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Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/201184 

Zaaknummer: 07.3949.34

Datum: 19 juli 2007 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van 

artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5:32, eerste lid, Algemene wet 

bestuursrecht, tot het opleggen van een last onder dwangsom aan SURFnet B.V., wegens 

overtreding van artikel 2.1 van de Telecommunicatiewet, inhoudende de verplichting tot het doen 

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

een openbaar elektronisch communicatienetwerk.  

Samenvatting

SURFnet B.V. weigert als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en openbare 

elektronische communicatiedienst mededeling te doen van haar activiteiten. Het college legt SURFnet een 

last onder dwangsom op ter handhaving van de verplichting tot het doen van een mededeling. 

1. Procedureverloop

1. Per brief van 1 november 2000 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) SURFnet B.V. (hierna: SURFnet) verzocht een aanvraag tot registratie 

te doen als bedoeld in artikel 2.1 van de toen geldende Telecommunicatiewet
1
 (hierna: Tw) omdat 

SURFnet de openbare telecommunicatiedienst “toegang tot internet” aanbiedt. 

2. Per brief van 24 november 2000 heeft SURFnet aangegeven geen openbare dienst aan te bieden, 

aangezien de diensten van SURFnet uitsluitend beschikbaar zijn voor instellingen die in de doelgroep 

onderwijs en onderzoek vallen. 

3. Per brief van 17 september 2004 met kenmerk OPTA/NER/2004/203354 is SURFnet door het college 

in verband met een wijziging van de Tw
2
 gewezen op de wettelijke mededelingsplicht. 

4. Per brief van 23 december 2004 met kenmerk OPTA/NER/2004/204391 is door het college aan 

SURFnet aangegeven dat geen reactie is ontvangen. 

5. Per e-mail van 3 januari 2005 heeft SURFnet gereageerd op het verzoek van het college. Hierbij had 

SURFnet een reactie, gedateerd 21 oktober 2004, gevoegd.  

6. Per brief van 21 februari 2007 heeft het college SURFnet wederom aangegeven dat zij aansluiting tot 

het internet aanbiedt en dat deze dienst juridisch valt te kwalificeren als een openbare elektronische 

                                                     
1
 Wet van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610. 

2
 Wet van 22 april 2004, Stb. 2004, 189. 
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communicatiedienst als bedoeld in artikel 2.1 van de Tw. Daarnaast is aangegeven dat het college van 

oordeel is dat SURFnet tevens aanbieder is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. 

Ten slotte heeft het college erop gewezen dat het college - indien hij niet binnen 2 weken na 

dagtekening van de brief een mededeling heeft ontvangen van het aanbieden van openbare 

elektronische communicatieactiviteiten - zal overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom 

aan SURFnet. 

7. Per brief van 13 maart 2007 heeft SURFnet gemotiveerd in een reactie aangegeven geen aanbieder te 

zijn van een openbare elektronische communicatiedienst en -netwerk. 

8. Op de hoorzitting van 24 april 2007 heeft SURFnet haar zienswijze mondeling naar voren gebracht. 

Daarbij heeft zij een pleitnotitie ingediend. Bijlage 1 betreft het verslag van de hoorzitting, inclusief de 

pleitnotitie.

9. Per brief van 8 mei 2007 heeft SURFnet een overeenkomst opgestuurd, waaruit volgens SURFnet de 

beslotenheid van haar netwerk blijkt. 

2. Feiten

10. Op de website van SURFnet staat op 6 maart 2007 het volgende onder  

“Diensten/Netwerkinfrastructuur/IP-aansluiting:

Omschrijving 

Het netwerk van SURFnet biedt instellingen een supersnelle toegang tot het wereldwijde internet. 

Instellingen hebben een internetaansluiting van 1 tot 10 Gigabit per seconde.  

Voor wie? 

Alle instellingen die behoren tot de SURFnet-doelgroep komen in aanmerking voor een aansluiting op 

SURFnet.” 

11. Op de website van SURFnet staat op 6 maart 2007 het volgende onder 

“Over SURFnet:

SURFnet ontwikkelt en exploiteert het hybride netwerk SURFnet6 en biedt innovatieve diensten op het 

gebied van beveiliging, authenticatie en autorisatie, groepscommunicatie en video. 

Meer dan 750.000 wetenschappers, docenten en studenten van het hoger onderwijs en onderzoek in 

Nederland hebben via SURFnet dagelijks toegang tot het internet. Om veilig grote hoeveelheden 

gegevens te versturen, maar ook om te communiceren met andere netwerkgebruikers waar ook ter 

wereld.  

SURFnet jaagt de Nederlandse telecommunicatie- en internetmarkt aan. De nieuwe mogelijkheden 

hebben daardoor uitstraling naar andere sectoren en versterken de Nederlandse kenniseconomie.” 

