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Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/201262 

Zaaknummer: 07.0077.35.1.01 

Datum: 6 juli 2007 

 
 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende 
de beslissing op het bezwaarschrift van VZG Communications B.V. van 26 april 2007, gericht 
tegen het besluit van 19 maart 2007 inhoudende de registratie van VZG Communications B.V. 
als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten (kenmerk 
OPTA/NER/2007/1570-2005). 
 
 

1 Samenvatting  
1. VZG Communications B.V. (hierna: VZG) heeft bezwaar gemaakt tegen haar registratie als 

aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten. VZG betwist niet dat zij 
elektronische communicatiediensten aanbiedt, maar bestrijdt dat deze diensten een openbaar 
karakter hebben. In onderhavig besluit wordt door het college van de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college) op het bezwaar van VZG beslist. 

 

2 Verloop van de procedure 
2. Op 18 januari 2005 heeft het college een registratieformulier ontvangen van VZG. In vraag 3 van 

dit formulier doet VZG mededeling van het feit dat zij “individueel bepaalde spraakdiensten” op 
vaste netwerken aanbiedt. In vraag 4 doet VZG mededeling van het feit dat zij tevens “individueel 
bepaalde routeringsdiensten, telefoniediensten en communicatiediensten” op vaste netwerken 
aanbiedt. Aangezien op basis van de beschikbare informatie niet vastgesteld kon worden of VZG 
aanbieder was van openbare elektronische communicatiediensten, heeft het college VZG 
uiteindelijk niet als zodanig geregistreerd. 

 
3. Per brief van 14 december 2006 (kenmerk OPTA/TN/2006/203290) heeft het college VZG 

opnieuw verzocht om mededeling te doen van de dienst die VZG op dat moment aanbood, 
namelijk het leveren van aansluiting tot het internet. Aangezien VZG de brief niet had ontvangen, 
is deze op 15 januari 2007 per fax aan VZG verstuurd. Aangezien uit een telefonisch onderhoud 
van 31 januari 2007 tussen een medewerker van de sector Nummers en Registraties en VZG 
bleek dat een gedeelte van de fax onleesbaar was, is de brief op 1 februari 2007 per e-mail aan 
VZG gezonden. 

 
4. In reactie op de voornoemde brief van het college heeft VZG per brief van 7 februari 2007 

aangegeven dat zij geen openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt.  
 
5. Naar aanleiding van de voornoemde brief van VZG heeft het college per brief van 23 februari 
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2007 (kenmerk OPTA/TN/2007/200265) van VZG drie op dat moment geldige overeenkomsten 
inclusief dienstbeschrijving gevorderd, die zij had gesloten met klanten waar zij diensten aan 
leverde. 

 
6. Per e-mail van 28 februari 2007 heeft VZG het college één overeenkomst toegezonden, 

aangezien zij slechts één klant heeft. Uit de overeenkomst blijkt volgens VZG dat geen sprake is 
van het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. 

 
7. In een telefonisch onderhoud van 1 maart 2007 tussen een medewerker van de sector Nummers 

en Registraties en VZG heeft eerstgenoemde aangegeven dat VZG wordt beschouwd als een 
aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten. Daarop heeft VZG gevraagd om 
een formeel besluit waartegen zij bezwaar kan maken. 

 
8. Het college heeft op 19 maart 2007 per brief (kenmerk OPTA/NER/2007/1570-2005) aan VZG 

meegedeeld, VZG te hebben geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische 
communicatiediensten, onder registratienummer 941597. Tegen dit besluit is het bezwaar van 
VZG gericht. 

 
9. Op 4 juni 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij VZG in de gelegenheid is gesteld 

om haar bezwaar mondeling toe te lichten. 
 

3 Het bestreden besluit 
10. In het bestreden besluit van 19 maart 2007 heeft het college aan VZG meegedeeld dat VZG is 

geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten, onder 
registratienummer 941597. 

