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Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende 

de beslissing 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, tegen het 

besluit tot registratie van SURFnet als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, en 

tegen het daarop gebaseerde 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 op de bezwaren van SURFnet beslist. 

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 waar SURFnet haar zienswijze mondeling naar 

voren heeft gebracht. 
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5. Bij besluit van 19 juli 2007 (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 (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 

(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. Reeds 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. 
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3 Feiten 

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

 universiteiten; 

 hogescholen; 

 academische ziekenhuizen; 

 onderzoeksinstellingen en vergelijkbare instellingen; 

 researchafdelingen van bedrijven; 

 bibliotheken; 

 andere door het Ministerie van OCW gefinancierde instellingen; 

 STZ ziekenhuizen. 

15. 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 

16. 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 – dat de basis vormt voor het besluit toezichtskosten 2007 – heeft het college 

gemotiveerd aangegeven waarom SURFnet een aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst en een openbaar elektronisch communicatienetwerk is. Kort gezegd, is 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, sub g, Tw. Daarmee is het netwerk van SURFnet tevens te beschouwen als een openbaar 

elektronisch communicatienetwerk in de zin van artikel 1.1, sub h, Tw. 

5 Bezwaren 

5.1 Geen openbare dienst en/of netwerk 

17. 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, sub g en h, Tw vormt het toetsingskader voor de 

beoordeling van de vraag of SURFnet openbare elektronische communicatiediensten en een 
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openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt. Op grond van artikel 1.1, sub g, Tw is voor 

een openbare elektronische communicatiedienst vereist dat deze beschikbaar is voor het publiek. 

Op grond van artikel 1.1, sub 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. 

18. SURFnet voert aan dat uit de 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.
1
 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.
2
 SURFnet stelt dat in haar geval geen sprake is 

van een openbaar aanbod, aangezien uitsluitend de acht in randnummer 14 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. 

19. 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.
3

SURFnet begrijpt niet waarom het college thans andere criteria hanteert. 

20. 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 

1
 CBb 10 maart 2004, Mediaforum 2004/5, p. 145-149. 

2
 Rb. Rotterdam 17 juli 2002, TELEC 01/64-SIMO. 

3
 Brief d.d. 18 mei 2005, kenmerk OPTA/NER/2005/201194. 
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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. 

21. 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 

Radio van 22 augustus 2005,
4
 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.
5

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 

22. 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.

4
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”. 

5
 Europese Commissie, Groenboek inzake de liberalisering van telecommunicatie-infrastructuur en kabeltelevisienetwerken,

COM(94)440 def.  
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23. 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 

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. 

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

NRAs
6
) 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
7
 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 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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 

6
 National Regulatory Authorities. 

7
 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. 
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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 openbare elektronische communicatiedienst. 

6 Juridisch kader 

28. Artikel 1.1, sub f, Tw luidt: “elektronische communicatiedienst: gewoonlijk tegen vergoeding 

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

elektronische communicatienetwerken (…).” 

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

communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek”. 

30. Artikel 1.1 sub e, Tw 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”. 

31. Artikel 1.1, sub 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.” 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 
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7 Overwegingen 

7.1 Algemene overwegingen 

35. Aangezien de bezwaren tegen de drie bestreden besluiten identiek zijn en de uitkomst van de 

behandeling van het bezwaar tegen het registratiebesluit mede de afloop van de behandeling van 

de overige bezwaren bepaalt, behandelt het college eerst het bezwaar tegen het registratiebesluit. 

36. 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 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 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.

37. Het college gaat niet over tot registratie als er geen sprake is van het aanbieden van openbare 

elektronische communicatiediensten of een openbaar elektronisch communicatienetwerk (artikel 

2.2, eerste lid, sub a, Tw). Het college wijzigt of beëindigt de registratie als de grond voor 

registratie is vervallen (artikel 2.2, vierde lid, sub a, Tw). 

7.2 Ten aanzien van de openbaarheid 

38. Het college dient voor de beantwoording van de vraag of sprake is van het aanbieden van een 

openbare elektronische communicatiedienst en/of een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk uit te gaan van het toetsingskader dat wordt gevormd door artikel 1.1, sub g 

en h, Tw. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk, dient te worden vastgesteld of sprake is van een openbare elektronische 

communicatiedienst. Dit laatste dient te worden bepaald aan de hand van het criterium “voor zover 

[het aanbieden van de dienst] aan het publiek geschiedt”. 