12. Op de website van SURFnet staat op 6 maart 2007 het volgende onder 

“Onze gebruikers:

Het is uitsluitend aan de volgende organisaties toegestaan een aansluiting te hebben op het SURFnet-
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netwerk: 

Universiteiten (WO) 

Hoger beroepsonderwijs (HBO)  

Academische ziekenhuizen en grote regionale ziekenhuizen met een onderwijsfunctie  

Wetenschappelijke bibliotheken en openbare bibliotheken  

Onderszoeksinstituten (zoals KNAW en TNO)  

MBO-instellingen  

Bedrijven die in het kader van GigaPort kunnen aansluiten voor test- en ontwikkeldoeleinden  

Overige door het Ministerie van OCW gefinancierde instellingen: OSPs en CSPs:  

o Onderwijs Service Providers (OSPs) voor Voortgezet Onderwijs (VO) en Primair 

Onderwijs (PO)  

o Culturele Service Providers (CSPs) voor culturele instellingen”

13. Op de website van SURFnet staat op 6 maart 2007 het volgende onder 

“Onze gebruikers/Gebruikers- en gebruiksbeleid:

De aan bovengenoemde instituten geleverde communicatie- en informatiediensten omvatten volledige 

internetconnectiviteit. Deze diensten zijn zowel bedoeld voor de studenten als de medewerkers van de 

aangesloten instituten. Een aansluiting aanvragen kan door het invullen van het aanmeldingsformulier. 

Ook overige door het Ministerie van OCW gefinancierde instellingen mogen gebruik maken van het 

SURFnet netwerk. Omdat dit aantal te groot is voor SURFnet om rechtstreeks te bedienen, is daarvoor 

het model van Onderwijs Service Providers (OSP) voor VO en PO en Culturele Service Providers 

(CSP) voor culturele instellingen ontwikkeld. Iedere ISP of andere instelling of bedrijf kan als OSP of 

CSP optreden en krijgt tegen gelijke condities het recht om het verkeer van instellingen die tot onze 

doelgroep horen op ons netwerk te zetten.” 

14. Op de website van SURFnet staat op 6 maart 2007 het volgende onder 

“Het netwerk: 

Als landelijk netwerk verbindt SURFnet de lokale netwerken van de op SURFnet aangesloten 

instellingen met elkaar. Daarnaast zorgt SURFnet voor de verbindingen met andere netwerken in 

binnen- en buitenland. Deze internationale verbindingen worden regelmatig opgewaardeerd in 

bandbreedte om de SURFnet-gebruiker een optimale verbinding te kunnen blijven geven met collega's 

en informatiediensten buiten SURFnet.  

Voor 'normaal' internetverkeer koppelt SURFnet haar netwerk op de Amsterdam Internet Exchange 

(AMS-IX). Daarnaast koppelt SURFnet met het overkoepelende Europese researchnetwerk GÉANT2 

en researchnetwerken van onder andere Amerika, Canada en Japan. Voor afhandeling van al het 

overige normale internetverkeer zijn contracten afgesloten met twee internationale providers.”

15. SURFnet heeft geen mededeling gedaan van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 van de Tw. 
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3. Juridisch kader

16. Op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Tw is het college belast met onder meer het toezicht op de 

naleving van artikel 2.1 van de Tw.  

17. Artikel 2.1, eerste lid, van de Tw bevat het volgende over de mededelingsplicht: 

“Degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische 

communicatiedienst aanbiedt dan wel bijbehorende faciliteiten aanlegt of aanbiedt, met uitzondering 

van degene die een elektronische programmagids aanbiedt, doet daarvan mededeling aan het 

college.” 

18. Artikel 1.1 sub e van de Tw bevat de volgende definitie van een 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.”

19. Artikel 1.1 sub h van de Tw bevat de volgende definitie van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk: 

“elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare 

elektronische communicatiediensten aan te bieden, waaronder mede wordt begrepen een netwerk, 

bestemd voor het verspreiden van programma’s voor zover dit aan het publiek geschiedt.” 

20. Artikel 1.1 sub f van de Tw bevat de volgende definitie van een elektronische communicatiedienst:  

“gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het 

overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken, waaronder 

telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor omroep worden gebruikt, 

doch niet de dienst waarbij met behulp van elektronische communicatienetwerken en -diensten 

overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt gecontroleerd. Het omvat niet de diensten 

van de informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van de notificatierichtlijn die niet geheel 

of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken”. 

21. Artikel 1.1 sub g van de Tw bevat de volgende definitie van een openbare elektronische 

communicatiedienst: 

“elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek.” 

22. Ter handhaving van artikel 2.1 van de Tw is het college bevoegd conform artikel 15.2, tweede lid, van 

de Tw jo. artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) een last onder dwangsom op 

te leggen. 
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4. Zienswijze SURFnet 

23. Samengevat brengt SURFnet in haar reactie de volgende punten naar voren. 

4.1 Procedure

24. SURFnet acht het strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 van de Awb en het 

motiveringsbeginsel ex artikel 3:46 van de Awb, dat het college in zijn brief van 21 februari 2007 in het 

geheel niet ingaat op hetgeen SURFnet in eerdere correspondentie heeft toegelicht.  

25. SURFnet geeft verder aan dat uit de parlementaire geschiedenis volgt dat bij het vaststellen of een 

telecommunicatienetwerk of -dienst een openbaar karakter heeft, in eerste instantie moet worden 

uitgegaan van de aanvraag tot registratie door de betreffende aanbieder. Het uitgangspunt voor de 

beoordeling van het college wordt volgens SURFnet gevormd door de gegevens die zij bij de brief van 

13 maart 2007 verstrekt. 