 

4 Bezwaren  
11. VZG geeft in haar bezwaarschrift aan geen mededeling te hebben gedaan van het aanbieden van 

openbare elektronische communicatieactiviteiten of openbare elektronische 
communicatiediensten, en ook geen openbare telecommunicatieactiviteiten of openbare 
elektronische communicatiediensten aan te bieden.  

 
12. VZG wijst er op dat de dienst voor het publiek toegankelijk moet zijn om te kunnen worden 

aangemerkt als een openbare elektronische communicatiedienst. Daarnaast zou er volgens VZG 
sprake moeten zijn van contracten, die door VZG worden aangeduid als adhesiecontracten, 
waarbij voorafgaand aan het leveren van de dienst vaststaat welke voorwaarden gelden. VZG 
benadrukt dat zij ten tijde van het indienen van het bezwaarschrift slechts één overeenkomst met 
een klant heeft gesloten voor individueel bepaalde elektronische communicatieactiviteiten. VZG 
vat het leveren van individueel bepaalde elektronische communicatieactiviteiten op als maatwerk. 
Aangezien VZG maatwerk levert en er met elke afnemer individueel wordt onderhandeld over de 
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voorwaarden waaronder een product wordt geleverd, is er volgens haar geen sprake van het 
aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en is er derhalve geen grond voor 
registratie. 

 

5 Juridisch kader 
13. Artikel 1.1, sub f, Telecommunicatiewet (hierna: Tw) luidt, voor zover hier van belang: 

“elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of 
hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken”. 

 
14. Artikel 1.1, sub g, Tw luidt: “openbare elektronische communicatiedienst: elektronische 

communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek”. 
 
15. 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. 

 
16. Het besluit van het college om, na diens beoordeling van de mededeling en de daarbij ontvangen 

gegevens, over te gaan tot registratie van desbetreffende aanbieder is een besluit als bedoeld in 
artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Een belanghebbende als 
bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, Awb kan tegen een dergelijk besluit van het college bezwaar 
maken op grond van artikel 17.1, tweede lid, Tw jo. artikel 7:1, eerste lid, Awb. 

 

6 Overwegingen 
17. VZG heeft op 18 januari 2005 mededeling gedaan van het aanbieden van elektronische 

communicatieactiviteiten. Aangezien het college op basis van de beschikbare informatie niet kon 
vaststellen of VZG aanbieder was van openbare elektronische communicatiediensten, heeft het 
college VZG uiteindelijk niet als zodanig geregistreerd. 

 
18. In de loop van 2006 is het college actiever toezicht gaan houden op de naleving van de 

mededelingsplicht van artikel 2.1 van de Tw. Het accent van de werkzaamheden is verschoven 
van het verwerken van mededelingen die zelfstandig door aanbieders zijn gedaan bij het college, 
naar toezicht op aanbieders die geen mededeling doen, waar zij dat naar het oordeel van het 
college wel zouden moeten doen. In het verleden nam het verwerken van de vele mededelingen 
vrijwel alle beschikbare tijd in beslag. Sinds eind 2006 is capaciteit beschikbaar voor het college 
om prioriteit te kunnen geven aan het onderzoeken van marktpartijen die geen mededeling hebben 
gedaan. Om die reden is er enige tijd verstreken voordat het college VZG op 19 maart 2007 heeft 
geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten. Bepalend voor 
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deze registratie is de beantwoording van de vraag of de dienst(en) die VZG aanbiedt, valt of vallen 
onder de definitie van een openbare elektronische communicatiedienst. 

 
19. Het bestreden besluit bevat echter geen motivering op grond waarvan in afwijking van de 

mededeling is overgegaan tot registratie van VZG als aanbieder van openbare elektronische 
communicatiediensten. In het besluit is immers niet ingegaan op de mededeling van VZG en 
evenmin op het al dan niet openbare karakter van de dienst(en) die VZG aanbiedt. Door deze 
handelwijze heeft het college VZG geen inzicht geboden in de overwegingen die hebben geleid tot 
het registreren van VZG als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten. In strijd 
met artikel 3:46 van de Awb berust het besluit derhalve niet op een deugdelijke motivering. 