39. In de memorie van toelichting bij de Tw 1998 wordt gesteld dat het kenmerkende van het begrip 

‘openbare telecommunicatiedienst’ (de voorloper van het begrip ‘openbare elektronische 

communicatiedienst’) is: 

“het feit dat de betreffende telecommunicatiedienst beschikbaar is voor het publiek. Daarmee 

wordt bedoeld dat de betreffende dienst openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor 

eenieder die van dat aanbod gebruik wil maken tegen de in het openbare aanbod vermelde 

condities. Het gaat er om dat door de condities die voor het aanbod gelden de kring van 
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degenen die van het aanbod gebruik kunnen maken niet zodanig beperkt is dat niet van een 

openbaar aanbod gesproken kan worden. Dit betekent dat telecommunicatiediensten die 

uitsluitend beschikbaar zijn voor leden van een besloten gebruikersgroep geen openbare 

telecommunicatiediensten zijn. Indien echter de aanbieder van telecommunicatiediensten 

deze op verzoek beschikbaar stelt aan alle gebruikers of groepen gebruikers die van het 

aanbod gebruik wensen te maken, dan kan gesproken worden van een openbaar aanbod.”
8

40. Ook in de memorie van toelichting bij een wetswijziging van de Tw, in werking getreden in 2004, 

wordt gesteld dat het bij openbare elektronische communicatiediensten gaat om diensten die 

beschikbaar zijn voor het publiek: 

“(d)aarmee wordt bedoeld dat de desbetreffende dienst door de desbetreffende 

onderneming in beginsel openbaar wordt aangeboden en beschikbaar is voor een ieder die 

van dat aanbod gebruik wil maken. Het feit dat een onderneming een dienst aan een 

bepaalde groep van gebruikers – bijvoorbeeld een bedrijf of overheidsinstelling – onder 

bijzondere condities aanbiedt, betekent nog niet dat deze dienst niet openbaar is. Dit is eerst 

het geval als de dienst niet ook aan andere gebruikers wordt aangeboden, ongeacht de 

condities waaronder dit geschiedt.”
9

41. Op de website van SURFnet www.surfnet.nl staat het volgende vermeld over haar doelgroep: 

“SURFnet sluit alleen instellingen aan die behoren tot haar doelgroep die bestaat uit door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ondersteunde instellingen en de 

industriële research. SURFnet richt zich daarbij allereerst op: 

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 

Culturele instellingen 

Researchafdelingen van bedrijven”. 

Voorts is op de website van SURFnet een overzicht van 180 aangesloten instellingen opgenomen. 

Website 

42. Het enkele feit dat SURFnet haar aanbod doet via haar website is volgens het college reeds een 

indicatie dat SURFnet een openbaar aanbod doet. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een 

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

bekend maakt.
10

8
Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 72. 

9
Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 89. 

10
Handelingen II 1997/98, nr. 67, p. 4993. 
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Kring van gebruikers 

43. SURFnet beweert dat er in haar geval geen sprake is van een openbaar aanbod, aangezien 

uitsluitend de acht bovengenoemde (en tevens in randnummer 14 opgenomen) categorieën van 

instellingen van het aanbod van SURFnet gebruik kunnen maken. Het college meent dat de kring van 

degenen aan wie SURFnet haar diensten aanbiedt (instellingen en incidenteel eindgebruikers) niet 

zodanig beperkt is dat niet van een openbaar aanbod kan worden gesproken. Uit de klantenkring 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. 

44. SURFnet stelt dat zij geen overeenkomsten met individuele gebruikers heeft, doch slechts met de 

genoemde instellingen. Uit onderzoek is het college gebleken dat de woningcorporatie 

Stadswonen in Rotterdam bewoners die tevens student zijn, de keuze biedt om internet af te 

nemen via SURFnet.
11

 Hieruit blijkt dat SURFnet in dit geval optreedt als alternatieve aanbieder 

van internettoegangsdiensten. Hoewel de doelgroep zich beperkt tot studenten en medewerkers 

van bij SURFnet aangesloten instellingen, sluit SURFnet, in tegenstelling tot hetgeen zij stelt, in dit 

geval wél overeenkomsten met individuele eindgebruikers. SURFnet verlangt weliswaar een 

bepaalde hoedanigheid, maar sluit zelf de overeenkomst met de eindgebruiker. 