26. SURFnet is van mening dat het onzorgvuldig zou zijn als het college over zou gaan tot het opleggen 

van een last onder dwangsom, zonder dat andere regelgevende instanties geraadpleegd zouden zijn 

of indien het college een ten opzichte van andere regelgevende instanties afwijkend beleid zou 

hanteren.

4.2 Openbaarheid en besloten gebruikersgroep

27. SURFnet geeft aan dat indien het college van mening is dat zij een aanbieder is van een openbare 

elektronische communicatiedienst enkel en alleen omdat internet een openbaar medium is en 

SURFnet internet aanbiedt, dit in strijd is met de Tw.  

28. SURFnet geeft aan dat haar diensten niet beschikbaar zijn voor eenieder die van dat aanbod gebruik 

wil maken en dat SURFnet aanbiedt aan een besloten groep en dat in dat geval geen sprake is van 

een dienst die beschikbaar is voor het publiek. SURFnet is van mening dat de beslotenheid van 

SURFnet blijkt uit haar website, omdat daar wordt gesteld dat het uitsluitend aan de instellingen uit de 

doelgroep is toegestaan een aansluiting te hebben op het SURFnet-netwerk. Daarbij geeft SURFnet 

aan dat met regelmaat verzoeken om gebruik te maken van het netwerk van SURFnet worden 

afgewezen. In tegenstelling tot wat het college beweert, is de doelgroep van SURFnet de afgelopen 

jaren dan ook niet uitgebreid.  

29. Ter onderbouwing van haar standpunt dat zij diensten levert die niet beschikbaar zijn voor het publiek 

en dat zij levert aan een besloten groep voert SURFnet een aantal argumenten aan.  

30. Ten eerste geeft SURFnet aan dat uit de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) bij de Tw volgt dat er 

sprake kan zijn van een besloten gebruikersgroep. Het gaat in dat geval om niet-openbare netwerken 

en diensten die niet voor eenieder toegankelijk zijn. 

31. Ten tweede geeft SURFnet aan dat het begrip “public communications network” in het oorspronkelijke 

commissievoorstel COM (2000) 393 werd vertaald als “algemeen beschikbare” elektronische 
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communicatiediensten en “openbaar communicatienetwerk” als een elektronisch 

communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om algemeen beschikbare 

elektronische communicatiediensten aan te bieden. Hieruit volgt volgens SURFnet dat het begrip 

“openbaar” de betekenis “algemeen beschikbaar” heeft. Volgens SURFnet zijn haar diensten niet 

algemeen beschikbaar, maar uitsluitend voor de instellingen die passen binnen de doelomschrijving 

van SURFnet.  

32. Ten derde verwijst SURFnet voor de uitleg van het begrip openbaar naar jurisprudentie van het 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb).
3
 Het CBb zegt het volgende: “Een

telecommunicatienetwerk is openbaar als het door de beheerder wordt aangeboden in de vorm van 

een openbare telecommunicatiedienst die gebruik maakt van dat telecommunicatienetwerk dan wel in 

de vorm van huurlijnen. Een openbare telecommunicatiedienst is een telecommunicatiedienst die 

beschikbaar is voor het publiek.” Hoewel SURFnet aangeeft dat de aanbieder in deze zaak niet 

vergelijkbaar is met SURFnet, meent SURFnet dat zij heeft toegelicht dat het netwerk van SURFnet 

niet beschikbaar is voor het publiek, maar uitsluitend voor de instellingen die passen binnen de 

doelomschrijving. 

33. Ten vierde verwijst SURFnet naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
4
, waarbij de rechtbank 

heeft aangegeven dat voor het zijn van een openbare elektronische communicatiedienst van belang is 

dat eenieder van de dienst gebruik kan maken. Op grond van deze uitspraak is SURFnet van mening 

dat zij geen aanbieder is van een openbare elektronische communicatiedienst omdat niet eenieder 

gebruik kan maken van haar diensten. 

4.3 NRENs

34. SURFnet is van mening dat ieder land binnen de Europese Unie (hierna: EU) een erkend nationaal 

onderzoeksnetwerk, oftewel een National Research and Education Network (hierna: NREN) kent, en 

dat SURFnet de NREN is voor Nederland. SURFnet zou om die reden niet vergelijkbaar zijn met 

andere Internet Service Providers (hierna: ISPs). SURFnet is van mening dat de stelling van het 

college dat SURFnet diensten aanbiedt op een met ISPs vergelijkbare wijze, geen onderscheidend 

criterium is om aan te geven dat een dienst een openbare elektronische communicatiedienst is of niet. 

35. Alleen NRENs kunnen volgens SURFnet participeren in het GEANT2-project, dat inhoudt het 

acquireren en het in stand houden van een Europees onderzoeksnetwerk. Daarnaast dienen NRENs 

volgens SURFnet een bijzondere status te hebben, namelijk: “zij dienen zich daarbij als publieke 

organisaties op te stellen en zich aan de vraagzijde van de markt te bevinden”. SURFnet is van 

mening dat zij doordat zij een besloten netwerk is, in aanmerking komt voor deze erkenning en heeft 

desgevraagd ter onderbouwing een contract toegestuurd.  

                                                     
3
 CBb 10 maart 2004, Volker Stevin/Gemeente Rijswijk, Computerrecht 2004-5, p. 249-252 en Mediaforum 2004-5, p. 192-196. 

