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Gevolg spamwet is erger dan de kwaal 

 

Er is zwaar weer op komst voor de direct marketing branche. Deze week behandelt de 

Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de mogelijkheden om spam te versturen aan 

banden legt.  Zodra de wet van kracht is zal het zogenaamde opt-in regime gelden. Dat 

houdt in dat de verzenders van e-mail voor direct marketing doeleinden slechts die 

consumenten mogen benaderen die daar van te voren hun toestemming voor hebben 

verleend. Het wetsvoorstel dat opt-in moet effectueren rammelt echter aan alle kanten. 

 

Wetgeving moet aan een viertal simpele vereisten voldoen: duidelijk, geschikt voor het 

beoogde doel, proportioneel en handhaafbaar. Aan geen deze vier vereisten voldoet de 

voorgestelde anti-spam wet. 

 

In de eerste plaats laat het wetsvoorstel veel aan duidelijkheid te wensen over. 

Onduidelijk is bijvoorbeeld of “derdenverstrekking” van e-mailadressen is toegestaan. 

Dat wil zeggen, mag de Free Record Shop opt-in e-mailadressen van haar klanten 

verkopen of verhuren aan Sony die de adressen wil gebruiken voor de promotie van de 

nieuwe CD van Celine Dion? In de kamerstukken zegt minister van economische zaken 

Brinkhorst dat dit niet is toegestaan, maar hij verzuimt zijn standpunt toe te lichten. Dit 

is opmerkelijk, aangezien zijn visie niet volgt uit de Europese richtlijn waar de opt-in 

regel op is gebaseerd noch uit onze algemene privacywetgeving, de Wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP). Integendeel. Op grond van de WBP is derdenverstrekking 

toegestaan, mits er sprake is van “verenigbaar gebruik” en aan een aantal voorwaarden 

is voldaan. Het College bescherming persoonsgegevens, de nationale privacywaakhond, 

schreef in 2001 een mooi rapport over adressenhandel, waarin die voorwaarden 

nauwkeurig worden omschreven. 

 

Is het wetsvoorstel geschikt voor het beoogde doel? Nee, en wel om de simpele reden 

dat de meeste spam afkomstig is uit landen buiten de Europese Unie. Tegen spam uit 

landen als Zuid Korea, China en de Verenigde Staten – de as van het kwaad – is op 

grond van de regelgeving niets te beginnen.  

 

Op zichzelf hoeft dat geen reden te zijn om de wetgeving niet in te voeren. Dat wordt 

echter anders als de maatregelen waartoe de wetgeving dwingt in geen enkele 

verhouding staan tot het beoogde doel. De verwachting is dat het bedrijfsleven, in het 

bijzonder de direct marketing branche, enorme kosten zal moeten maken om haar 

bedrijfsvoering in overeenstemming te maken met de opt-in regels. Alle in de loop der 

jaren opgebouwde opt-out bestanden, zijn voor een groot deel waardeloos geworden. 

Toen de WBP per 1 september 2001 van kracht werd, hadden de Consumentenbond en 

VNO-NCW uitgerekend dat het bedrijfsleven 390 miljoen euro zou moeten spenderen om 

aan de vereisten van de wet te voldoen. Ook nu zullen miljoenen euro´s uitgegeven 

moeten worden om de bedrijfsvoering aan te passen, terwijl het te verwachten effect van 

de maatregelen praktisch nihil zal zijn. 
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Het is de vraag of het bedrijfsleven ook daadwerkelijk de vereiste aanpassingen zal 

doorvoeren. De sanctie op overtreding van de nieuwe regels is gering. De hoogte van de 

boetes die opgelegd kunnen worden, is vergelijkbaar met die van verkeersovertredingen. 

Imagoschade zal vooralsnog de grootste schadepost zijn. Bovendien zijn de 

toezichthouders die met de handhaving van de wet belast zijn – het College 

beschermingpersoonsgegevens en OPTA – nauwelijks toegerust om haar nieuwe taak uit 

te voeren. Van handhaving van de WBP is ook al weinig terecht gekomen. Onlangs bleek 

uit Engels onderzoek dat in het Verenigd Koninkrijk 96 procent van het bedrijfsleven niet 

voldoet aan de vereisten van de Engelse evenknie van de WBP. Er is geen reden aan te 

nemen dat hier niet eenzelfde percentage wetsontduikers zal zijn. 

 

Het is met name jammer dat het College bescherming persoonsgegevens niet tot  

strengere handhaving van de WBP is overgegaan, nu op grond van deze wet spammers 

ook uitstekend aangepakt kunnen worden. Een e-mailadres is een persoonsgegeven en 

het verzamelen en verwerken daarvan voor spamdoeleinden zal niet zijn toegestaan. 

Voorzover mij bekend, is de enige ervaring die is opgedaan met de WBP als wet ter 

bestrijding van spam de zaak XS4ALL tegen Ab.Fab. Dat was niet de best denkbare 

testcase, simpelweg omdat Ab.Fab voor een spammer nog redelijk zorgvuldig opereerde. 

Het Hof Amsterdam dat in tweede instantie over de zaak besliste, oordeelde dat “[d]e 

‘overlast’ die zij [Ab.Fab – CATh] bij geadresseerden veroorzaakt alsmede de inbreuk op 

hun persoonlijke levenssfeer” relatief gering was, en voegde daar direct aan toe dat een 

andere casus ook tot een ander oordeel zal lijden. 

 

Het grootste bezwaar tegen de voorgestelde wetgeving is dan ook dat het nieuwe regime 

onnodig is. Beter was het meer ervaring op te doen met andere juridische middelen en 

met technische bestrijding van spam. Dit alles laat natuurlijk onverlet dat spam een 

groot maatschappelijk probleem is. Meer dan vijftig procent van het mondiale e-

mailverkeer bestaat uit spam, waardoor e-mail als communicatiemiddel waardeloos 

dreigt te worden. Het wetsvoorstel is alleen het verkeerde bestrijdingsmiddel. Het dreigt 

in plaats van spam legitiem e-mailverkeer aan banden te leggen.  
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