45. SURFnet levert aan een niet onbelangrijk deel van het publiek, namelijk instellingen op het gebied 

van hoger onderwijs en onderzoek in ruime zin. De vraag rijst vervolgens of het leveren aan een 

selectie uit het publiek ontslaat van de mededelingsplicht ten behoeve van registratie. In dit geval 

is het zelfs zo dat het gaat om een zelfgekozen beperking tot een deel van het publiek. Uit het 

systeem van de wet volgt niet dat partijen zich aan de verplichting tot het doen van een 

mededeling kunnen onttrekken door zelf een beperking in de doelgroep te kiezen. In het geval van 

SURFnet betreft de doelgroep bovendien een zeer diverse groep van instellingen. 

Besloten gebruikersgroep 

46. Het college meent tevens dat er geen sprake is van een besloten gebruikersgroep. Er is weliswaar 

een beperking van instellingen die gebruik kunnen maken van het netwerk en de diensten van 

SURFnet, maar deze vormen zoals gezegd een zeer gevarieerde groep van instellingen, zodat de 

beperking redelijkerwijs niet kan leiden tot de kwalificatie besloten gebruikersgroep. Hoewel de 

klanten van SURFnet (instellingen) ieder voor zich in een aantal gevallen mogelijk als een besloten 

gebruikersgroep zouden kunnen worden aangemerkt, kunnen SURFnet en de instellingen 

gezamenlijk niet als zodanig worden aangemerkt, aangezien die groep zo ruim is dat er in de 

praktijk niet meer kan worden gesproken van een besloten groep. Daarnaast stelt het college vast 

dat de zelfgekozen doelgroep van SURFnet veel ruimer is dan het door SURFnet aangehaalde 

voorbeeld van de Europese Commissie inzake gegevensoverdracht tussen universiteiten en 

interbibliothecaire activiteiten. 

11
 <http://www.stadswonen.nl/kennisglas/>. 
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47. Ten overvloede merkt het college op dat het begrip ‘besloten gebruikersgroep’ bij de introductie 

daarvan rond 1990 in Europees verband in andere zin werd gehanteerd. Vóór de liberalisering was 

de openbare dienstverlening voorbehouden aan de concessiehouder die ter zake een 

monopoliepositie innam. De besloten gebruikersgroep vormde daarop een uitzondering. Dit begrip 

is geïntroduceerd voor situaties die buiten de openbare dienstverlening vielen, voor die gevallen 

die niet onder het monopolie van de concessiehouder vielen. Ook in die situatie zou het bedienen 

van een deel van de markt niet beschouwd zijn als het leveren van diensten aan een besloten 

gebruikersgroep, maar als openbare dienstverlening. Het begrip ‘besloten gebruikersgroep’ als 

uitzondering op de hoofdregel dient in elk geval restrictief te worden geïnterpreteerd. 

48. In de door SURFnet aangehaalde uitspraak van het CBb inzake VSTI ging het om de vraag of de 

door VSTI aangelegde kabels deel zouden gaan uitmaken van een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk (destijds ‘openbaar telecommunicatienetwerk’). Bepalend voor het antwoord 

op die vraag is, zoals gezegd, of er openbare elektronische communicatiediensten (destijds 

‘openbare telecommunicatiediensten’) over de kabels van dat netwerk zullen worden 

getransporteerd. Het CBb heeft geoordeeld dat daar in het geval van VSTI geen sprake van was. 

Van belang voor het onderhavige geval is dat het CBb in zijn uitspraak de definitie van openbare 

telecommunicatiedienst heeft aangehaald zonder het begrip ‘openbaar’ in die definitie nader in te 

vullen of uit te leggen. In die zin is deze uitspraak niet relevant. 