4
 Rechtbank Rotterdam, 17 juli 2002, zaak nummer TELEC 01/64. 
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36. Verder noemt SURFnet andere landen waar de NRENs volgens haar ook niet tot de openbare 

dienstenleveranciers gerekend worden. Hieruit volgt volgens SURFnet de bijzondere positie van 

SURFnet en dat SURFnet, als deze andere organisaties geen aanbieders zijn van een openbare 

elektronische communicatiedienst en/of -netwerk, dit om die reden ook niet is. SURFnet geeft aan dat 

de nationale regelgevende instanties in andere EU-landen NRENs niet aanmerken als aanbieder van 

een openbare elektronische communicatiedienst of -netwerk. SURFnet meent dat het handhaven door 

het college van de mededelingsplicht van SURFnet in strijd is met artikel 7, tweede lid, van de 

Kaderrichtlijn
5
. Op grond van deze bepaling dienen nationale regelgevende instanties immers met 

elkaar en met de Europese Commissie samen te werken om te zorgen voor de consistente toepassing 

in alle lidstaten van die richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 

4.4 Overige argumenten

37. SURFnet is van mening dat zij geen reguliere marktpartij is, maar een taakorganisatie. Stichting SURF 

(geheel eigenaar van SURFnet) is (als stichting) niet op winst gericht. Stichting SURF en SURFnet zijn 

van overheidswege tot stand gekomen. SURFnet is verder van mening dat blijkens een brief uit 1986 

van de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen volgt dat SURFnet is opgericht ten 

behoeve van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het SURFnet-netwerk 

vormt dan ook een besloten netwerk met een bijzondere positie als kennisinstelling.  

38. SURFnet geeft verder aan dat zij een niet commercieel “tarief” rekent voor haar diensten. De 

aangesloten instellingen bepalen welke diensten geleverd moeten worden en welke kosten dit met 

zich meebrengt.  

39. SURFnet geeft aan dat de enkele vrijwillige beperking geldt voor elke netwerkdienst die zich op een 

beperkte groep richt. Dit criterium is dus niet onderscheidend voor het zijn van een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk. Iedere beperking is vrijwillig.

40. SURFnet verwijst naar een evaluatie van hoofdstuk 13 van de Tw
6
 en stelt dat besloten groepen zeer 

groot in omvang kunnen zijn en dat netwerken van universiteiten en Hoger Beroeps Onderwijs-

instellingen (HBOs) en dus ook het netwerk van SURFnet als besloten kunnen worden beschouwd. 

5. Overwegingen van het college

41. Hieronder gaat het college achtereenvolgens in op de aanleiding om SURFnet opnieuw aan te 

schrijven over de mededelingsplicht, zijn overwegingen inzake de procedure, de overtreding, NRENs, 

de overige argumenten van SURFnet, zijn bevoegdheid en de last onder dwangsom. 

                                                     
5
 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. 

6
 Aftapbaarheid van telecommunicatie – Een evaluatie van hoofdstuk 13 Tw, Universiteit van Tilburg. 
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5.1 Aanleiding

42. Sinds enige tijd houdt het college actiever toezicht op 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 enige tijd is capaciteit beschikbaar voor het college om nu 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 daadwerkelijk is overgegaan tot handhaving en zijn standpunt met 

betrekking tot openbaarheid en het aanbieden aan besloten gebruikersgroepen aan SURFnet kenbaar 

heeft gemaakt.  

5.2 Overwegingen van het college inzake de procedure

43. In de brief van 21 februari 2007 heeft het college verwezen naar de voorgeschiedenis en heeft hij 

aangegeven waarom hij van mening is dat SURFnet een openbare elektronische communicatiedienst 

en -netwerk aanbiedt. Bij deze brief is het college uitgegaan van de informatie op de website van 

SURFnet. Het college heeft SURFnet uitgebreid in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze 

schriftelijk en mondeling naar voren te brengen, hetgeen SURFnet heeft gedaan.  

44. Ten aanzien van het gestelde in randnummer 25 wil het college juist het mededelingsformulier 

(aanvraag tot registratie) ontvangen van SURFnet, waarop zij kan aangeven welke diensten zij 

aanbiedt. Het punt is nu juist dat SURFnet nooit een mededeling heeft gedaan en dat het college van 

mening is dat SURFnet een aanbieder is van een openbare elektronische communicatiedienst en  

-netwerk.

45. Ten aanzien van het gestelde in randnummer 26 heeft het college andere regelgevende instanties 

geraadpleegd, namelijk de Belgische en Luxemburgse toezichthouders. Hieruit blijkt dat het college 

zorgvuldig heeft gehandeld alvorens over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom aan 

SURFnet. 

5.3 Overwegingen van het college inzake de overtreding

46. Het college is niet van mening dat SURFnet enkel en alleen een aanbieder is van een openbare 

elektronische communicatiedienst omdat zij internettoegang aanbiedt. Wel is het aanbieden van 

internettoegang een indicatie dat er sprake kan zijn van een partij die een openbare elektronische 

communicatiedienst aanbiedt. Daarnaast moet voldaan zijn aan het criterium “beschikbaar voor het 

publiek”.  