 
20. De strekking van het bestreden besluit blijft evenwel ongewijzigd. Hoewel VZG heeft betwist dat zij 

openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, is het college op grond van de volgende 
overwegingen van mening dat VZG de facto openbare elektronische communicatiediensten 
aanbiedt. 

 
21. Allereerst vermeldt VZG op haar website www.vzg.nl onder ‘Remote Service Center’ dat zij 

Telecom Service Providing biedt, dat “in grote lijnen vergelijkbaar [is] met Internet Service 
Providing”. 

 
22. Daarnaast blijkt uit de tekst onder ‘Remote Service Center’ dat VZG aansluiting biedt tot het 

openbare telecommunicatienetwerk. VZG legt een koppeling tussen het openbare 
telecommunicatienetwerk en het callcenter van de desbetreffende afnemer van haar dienst en 
vervult daarmee een platformfunctie. VZG functioneert op deze manier als schakel in het routeren 
en doorschakelen van signalen vanaf het openbare telecommunicatienetwerk naar de specifieke 
cliënt. Het college ziet hier een duidelijke parallel met hetgeen de Rechtbank Rotterdam heeft 
geoordeeld in zijn uitspraak inzake Low Cost Linking.1 De Rechtbank oordeelt in deze uitspraak 
dat “[Low Cost Linking] functioneert als schakel tussen de carriers en de exploitanten van 
servicenummers. Daarbij voegt zij een telefoonapplicatie toe die het signaal naar het gekozen 
servicenummer leidt. Daarmee is zij te kwalificeren als een aanbiedster van een dienst die geheel 
of gedeeltelijk bestaat in de overdracht of de routering van signalen over een 
telecommunicatienetwerk.” 

 
23. Voorts blijkt uit de door VZG toegezonden overeenkomst dat VZG voor het in rekening brengen 

van gesprekskosten (achteraf per maand) en voor een naamnummeraansluiting en  
-activering contracten sluit met afnemers voor de levering van telefoniediensten. Dit zijn diensten 
die bestaan uit de transmissie van signalen welke gewoonlijk plaatsvinden via een elektronisch 
communicatienetwerk. Het is niet van belang wie VZG inschakelt voor de uitvoering van de dienst. 
Via het contract met de eindgebruiker neemt VZG immers de levering van de dienst voor haar 
rekening. 

                                                     
1 Rb. Rotterdam 25 januari 2006, TELEC 03/2138 STRN. 
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24. Bovendien vormt het enkele feit dat VZG haar aanbod doet via haar website een belangrijke 

indicatie dat sprake is van een openbaar aanbod. Gelet op artikel 1.1, sub g, Tw is voor het 
bepalen van de vraag of een elektronische communicatiedienst openbaar is, doorslaggevend of de 
dienst beschikbaar is voor het publiek. De diensten die VZG levert, ongeacht in welke vorm en 
ongeacht de specifieke condities waaronder dat gebeurt, zijn beschikbaar voor het publiek. Het 
gegeven dat VZG maatwerk levert aan eindgebruikers doet daaraan niets af. Ook andere 
geregistreerde aanbieders leveren diensten waarbij zij tegemoetkomen aan de specifieke wensen 
van hun afnemers, hetgeen ook kan worden opgevat als maatwerk.  

 
25. Ten slotte laat het feit dat VZG slechts één afnemer heeft, onverlet dat VZG een openbare 

elektronische communicatiedienst aanbiedt. 
 
26. Deze motivering vormt integraal onderdeel van het primaire besluit. 
 

7 Dictum 
27. Het college verklaart het bezwaar van VZG ongegrond en laat daarmee het bestreden besluit in 

stand.  
 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd Telefonie & Nummers 
 
 
 
drs. D.I. Bos 
 
 
 

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. 
 
 
 


