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Waarom opt-in niet werkt 
 
De nieuwe Telecommunicatiewet is in werking getreden. De wet moet onder meer een 
einde maken aan spam. Daartoe wordt het opt-in stelsel ingevoerd. Kort gezegd, komt 
dat erop neer dat slechts gemaild mag worden met de voorafgaande toestemming van de 
ontvanger van de mail. Betekent de wet het einde van spam? Geenszins. De wet kent 
teveel beperkingen om enig effect te hebben. 
 
1. De wet is slechts van toepassing op consumenten, niet op zakelijke gebruikers van 

e-mail. Tegen spam die wordt verzonden naar zakelijke adressen doet de wet dus 
niets.  

2. Slechts commerciële, ideële of charitatieve boodschappen worden gedekt door de 
nieuwe wetgeving. De inhoud van de boodschap is dus van belang. Mail-wormen, 
nieuwsbrieven, religieuze of politieke mails glippen door de mazen van de wet.  

3. Buitenlandse mail is immuun voor de anti-spam regels. De wet heeft slechts 
betrekking op mail die vanuit Nederland wordt verzonden. Nu de overgrote 
meerderheid van de spam die wij ontvangen uit het buitenland komt, zal de 
consument nog steeds niet van zijn vervuilde inbox zijn verlost. 

4. De wet wordt niet strafrechtelijk gehandhaafd. De handhaving vindt plaats door de 
OPTA, de toezichthouder op de telecombranche. Het valt te bezien of OPTA 
prioriteit zal geven aan de handhaving van de wet; nog daargelaten of OPTA wel 
over de mankracht en middelen beschikt voor effectieve handhaving. 

5. Irritatie zal niet verdwijnen. Een belangrijke reden om spam te bestrijden is de 
irritatie die het bij consumenten veroorzaakt. De irritatie zal zich van de mailbox 
verplaatsen naar andere delen van het internet. De verwachting is dat getracht zal 
worden de consument op allerlei manieren te verleiden zijn toestemming voor de 
ontvangst van mail te geven. Een wildgroei van banners, pop-ups, spelletjes en 
acties op internet zal het gevolg zijn.  

 
Al met al niet zo´n goed idee die nieuwe wet. Daar komt nog eens bij dat de kosten die 
gepaard zullen gaan met het verkrijgen van de vereiste toestemming van de consument 
enorm zullen zijn. Al die spelletjes en acties om de consument te verleiden zijn 
toestemming te geven, kosten geld. En wie moet daar uiteindelijk voor betalen? Juist. De 
consument.  
 