47. Het college zal hierna aan de hand van de wettelijke definities uit artikel 1.1 sub e, f, g en h van de Tw 

vaststellen of SURFnet een aanbieder is van een openbare elektronische communicatiedienst en/of  

-netwerk. Indien dat het geval is, dan is SURFnet in overtreding, aangezien zij geen mededeling heeft 

gedaan in de zin van artikel 2.1 van de Tw voor de activiteiten als bedoeld in artikel 1.1 sub e, f, g en h  

van de Tw. 
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48. SURFnet heeft tijdens de hoorzitting bevestigd dat haar netwerk beschouwd kan worden als een 

elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1 sub e van de Tw. Daarnaast heeft 

SURFnet tijdens de hoorzitting bevestigd dat de dienst internettoegang die zij levert is te beschouwen 

als een elektronische communicatiedienst als bedoeld in artikel 1.1 sub f van de Tw. SURFnet betwist 

evenwel - zowel ten aanzien van het netwerk als de dienst - dat er sprake is van een openbaar

karakter.  

49. SURFnet verwijst voor haar betoog dat geen sprake is van een “openbare” dienst/netwerk naar een 

tweetal gerechtelijke uitspraken, namelijk een uitspraak van het CBb
7
 en van de Rechtbank 

Rotterdam.
8

50. SURFnet geeft aan dat het CBb in zijn uitspraak heeft geoordeeld dat appellante Volker Stevin

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

communicatienetwerk, omdat volgens het CBb een openbare telecommunicatiedienst een 

telecommunicatiedienst is, die beschikbaar is voor het publiek. SURFnet is van mening dat haar 

netwerk niet beschikbaar is voor het publiek. Volgens het college wijst het CBb er in zijn uitspraak op 

dat een telecommunicatienetwerk openbaar is als het door de beheerder wordt aangeboden in de 

vorm van een openbare telecommunicatiedienst die gebruik maakt van dat telecommunicatienetwerk. 

Dat een openbare elektronische communicatiedienst een dienst is die beschikbaar is voor het publiek 

volgt ook uit de Tw en dat is waar het college ook vanuit gaat. Deze uitspraak bevat geen (uitgebreide) 

invulling van het begrip “openbaar”.  

51. SURFnet geeft aan dat de Rechtbank Rotterdam in zijn uitspraak heeft 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. SURFnet geeft aan dat bij haar niet eenieder van haar aanbod 

gebruik kan maken. Haar aanbod is strikt beperkt tot een besloten doelgroep. De uitspraak van de 

rechtbank staat er naar het oordeel van het college niet aan in de weg om SURFnet aan te merken als 

een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst. Ook al kan niet iedereen van het 

aanbod gebruik maken, dan nog kan sprake zijn van een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst en/of –netwerk. Dat een aanbieder zich uitsluitend richt op een bepaalde 

doelgroep, een bepaald segment van de markt of een nichemarkt is in dit kader niet relevant.  

52. Om te kunnen bepalen of sprake is van een openbare elektronische communicatiedienst en -netwerk 

is wel het volgende van belang. Uit artikel 1.1 sub h van de Tw volgt dat een elektronisch 

communicatienetwerk openbaar is indien de elektronische communicatiedienst die daarover wordt 

aangeboden openbaar is. Uit artikel 1.1 sub g van de Tw volgt dat een elektronische 

communicatiedienst openbaar is indien deze beschikbaar is voor het publiek. Het college heeft daarom 

onderzocht of het elektronisch communicatienetwerk van SURFnet hoofdzakelijk wordt gebruikt om 

                                                     
7
 CBb 10 maart 2004, Volker Stevin/Gemeente Rijswijk, Computerrecht 2004-5, p. 249-252 en Mediaforum 2004-5, p. 192-196. 

8
 Rechtbank Rotterdam, 17 juli 2002, zaak nummer TELEC 01/64. 
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openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden en of de dienst internettoegang, die 

SURFnet over haar netwerk levert, een openbare elektronische communicatiedienst is. Eerst moet 

gekeken worden naar de wijze waarop en aan wie SURFnet haar dienst aanbiedt. Het enkele feit dat 

SURFnet haar aanbod doet via haar website is volgens het college reeds een belangrijke indicatie dat 

SURFnet een openbaar aanbod doet. Uit de door SURFnet aangehaalde Handelingen
9
 blijkt dat een 

aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten zichzelf door het doen van een aanbod 

bekend maakt.  

53. Verder is van belang voor het bepalen of de dienst daadwerkelijk openbaar is, wie van het aanbod 

gebruik kan maken. Uit de doelgroepomschrijving “hoger onderwijs en wetenschap” en de totale groep 

gebruikers vermeld op haar website, blijkt dat 180 verschillende organisaties gebruik maken van de 

diensten van SURFnet. Hieronder vallen onder meer: ziekenhuizen, bibliotheken, het Centraal 

Planbureau, hogescholen, universiteiten, Regionale Opleidingen Centra, de Informatie Beheer Groep, 

het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), de Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), Swets & Zeitlinger (uitgever van 

wetenschappelijke tijdschriften), VSNU (de belangenbehartiger van Nederlandse universiteiten), 

Televisiebedrijf Limburg BV L1 (productiebedrijf voor televisie), Stoas (aanbieder van digitale 

leeroplossingen), SARA (een ICT-dienstencentrum), de Inspectie van het onderwijs en vele andere 

gebruikers. Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat de omschrijving van de doelgroep van SURFnet 

dusdanig breed en algemeen is, dat dit in de praktijk leidt tot een enorme groep van verschillende 

soorten gebruikers.  

