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Broodje spam 
 
Medio september mocht ik een lezing geven bij de tweede nationale e-mail marketing 
conferentie in Amsterdam. Het onderwerp was de op handen zijnde wetgeving ter 
bestrijding van spam. Vanaf 31 oktober moet Nederland van de Europese Commissie het 
zogenaamde opt-in regime hebben ingevoerd. Dat houdt in dat de ontvangers van direct 
marketing e-mailberichten van te voren hun toestemming moeten hebben verleend voor 
de ontvangst daarvan.  
 
Ik ben nogal kritisch over de voorgestelde wetgeving. Hij laat namelijk veel aan 
duidelijkheid te wensen over. Dat bleek wel toen na mijn lezing een paneldiscussie van 
start ging. Deelnemers waren de DDMA, EMMA, IAB, de NLIP, de Consumentenbond en 
Thuiswinkel.org. Deze vertegenwoordigers van respectievelijk direct marketeers, 
adverteerders, internet providers, consumenten en webwinkeliers proberen een 
gedragscode samen te stellen die het bedrijfsleven een richtlijn moet geven voor de 
nieuwe wetgeving. Probleem is alleen dat de samenstellers van de gedragscode het 
wetsvoorstel allemaal anders uitleggen.  
 
Het heikele punt is de vraag of “derdenverstrekking” 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. 
 
De minister en in zijn kielzog de NLIP, de Consumentenbond en Thuiswinkel.org doen 
echter alsof de WBP niet meer van belang is met de invoering van de anti-spamwet. 
Blijkbaar zijn zij van mening dat e-mailadressen dermate bijzondere gegevens zijn, dat 
daarvoor een strenger regime moet gelden dan voor gegevens over iemands gezondheid 
of seksuele geaardheid. De Consumentenbond zei in de discussie zelfs dat iedereen het 
recht moet hebben om te beslissen aan wie zijn e-mailadres wordt verstrekt. Dat neigt 
naar een absoluut recht op informationele zelfbeschikking. In de praktijk zal er echter 
altijd sprake zijn van een belangenafweging. Andere maatschappelijke belangen, zoals 
misdaadbestrijding, kunnen in een concreet geval zwaarder wegen dan het recht op 
privacy.  
 
Het is te hopen dat de belangenorganisaties de strijdbijl begraven. Het wetsvoorstel lijkt 
wel een broodje spam: loze vulling, zonder enige voedingswaarde. Een gedragscode 
biedt een uitstekende mogelijkheid om de lacunes van het wetsvoorstel te vullen. Als de 
markt niet snel maatregelen neemt om spam te reguleren, dreigt e-mail als 
communicatiemiddel waardeloos te worden. Meer dan vijftig procent van het mondiale e-
mailverkeer bestaat inmiddels uit spam. Daarbij moet niet alleen naar wetgeving 
gekeken worden, maar met name naar technische middelen om spam aan te pakken. 
Overregulering dreigt in plaats van spam legitiem e-mailverkeer aan banden te leggen.  
 
 


