard onder het begrip ‘vergoeding van de 

kosten’ als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, Awb en uit artikel 1, onderdeel a, van het Besluit 

proceskosten bestuursrecht volgt dat deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen. 

 

56. Ten aanzien van deze categorie bepaalt artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van dat besluit 

dat het bedrag van de te vergoeden kosten wordt vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage van 

voornoemd besluit opgenomen tarief. Conform onderdeel A4 van die bijlage stelt het college vast 

dat voor de kosten die zijn gemaakt in verband met door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand, twee punten dienen te worden toegekend. Verder stelt het college vast dat conform 

onderdeel B2 van die bijlage aan deze punten een waarde van € 437 per punt dient te worden 

toegekend. Het gewicht van de zaak is naar oordeel van het college als gemiddeld te 

bestempelen, hetgeen betekent dat in het onderhavige geval ingevolge onderdeel C1 van de 

bijlage wegingsfactor 1 dient te worden gehanteerd. 

 

57. Gelet op het voorgaande komt SURFnet in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding van de 

kosten die zij heeft moeten maken in verband met door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand bij de behandeling van haar bezwaar (gericht tegen de last onder dwangsom) ten 

bedrage van € 874. 

 

7.6 Besluit tot publicatie 

58. Het college publiceert sinds 1999 openbare versies van zijn (handhavings)besluiten op zijn website 

www.opta.nl. In zijn Beleidsregels openbaarmaking OPTA (hierna: publicatiebeleid)
14

 heeft het 

college het algemene belang van artikel 8 Wob, dat ertoe noopt openbaarheid te betrachten, 

geconcretiseerd door te wijzen op het belang van transparantie, het gelijkheidsbeginsel en de 

preventieve werking. Verder neemt het college in aanmerking dat de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State bij uitspraak van 10 november 2010
15

 heeft bepaald dat op basis van de 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) sanctiebesluiten als onderdeel van de toezichthoudende 

taak volledig, met inbegrip van de namen van de betrokkenen, mogen worden gepubliceerd. Ten 

aanzien van de vereiste belangenafweging bepaalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State dat – voor de beoordeling of sprake is van een onevenredige benadeling van 

betrokkene(n) – het oordeel over de rechtmatigheid van het te publiceren besluit doorslaggevend 

is. 

 

59. Op grond van het voorgaande zal het college overgaan tot publicatie van een openbare versie van 

de onderhavige beslissing op bezwaar, zonder vermelding van de namen van natuurlijke personen 

en bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Met inachtneming van het hiervoor genoemde publicatiebeleid 
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 Beleidsregels openbaarmaking OPTA van 1 april 2009, Stcrt 2009, nr. 63, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 juni 2011, Stcrt 
2011, nr. 9747, tevens gepubliceerd op www.opta.nl. 
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 ABRvS 10 november 2010, LJN: BO3468, zie ook: ABRvS 15 december 2010, LJN: BO7333. 



 

   

Besluit 

Openbare versie 

13 

acht het college publicatie in dit concrete geval in het belang van aanbieders van (openbare) 

elektronische communicatiediensten en/of dito netwerken om kennis te nemen van het feit dat het 

elektronisch communicatienetwerk en de elektronische communicatiedienst die SURFnet aanbiedt 

niet als openbaar kan worden beschouwd, zodat SURFnet op grond van de Telecommunicatiewet 

niet verplicht was mededeling te doen van het aanbieden daarvan. Marktpartijen krijgen zo inzicht 

in het vervolg van de procedure en op welke wijze het college de tegen zijn (sanctie)besluit 

ingebrachte bezwaren heeft beoordeeld en op welke wijze de betrokken rechterlijke instanties en 

het college de bij dit handhavingstraject betrokken belangen wegen. 

 

60. Daarnaast is het ook in het belang van marktpartijen om kennis te kunnen nemen van de ten 

aanzien van andere marktdeelnemers genomen (sanctie)besluiten en daaropvolgende 

beslissingen op bezwaar. Afnemers en leveranciers worden zo geïnformeerd en concurrenten 

komen zo te weten of terecht, en op grond van welke overwegingen, handhavend is opgetreden. 

De grondslag van het actieve publicatiebeleid van het college ligt behalve in de wetgeving ook 

besloten in het streven van de overheid om de transparantie van het beleid en de uitvoering 

daarvan door bestuursorganen te vergroten. Transparantie verschaft duidelijkheid en/of 

voorzienbaarheid van het recht, rechtstoepassing en de procedures van het college. Ook het 

gelijkheidsbeginsel bij het nemen van besluiten wordt gediend door het publicatiebeleid van het 

college. Besluiten worden immers inzichtelijk gemaakt voor belanghebbenden, die in gelijke 

gevallen het college op diens handelingen kunnen attenderen.  

 

61. Van (overige) belangen of omstandigheden, op grond waarvan zou moeten worden afgezien van 

publicatie, is het college niet gebleken. 

 

8 Dictum 

 

62. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit verklaart de bezwaren van 

SURFnet B.V. tegen het besluit van 19 juli 2007 (met kenmerk OPTA/TN/2007/201184), het 

besluit van 30 augustus 2007 (met kenmerk OPTA/NER/2007/2662-2087) en het besluit van 30 

augustus 2007 (met kenmerk OPTA/TN/2007/201703) gegrond en herroept deze besluiten. 

 

63. Het college wijst toe het verzoek, op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb, tot vergoeding van de 

kosten die SURFnet B.V. redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van 

haar bezwaar tegen het besluit van 19 juli 2007 (met kenmerk OPTA/TN/2007/201184). SURFnet 

B.V. komt in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten ten bedrage van € 874. Deze 

vergoeding zal door het college zo spoedig mogelijk worden gestort op een door de gemachtigde 

van SURFnet B.V. aan te wijzen bankrekening. 

 

64. Het college zal dit besluit publiceren op zijn website met inachtneming van zijn publicatiebeleid. 
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HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

 

 

 

 

(w.g.) mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsmogelijkheden 

Ten aanzien van het besluit op het bezwaar gericht tegen de last onder dwangsom geldt het volgende:   

 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. 

Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. 

 Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het 

College, telefonisch bereikbaar op (070) 381 39 10 of (070) 381 39 30.  

 

Ten aanzien van de overige besluiten op bezwaar geldt het volgende:   

 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.             

Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 

bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.  

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van de 

Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34 

 