54. SURFnet geeft aan dat haar diensten niet openbaar zijn omdat de gebruikers van de diensten en het 

netwerk van SURFnet behoren tot een en dezelfde doelgroep. Om te kunnen bepalen of sprake is van 

een openbare elektronische communicatiedienst en -netwerk is niet van belang of de gebruikers van 

de dienst of het netwerk behoren tot een en dezelfde, beperkte, doelgroep (door SURFnet aangeduid 

als hoger onderwijs en wetenschap). Een reguliere ISP kan immers ook besluiten om enkel de 

zakelijke markt of een engere nichemarkt te bedienen en heeft in dat geval ook een doelgroep. Deze 

aanbieders zijn ook aan te merken als aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten 

en/of -netwerken. Voor het zijn van een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst of –netwerk is verder ook niet van belang dat een aanbieder met regelmaat 

verzoeken afwijst om gebruik te maken van haar netwerk. 

55. Bepalend in dit verband is of het gaat om een besloten groep. Dit wordt ondersteund door de MvT
10

 bij 

artikel 13.7 van de (oude) Tw. Daarin staan twee voorbeelden van niet-openbare diensten: 

bedrijfsnetwerken en gesloten gebruikersgroepen
11

. Een voorbeeld van een bedrijfsnetwerk is het 

geheel van apparatuur en verbindingen ten behoeve van de interne communicatie binnen een 

onderneming. Het netwerk van SURFnet betreft geen bedrijfsnetwerk. Ten aanzien van besloten 

                                                     
9
 Handelingen II, 31 maart 1998, 67-4993. 

10
 Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 25 533, nr. 3, p. 127. 

11
 Het college is van oordeel dat een gesloten gebruikersgroep hetzelfde is als een besloten gebruikersgroep. 
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gebruikersgroepen kan het volgende worden opgemerkt. Voor zover het college rekening moet 

houden met de mogelijkheid van het aanbieden aan een besloten gebruikersgroep om te bepalen of er 

sprake is van het aanbieden van een openbare elektronische communicatiedienst of niet, gaat hij 

daarbij uit van de volgende definitie. 

56. “Een besloten gebruikersgroep bestaat uit 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. De duurzame professionele relatie omvat meer dan alleen het 

gezamenlijk afnemen van elektronische communicatiediensten en de besloten gebruikersgroep is niet 

uitsluitend opgezet om elektronische communicatiediensten af te nemen.” Deze definitie van een 

besloten gebruikersgroep is afkomstig uit de regeling van de Minister van Economische Zaken 

houdende vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor een vergunning voor Public Access 

Mobile Radio
12

. Het college hanteert dus dezelfde definitie van een besloten gebruikersgroep als in de 

regeling van de Minister van Economische Zaken.  

57. In de Belgische aanvullende telecommunicatieregelgeving
13

 wordt een voorbeeld van een besloten 

gebruikersgroep gegeven, namelijk universiteiten die gegevens over een gezamenlijk project 

uitwisselen via hun eigen netwerk. Allereerst merkt het college op dat SURFnet op generlei wijze 

aannemelijk heeft gemaakt dat zij diensten aanbiedt aan een besloten gebruikersgroep. Voorts acht 

het college het uit de door hem onderzochte feiten niet aannemelijk geworden dat de 180 gebruikers 

van SURFnet hebben ten aanzien van internettoegang niet een dergelijke, onderlinge, duurzame, 

professionele relatie en hebben evenmin binnen de groep een communicatiebehoefte die gestoeld is 

op een gemeenschappelijk belang.  

58. Op grond van het voorgaande concludeert het college dat er sprake is van het aanbieden van een 

dienst die beschikbaar is voor het publiek en die gekwalificeerd kan worden als openbare 

elektronische communicatiedienst in de zin van artikel 1.1 sub g van de Tw. Daarmee is tevens het 

netwerk van SURFnet te beschouwen als een openbaar elektronisch communicatienetwerk in de zin 

van artikel 1.1 sub h van de Tw. 

59. Het college is gezien het bovenstaande van oordeel dat de argumenten van SURFnet niet leiden tot 

een andere conclusie dan dat SURFnet een aanbieder is van een openbare elektronische 

communicatiedienst en -netwerk.  

5.4 Overwegingen van het college inzake NRENs

60. Voor het van toepassing zijn van de mededelingsplicht van artikel 2.1 van de Tw is niet van belang of 

een aanbieder een NREN of een publieke organisatie is (zoals SURFnet aangeeft in het kader van het 

GEANT2-project). Hoewel het niet relevant is, zal het college hierna ingaan op het argument van 

                                                     
12

 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 augustus 2005, nr. WJZ 5048103, 

13
 Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor de aanleg en de exploitatie van niet-openbare telecommunicatienetwerken. 
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SURFnet dat zij een NREN is en een publieke organisatie in het kader van het GEANT2-project. Het 

college neemt aan dat SURFnet een NREN is en een publieke organisatie in het kader van het 

GEANT2-project. In het verlengde van haar positie als publieke organisatie heeft SURFnet een 

contract overgelegd, waaruit volgens SURFnet niet-openbaarheid van haar netwerk moet blijken. Het 

college heeft het contract bestudeerd en concludeert daaruit dat niet-openbaarheid in de zin van de 

Tw geen voorwaarde vormt voor participatie aan het GEANT2-project. Uit de betreffende passage van 

het contract blijkt weliswaar dat een deelnemer aan het project het gebruik van zijn netwerk moet 

beperken tot een bepaalde groep, maar niet dat het hebben van een niet-openbaar netwerk in de zin 

van de Tw een voorwaarde is voor deelname. 