49. Daarnaast wijst SURFnet op een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In deze zaak stond de 

vraag centraal of het leveren van diensten op maat die niet behoren tot een standaardaanbod als 

het leveren van een openbare elektronische communicatiedienst (destijds ‘openbare 

telecommunicatiedienst’) moet worden beschouwd. De rechter heeft in deze uitspraak geoordeeld 

dat ook bij het leveren van een dienst op maat sprake is van een openbare elektronische 

communicatiedienst. Beide vormen van dienstverlening (op maat en standaardwerk) worden 

beschouwd als het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. 

Concurrerende diensten 

50. SURFnet stelt dat de instellingen die van haar diensten gebruik maken onderling een duurzame 

professionele relatie hebben waaruit een interne communicatiebehoefte voortvloeit. Het college 

stelt vast dat SURFnet verbindingen (huurlijnen) huurt van marktpartijen met eigen netwerken en 

daarmee onder andere internettoegangsdiensten met hoge capaciteit levert aan de afnemende 

instellingen. Dit aanbod aan de instellingen die tot de doelgroep van SURFnet behoren, staat 

vermeld op de website van SURFnet. Het inwinnen en uitwisselen van informatie met derden via 

de internettoegangsdienst betreft niet alleen het onderlinge verkeer tussen de betreffende 

instellingen, maar in principe de communicatie met een ieder die gebruiker van internet is. 

Internettoegangsdiensten worden ook door andere marktpartijen geleverd. Het college concludeert 

dat de diensten die SURFnet levert verder gaan dan de uitwisseling van communicatie tussen 

instellingen die onderling een duurzame professionele relatie hebben. Dit feit vormt voor het 

college een overweging om over te gaan tot registratie van SURFnet. SURFnet treedt hier niet 

anders op dan andere ISPs die aan bedrijven en instellingen internettoegangsdiensten leveren. 

11
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Dat blijkt ook uit de levering van internettoegangsdiensten aan een tweetal bibliotheken in 

Rotterdam en Maastricht. Zoals SURFnet tijdens de hoorzitting heeft aangegeven, maakten 

voorheen meer bibliotheken gebruik van de diensten van SURFnet, maar zijn deze overgestapt 

naar commerciële marktpartijen. Hieruit blijkt dat instellingen uit de doelgroep, voor de levering van 

min of meer identieke elektronische communicatiediensten kunnen kiezen tussen SURFnet en 

commerciële aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten. 

51. Nu het college vaststelt dat een deel van de diensten van SURFnet worden aangeboden in 

concurrentie met diensten die door marktpartijen worden aangeboden, zou het in strijd met de wet 

en ook overigens met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn om de verplichtingen die 

op grond van de Tw voor andere geregistreerde marktpartijen gelden – zoals het betalen van een 

omzetgerelateerde vergoeding voor het toezicht door het college en de administratieve lasten die 

met registratie zijn gemoeid – niet voor SURFnet te laten gelden. 

52. De op de mededeling volgende registratie stelt de toezichthouders – de minister, de NMa en het 

college – in staat om vast te stellen of voor een bepaalde aanbieder specifieke rechten en plichten 

op grond van de Tw gelden. Dit is ook wat de Europese richtlijnen en in navolging daarvan de 

Nederlandse wet met de mededelingsplicht beogen. 

53. Gezien het voorgaande is SURFnet conform artikel 1.1, sub g en h, Tw een aanbieder van 

openbare elektronische communicatiediensten en een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk. 

7.3 Ten aanzien van de positie van SURFnet en de Kaderrichtlijn 

54. SURFnet stelt dat zij zich aan de vraagzijde van de markt bevindt. Het college is van oordeel dat 

de Stichting SURF een zekere rol vervult in het in kaart brengen en bundelen van de behoeften 

van de instellingen uit de doelgroep. De activiteiten van SURFnet bestaan, anders dan die van de 

Stichting SURF, uit het leveren van de diensten die door de Stichting SURF als behoeften in kaart 

zijn gebracht. Deze dienstverlening is niet het bundelen van de vraag maar het voorzien in de 

behoeften. Ook onderschrijft het college niet de stelling van SURFnet dat marktpartijen, waaronder 

ISPs, niet in staat zouden zijn de diensten en het netwerk te leveren die SURFnet levert. Deze 

stelling is door SURFnet niet verder onderbouwd. Het feit dat sommige instellingen uit de 

doelgroep van SURFnet voor hun internettoegangsdiensten gebruik maken van commerciële 

marktpartijen toont reeds de onhoudbaarheid van de stelling aan.  

