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De gevaren van e-mail marketing 

 

E-mail is nog altijd de “killer ap” van het internet. Het is het onderdeel van het internet 
dat door consumenten en bedrijven het meest wordt gebruikt. Volgens Forrester 
Research zijn er wereldwijd 263 miljoen e-mailboxen en worden er 500 miljoen e-mails 
per dag verzonden. In de Verenigde Staten besteedt het bedrijfsleven inmiddels 25 % 
van het marketingbudget aan e-mail en dat zal alleen maar toenemen.  
 
Steeds meer bedrijven geven ook e-mail nieuwsbrieven uit. Dikwijls worden deze 
samengesteld door derden, die gebruik maken van diverse bronnen. Daarbij kan het 
behoorlijk fout gaan, getuige het verhaal van Ton Cremers. 
 
Ton Cremers was netwerkbeheerder bij het Rijksmuseum en tevens uitgever van een e-
mail nieuwsbrief waarin hij rapporteerde over diefstal, fraude en vervalsingen van kunst. 
Wereldwijd werd de nieuwsbrief, de Museum Security Network, onder zo’n duizend 
liefhebbers verspreid. Cremers heeft zijn baan en nieuwsbrief moeten beëindigen omdat 
hij in de Verenigde Staten is aangeklaagd vanwege de nieuwsbrief.  
 
Het begon met een ingezonden e-mail voor de nieuwsbrief van ene Bob Smith. In de e-
mail beschuldigt Smith, een klusjesman uit Asheville (USA), een voormalige 
opdrachtgever ervan een grote collectie geroofde kunst uit de Tweede Wereldoorlog te 
beziten: "Ellen Batzel has hundreds of older European paintings hanging on her walls... 
She told me she inherited them. I believe these paintings were looted during WWII and 
are the rightful legacy of the Jewish people."  

Cremers neemt de e-mail van Smith, inclusief het adres en telefoonnummer van Ellen 
Batzel, ongewijzigd over in zijn nieuwsbrief. Wat Cremers niet weet, is dat Ellen Batzel 
een keurige belastingadviseur is, wiens leven al geruime tijd door Smith wordt verzuurd 
vanwege een onbetaalde rekening. Batzel eist nu tien miljoen dollar schadevergoeding 
van Cremers ter compensatie van de onjuiste beschuldiging in de e-mail en de 
verspreiding daarvan via het Museum Security Network.  

In een voorlopige uitspraak van het Gerechtshof in Californië worden de contouren 
geschetst waarbinnen het Hof zijn definitieve uitspraak zal doen. Cremers heeft 
waarschijnlijk geluk dat hij e-mail als medium heeft gekozen om zijn nieuwsbrief te 
verzenden. Terwijl een “gewone” uitgever aansprakelijk kan zijn voor de ongeoorloofde 
uitingen, ook al heeft hij deze niet zelf geschreven, geldt voor internet service providers 
een beperking van die aansprakelijkheid. “Congress has chosen to treat cyberspace 
differently”, schrijft het Hof. 

Cremers heeft waarschijnlijk ook geluk dat zijn zaak in de Verenigde Staten aanhangig is 
gemaakt. Op basis van de Amerikaanse wet zal een provider niet beschouwd worden als 
de “publisher or speaker of any information provided by another information content 
provider”. Volgens het Hof geldt deze regel niet alleen voor internet service providers in 
de klassieke zin van het woord, maar ook voor uitgevers van nieuwsbrieven en daarmee 
waarschijnlijk ook voor nieuwsgroepen en weblogs. Het Hof benadrukt dat de beperking 
van de aansprakelijk is geïntroduceerd “to encourage the unfettered and unregulated 
development of free speech on the Internet, and to promote the development of e-
commerce.” 

In Europa kennen wij wel een beperkte aansprakelijkheid voor klassieke internet service 
providers, die bijvoorbeeld content van anderen op hun servers hosten, maar niet voor 
uitgevers van nieuwsbrieven. Dat betekent dat in Europa de verzender van een e-mail 
nieuwsbrief wel aansprakelijk kan zijn voor onrechtmatige informatie die door derden is 
verstrekt. Met de verwachte groei van e-mail marketing in Europa, zullen ook de 
juridische problemen groeien. Oppassen dus.  