61. Uit onderzoek van het college is bovendien gebleken dat diverse NRENs uit andere EU landen 

(bijvoorbeeld België en Luxemburg) wel geregistreerd zijn bij de betreffende nationale toezichthouder 

als openbare dienst- en/of netwerkaanbieder. Het argument van SURFnet dat zij geen openbare 

dienst en/of netwerk aanbiedt, omdat andere NRENs ook geen aanbieders zijn van een openbare 

elektronische communicatiedienst en/of –netwerk, is derhalve onjuist.  

62. Het college is verder van mening dat SURFnet in tegenstelling tot wat zij beweert in samenhang met 

het argument dat zij een NREN is, zich niet enkel aan de vraagzijde van de markt bevindt. Het college 

komt tot dit oordeel daar SURFnet een duidelijk aanbod doet op haar website middels een menukaart 

waarop de gebruiker kan aangeven dat hij gebruik wil maken van de verschillende diensten van 

SURFnet, waaronder internettoegang.  

63. Of SURFnet in dit verband vergelijkbaar is met andere ISPs, doet naar het oordeel van het college niet 

ter zake. Het college heeft enkel aangegeven dat SURFnet een dienst levert aan het publiek op een 

met andere ISPs vergelijkbare wijze. Daarmee bedoelt het college dat SURFnet, net zo goed als 

andere ISPs een openbare elektronische communicatiedienst levert in de vorm van internettoegang 

aan instellingen, bedrijven en organisaties. 

5.5 Overwegingen van het college inzake overige argumenten van SURFnet

64. De stelling dat SURFnet geen reguliere marktpartij maar wel een taakorganisatie is, verandert niets 

aan de overwegingen van het college waaruit volgt dat SURFnet een aanbieder is van een openbare 

elektronische communicatiedienst en -netwerk. Hetzelfde geldt voor de argumenten van SURFnet dat 

Stichting SURF geheel eigenaar is van SURFnet, dat deze stichting niet op winst is gericht, dat 

Stichting SURF en SURFnet van overheidswege tot stand zijn gekomen, dat SURFnet is opgericht ten 

behoeve van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en dat SURFnet een 

kennisinstelling is. Deze kenmerken zijn niet relevant voor de vraag of sprake is van een openbaar 

netwerk danwel een openbare dienst. 

65. Ten aanzien van het tarief merkt het college op dat het tarief gezien artikel 1.1 sub f jo. sub g van de 

Tw in beginsel niet van belang is voor het zijn van een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst of -netwerk. Wel blijkt uit de bepaling dat doorgaans een vergoeding wordt 

gevraagd voor levering van de dienst, hetgeen bij SURFnet ook het geval is. Daarnaast blijkt uit de 
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hoorzitting dat verschillende gebruikers zijn overgestapt op een andere aanbieder op het moment dat 

zij de diensten van SURFnet te duur vonden worden en dat deze daarna weer zijn teruggekeerd bij 

SURFnet door het gemis aan bijzondere diensten. Hieruit blijkt zelfs dat SURFnet concurreert met 

andere openbare (geregistreerde) aanbieders.  

66. Het college is het met SURFnet eens dat een enkele vrijwillige beperking van het aanbod door 

SURFnet niet voldoende is om tot de conclusie te komen dat SURFnet een openbare dienst en  

-netwerk aanbiedt. Het college heeft echter aangegeven dat enkel een vrijwillige beperking niet kan 

leiden tot de conclusie dat er sprake is van een niet-openbare dienst en -netwerk. Als dit anders zou 

zijn, zouden immers vele aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -

netwerken kunnen betogen dat zij geen openbare diensten aanbieden omdat zij bijvoorbeeld enkel 

aan zakelijke klanten leveren.  

67. Het college stelt vast dat SURFnet haar dienst en netwerk niet enkel aanbiedt aan universiteiten en/of 

HBO’s. De groep van afnemers van SURFnet is veel groter en diverser dan SURFnet stelt en dus 

verandert dit niets aan de overwegingen van het college dat SURFnet een openbare elektronische 

communicatiedienst en -netwerk aanbiedt. 

5.6 Bevoegdheid 

68. Ter handhaving van de verplichting tot het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 2.1 van de 

Tw is het college bevoegd conform artikel 15.2, tweede lid, van de Tw jo. artikel 5:32 van de Awb een 

last onder dwangsom op te leggen.  