55. Het argument van SURFnet dat de kwalificatie als aanbieder van openbare elektronische 

communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk gevolgen heeft voor de 

algehele beeldvorming van SURFnet en bijgevolg consequenties heeft voor het in aanmerking 

komen van subsidie kan geen rol spelen bij de beoordeling van de vraag of de mededelingsplicht 

van toepassing is en of het college vervolgens tot registratie van SURFnet dient over te gaan. Het 

systeem van de artikelen 2.1 en 2.2 Tw biedt OPTA geen beleidsvrijheid. Naast het ontbreken of 
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onvolledig verstrekken van informatie zijn volgens de Tw de enige gronden voor het college om 

niet tot registratie over te gaan dat er geen sprake is van openbare elektronische 

communicatiediensten, dat er geen sprake is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 

of dat er geen sprake is van bijbehorende faciliteiten. Ten aanzien van de algehele beeldvorming 

merkt het college op dat de registratie slechts ziet op de openbare elektronische 

communicatiediensten en het openbare elektronische communicatienetwerk die SURFnet aanbiedt 

en dat SURFnet de algehele beeldvorming, overigens een subjectief begrip, zelf in de hand heeft 

bij de keuze voor de diensten die zij aan haar afnemers levert. Hoewel naar het oordeel van het 

college niet van belang, merkt het college op dat SURFnet onvoldoende heeft aangetoond dat 

registratie tot gevolg heeft dat SURFnet subsidies misloopt of dat registratie tot gevolg heeft dat 

SURFnet niet in het GEANT2-project kan participeren. 

56. SURFnet voert aan dat het college, gelet op artikel 7, tweede lid, Kaderrichtlijn, had moeten 

overleggen met de nationale regelgevende instanties van de overige lidstaten over het beleid voor 

de registratie van de NRENs in de verschillende lidstaten. Het college neemt aan dat SURFnet 

doelt op de in artikel 7, tweede lid, Kaderrichtlijn opgenomen opdracht aan de NRAs om met elkaar 

en met de Europese Commissie te zorgen voor een consistente toepassing van de Kaderrichtlijn 

en de bijzondere richtlijnen. Tot de bijzondere richtlijnen behoort de Machtigingsrichtlijn
12

 met 

daarin in artikel 3 het bepaalde over de algemene machtiging voor elektronische 

communicatienetwerken en -diensten. Uit artikel 3, tweede lid, Machtigingsrichtlijn blijkt dat de 

lidstaten de vrijheid hebben om het aanbieden van elektronische communicatienetwerken en  

-diensten te onderwerpen aan een machtigingsysteem, al dan niet met een kennisgeving. Nu de 

Machtigingsrichtlijn de lidstaten de vrijheid laat om binnen de randvoorwaarden van artikel 3 van 

die richtlijn een systeem voor kennisgeving van elektronische activiteiten in te richten, betekent dat 

naar de mening van het college dat de verplichting van artikel 7, tweede lid, Kaderrichtlijn zich niet 

uitstrekt tot de wijze van registreren van marktpartijen. 

7.4 Ten aanzien van de overige bezwaren 

57. SURFnet heeft aangevoerd dat het doen van een mededeling niet zou mogen worden 

afgedwongen door een last onder dwangsom. Het college leest in artikel 2.1 Tw een verplichting 

voor de betreffende aanbieders. Op grond van artikel 15.1, derde lid, Tw is het college belast met 

het toezicht op de naleving van artikel 2.1 Tw. Volgens artikel 15.2, tweede lid, Tw is het college 

bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of 

krachtens de in artikel 15.1, derde lid, Tw bedoelde bepalingen. Uit artikel 5:32 Awb volgt dat het 

college in plaats van het uitoefenen van bestuursdwang een last onder dwangsom kan opleggen. 

Overigens merkt het college op dat de zienswijze van SURFnet er toe zou leiden dat aanbieders 

van openbare elektronische communicatiediensten en/of een openbaar elektronisch 

12
 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor 

elektronische-communicatienetwerken en -diensten, PbEG 2002 L 108/21. 
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communicatienetwerk zich aan registratie zouden kunnen onttrekken door geen mededeling te 

doen, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever kan zijn. 