69. Het college heeft SURFnet er diverse malen op gewezen dat zij mededeling dient te doen van haar 

activiteiten en gewaarschuwd dat het college tegen het niet nakomen van die verplichting, 

handhavend kan optreden. Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, zal in geval 

van overtreding van een wettelijk voorschrift, het bestuursorgaan dat bevoegd is om met 

bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel zo nodig van deze bevoegdheid 

gebruik maken. De achtergrond van de mededelingsplicht is dat, om vast te kunnen stellen of voor een 

bepaalde aanbieder specifieke rechten en plichten gelden, het noodzakelijk is dat aanbieders en hun 

activiteiten bij het college bekend zijn. Het belang dat met dit besluit gediend wordt, bestaat er dus uit 

dat vast komt te staan op welke markt SURFnet actief is en welke activiteiten SURFnet ontplooit, 

opdat het college kan vaststellen welke rechten en plichten gelden voor SURFnet. Het belang dat met 

dit besluit wordt gediend bestaat uit het waarborgen van de belangen van concurrenten en 

eindgebruikers. De borging van belangen is te meer van belang daar SURFnet haar diensten levert 

aan vele gebruikers en beschouwd kan worden als een grote aanbieder in Nederland, welke 

concurreert met diverse andere geregistreerde aanbieders. SURFnet heeft geen argumenten 

aangevoerd dat het college tot het oordeel brengt dat optreden door middel van een last onder 

dwangsom in dit geval onevenredig zou zijn, in verhouding tot het met deze last onder dwangsom te 

bereiken doel. Het belang van het college en de markt, dat gediend is bij een goede registratie van 

partijen, weegt zwaarder dan het individuele belang van SURFnet om geen mededeling te doen. 
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5.7 Last onder dwangsom

70. SURFnet heeft aangegeven de op haar rustende wettelijke verplichting, betreffende het doen van een 

mededeling, niet vrijwillig te zullen nakomen. Nadere handhavingsmaatregelen zijn derhalve 

noodzakelijk. De last onder dwangsom dient om SURFnet aan te zetten alsnog de wettelijk verplichte 

mededeling te doen. 

71. De begunstigingstermijn wordt gesteld op 10 werkdagen lopend vanaf dagtekening van dit besluit. 

SURFnet is al geruime tijd op de hoogte van de bestaande verplichting. De begunstigingstermijn in het 

besluit biedt SURFnet bovendien ruim de mogelijkheid om de nodige acties te ondernemen om de 

verplichting inzake het doen van een mededeling na te komen. De actie die SURFnet moet 

ondernemen om de verplichting na te komen, bestaat namelijk alleen uit het invullen en toesturen van 

het bijgevoegde mededelingsformulier.  

72. Bij de vaststelling van de hoogte van de dwangsom heeft het college rekening gehouden met de aard 

en de ernst van de overtreding. De aard van de overtreding is de weigering door SURFnet tot het doen 

van een mededeling. Voor de ernst van de overtreding geldt het volgende. Met de overtreding worden 

de belangen van andere openbare geregistreerde aanbieders geschonden, die wel een mededeling 

hebben gedaan en zich daarmee wel houden aan de wet en die in dat verband kosten maken. Doordat  

SURFnet niet geregistreerd is, kan geen effectief toezicht worden gehouden op de verplichtingen die 

SURFnet heeft jegens eindgebruikers, zoals de verplichting het netwerk aftapbaar te maken (artikel 

13.1 van de Tw)
14

 en de verplichting om verkeers- en locatiegegevens op bepaalde wijze te verwerken 

(artikel 11.3 en 11.5 van de Tw). Door het niet naleven van de verplichting tot het doen van een 

mededeling ex artikel 2.1 van de Tw, verkrijgt SURFnet daarnaast een niet onbelangrijk 

kostenvoordeel. Naar het oordeel van het college bedraagt dit kostenvoordeel voor SURFnet in ieder 

geval € 1.000,-- eenmalige registratiekosten en - naar verwachting - toezichtkosten van minimaal € 

9.181,-- per jaar en maximaal € 30.000,--, afhankelijk van de netto relevante omzet van SURFnet. Het 

college komt tot dit bedrag door uit te gaan van de eenmalige registratiekosten en toezichtkosten uit 

de Vergoedingsregeling OPTA 2007. De hoogte van de dwangsom dient verder naar het oordeel van 

het college een voldoende prikkel te vormen voor SURFnet om de last na te leven. Dit alles in 

aanmerking genomen, wordt de hoogte van de dwangsom vastgesteld op € 5.000,-- per werkdag met 

een maximum van € 50.000,--. 

6. Dictum

73. Het college legt een last onder dwangsom op met de volgende inhoud: SURFnet dient binnen tien

werkdagen na dagtekening van dit besluit mededeling te doen van het aanbieden van een openbare 

elektronische communicatiedienst en -netwerk, zoals is beschreven in artikel 2.1 van de Tw. Indien 

SURFnet de last niet opvolgt, verbeurt zij een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere werkdag na afloop 

                                                     
14

 Volledigheidshalve merkt het college op dat het Agentschap Telecom een handhavingsverzoek van een geregistreerde, 

openbare aanbieder heeft ontvangen die aangeeft dat SURFnet niet voldoet aan de aftapbaarheidseis uit de Tw. 
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van de laatste dag van de gestelde termijn waarop zij nalaat aan de last te voldoen, met een maximum 

van € 50.000,--. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Hoofd Telefonie & Nummers 

drs. D.I. Bos 

Bezwaar 

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

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA. 

Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift 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 bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in 

dat geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar het College van Beroep voor het bedrjifsleven, dat dan zal beslissen of het als 

beroepschrift kan worden behandeld.  De procedure kan daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet 

inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door het college worden behandeld. 
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