58. Gezien de periode van 21 februari 2007 – de datum waarop SURFnet door het college is gewezen op 

de wettelijke plicht tot het doen van een mededeling – tot en met 2 augustus 2007 – de datum waarop 

de begunstigingstermijn afliep – was SURFnet zich er ruim vijf maanden van bewust dat zij niet 

voldeed aan de wettelijke verplichting tot het doen van een mededeling van haar activiteiten. De door 

het college gestelde begunstigingstermijn van tien werkdagen acht het college dan ook niet 

onevenredig kort. 

59. De stelling van SURFnet dat de bestreden besluiten onzorgvuldig zijn, aangezien deze zijn gebaseerd 

op onzorgvuldig onderzoek kan geen doel treffen nu het college in randnummer 56 reeds heeft 

aangegeven dat de vrijheid die de Kaderrichtlijn en de Machtigingsrichtlijn de lidstaten laten bij de 

uitwerking van het systeem voor de machtigingen er toe kan leiden dat er per land een verschillend 

stelsel ter zake kan bestaan. 

7.5 Ten aanzien van de afzonderlijke bezwaren 

60. Nu de voorgaande argumenten van SURFnet niet afdoen aan de eerdere beslissing van het 

college dat SURFnet een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk is, acht het college het bezwaar van SURFnet tegen 

de registratie ongegrond. 

61. Tegen het factuurbesluit zijn geen andere gronden aangevoerd dan tegen het registratiebesluit. 

62. Op grond van de Regeling vergoedingen OPTA 2007
13

 dient het college aan geregistreerde 

marktpartijen een vergoeding in rekening te brengen. SURFnet heeft geen argumenten 

aangevoerd die er toe zouden leiden dat het college aan SURFnet als geregistreerde aanbieder 

van openbare elektronische communicatiediensten en een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk geen vergoeding in rekening zou moeten brengen. SURFnet heeft ook geen 

andere argumenten naar voren gebracht die het opleggen van de vergoeding niet rechtvaardigen. 

63. Het college acht het bezwaar van SURFnet tegen de factuur waarbij de jaarlijkse vergoeding voor 

het toezicht is opgelegd ongegrond. 

64. SURFnet heeft ook tegen de last onder dwangsom geen andere gronden aangevoerd dan tegen 

het registratiebesluit. 

65. Nu het college van oordeel is dat SURFnet terecht is geregistreerd als aanbieder van openbare 

elektronische communicatiediensten en een openbaar elektronisch communicatienetwerk en het 

13
Stcrt. 2006, nr. 249, p. 15. 
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college de bezwaren daartegen verwerpt, ziet het college geen gronden waarom hij niet tot het 

opleggen van een last onder dwangsom zou mogen zijn overgegaan om SURFnet te verplichten 

de in artikel 2.1 Tw neergelegde mededelingsplicht na te leven. 

66. Het college acht het bezwaar tegen de last onder dwangsom ongegrond. 

67. Het college handhaaft zijn beslissing tot registratie van SURFnet op grond van, samenvattend, de 

volgende overwegingen. Centraal staat de vraag of er sprake is van het openbaar aanbieden van 

diensten door SURFnet. Daarbij speelt een rol of het karakter van de doelgroep en de kring van 

gebruikers zodanig beperkt is dat niet van een openbaar aanbod kan worden gesproken. Naar het 

oordeel van het college is dat bij SURFnet niet aan de orde. Bovendien is naar het oordeel van het 

college in het geval van SURFnet de groep van instellingen waaraan zij diensten verleent, zodanig 

ruim dat eveneens niet kan worden gesproken van een besloten gebruikersgroep. Daarnaast heeft 

het college geconstateerd dat SURFnet haar diensten in concurrentie met andere geregistreerde 

aanbieders aanbiedt. 

8 Dictum 

68. Het college verklaart het bezwaar van SURFnet tegen het registratiebesluit, en daarmee tevens 

het bezwaar tegen het factuurbesluit en het bezwaar tegen de last onder dwangsom, ongegrond 

en laat daarmee de bestreden besluiten in stand. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
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Het postadres is: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 
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omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep 
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Rechtbank, telefonisch bereikbaar op (010) 297 12 34
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