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Hoofdstuk 39   Spam 

‘Lovely spam! Wonderful spam! Shut up!’ ∗  

 

 

Christiaan A. Alberdingk Thijm∗∗  

 

Er zijn mensen die vinden dat advocaten niet deugen. Als je geen probleem hebt, creëren ze er wel 

één voor je. Om vervolgens hun diensten aan te bieden om het probleem voor je op te lossen. 

Lawrence Siegel en Martha Canter, twee advocaten uit Arizona, Verenigde Staten, beheersten de 

kunst van het problemen creëren als geen ander. Siegel en Canter zijn de uitvinders van spam.  

 

Op 12 april 1994 overspoelen Siegel en Canter de duizenden discussiegroepen van Usenet met 

advertenties.1 Met behulp van een speciaal computerscript vervuilen zij de discussiegroepen met 

berichten waarin ze hun diensten als immigratie-advocaten aanbieden. Lawrence Siegel zou zijn actie 

tegenover de nieuwssite CNET later als volgt omschrijven:  

 

‘Voor wat wij toentertijd deden -het regelen van verblijfsvergunningen voor buitenlanders- was het 

internet een logisch medium. Indertijd werd het internet nog bevolkt door techies en academici, 

waaronder zich, in ieder geval in de Verenigde Staten, een hoop buitenlanders bevonden.’2  

 

De techies vonden het internet een minder voor de hand liggend medium voor advertenties van 

advocaten. Commercieel gebruik van het net was pas sinds een jaar toegestaan. Adverteren op 

internet was als vloeken in de kerk. De gebruikers van Usenet reageerden woedend op de vervuiling 

van hun discussiegroepen. Het zelfregulerend vermogen van de internetgemeenschap werd voor het 

eerst op de proef gesteld. De netizens namen hun toevlucht tot een krachtig wapen: massale wraak. 

Canter en Siegel werden gebombardeerd met hatemail en -faxen, ontvingen dreigtelefoontjes en 

werden vergeleken met ingeblikt varkensvlees: spam - zo noemde men de lawine commerciële 

berichten van Canter en Siegel. 

 

Spam heeft zich inmiddels van het Usenet verspreid naar andere delen van het internet. Met name 

onze e-mailboxen worden geteisterd door ongevraagde berichten. Volgens verschillende bronnen 

                                                 
∗ Uit Monty Python´s SPAM, voor het eerst uitgezonden op 15 december 1970. 
∗∗ Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat bij SOLV Advocaten te Amsterdam (thijm@solv.nl). De kopij voor dit 
artikel is gesloten op 1 februari 2004. Wijzigingen van na die datum zijn slechts incidenteel meegenomen. 
1 Usenet is het gedeelte van het internet dat bestaat uit een verzameling van ongeveer 70.000 nieuwsgroepen, 
waarbinnen over de meest uiteenlopende onderwerpen kan worden gediscussieerd. In de nieuwsgroep 
<nl.juridisch> wordt bijvoorbeeld over Nederlandse juridische kwesties gedis cussieerd en in <misc.int-property> 
over intellectueel eigendomsrecht. Berichten kunnen worden gelezen en geplaatst met behulp van zogenaamde 
newsreader-software. De berichten worden opgeslagen op speciale nieuwsservers, die met elkaar in verbinding 
staan. De nieuwsserver van XS4ALL is bijvoorbeeld newszilla.xs4all.nl. 
2 Sharael Feist, ‘The Father of Modern Spam Speaks’, CNET News.com 26 maart 2002, 
<http://news.com.com/2008-1082-868483.html> 
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bestaat meer dan de helft van het aantal e-mails dat wij tegenwoordig ontvangen uit spamberichten. 

Als er geen maatregelen worden getroffen, zal dat percentage alleen maar toenemen. De cijfers laten 

een gestage groei zien. Terwijl in 2001 ‘slechts’ 7 procent van het mondiale e-mailverkeer uit spam 

bestond, was dat percentage in 2002 gestegen naar 29 procent en in 2003 naar 51 procent.3 Naar 

verwachting zal in 2007 spam voor 70 procent onze mailboxen vervuilen. Het is dan ook niet vreemd 

dat wereldwijd maatregelen worden getroffen om spam te bestrijden. Er moet wat gedaan worden om 

spam te bestrijden. Maar wat? 

 

Dit hoofdstuk gaat over de bestrijding en regulering van spam. Op welke manieren kan je spam 

juridisch bestrijden? Naast deze algemene vraag zal in dit hoofdstuk de meer specifieke vraag worden 

behandeld hoe spam in Nederland door wet- en regelgeving aan banden wordt gelegd. In verband 

daarmee is de nieuwe Telecommunicatiewet van groot belang. Onlangs is op Europees niveau 

specifieke anti-spam wetgeving geïntroduceerd, die is opgenomen in de Telecommunicatiewet. 

Voordat de anti-spam regels aan de orde komen, zal eerst de vraag behandeld worden wat spam 

eigenlijk is, gevolgd door een analyse van de problemen die het veroorzaakt.  

 

 

39.1   Wat is spam? 

 

Als je vroeger aan iemand vroeg wat spam is, dan was het antwoord eenvoudig: verblikt vleesbeleg 

van de Amerikaanse firma Hormel. De Engelsen schijnen er nog steeds dol op te zijn. Zij zijn eraan 

gehecht geraakt toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kader van een hulpprogramma aan 

ze werd uitgedeeld. De meeste mensen zal je tegenwoordig geen plezier doen met een blikje spam. 

De naam is afgeleid van de ingrediënten van het product shoulder of pork and ham. Het bezit weinig 

voedingswaarde, laat staan smaak. Al met al een mooie bijnaam voor ongevraagde e-mail. Dat is net 

als het originele product slechts loze vulling zonder waarde.  

 

Het antwoord op de vraag wat internet spam is, is niet zo makkelijk. Het is geen juridisch begrip, maar 

internetspeak. Sommige mensen kwalificeren e-mail als spam als deze zonder hun toestemming aan 

ze is gezonden. Anderen zien een bericht als spam als de verzender hun niet de mogelijkheid heeft 

geboden om bezwaar te maken tegen de ontvangst van de e-mail. Het eerste noemen ze wel het opt-

in principe; het tweede opt-out. Dan zijn er ook mensen die een onderscheid maken naar gelang de 

inhoud van e-mailberichten. Commerciële aanbiedingen zijn volgens hen uit den boze, terwijl niet-

commerciële e-mail, zoals een oproep op een bepaalde politieke partij te stemmen, weer niet wordt 

aangemerkt als spam.4 Ook bestaat er verschil van mening over de hoeveelheid berichten die 

verstuurd moet worden voordat je over spam kunt spreken. Moet het gaan om bulk e-mail of kan één 

                                                 
3 European Commission, Communication on unsolicited commercial communications or ‘spam’, Brussel 22 
January 2004, COM(2004) 28 final, p. 6.  
4 Zo noemde Privacyorganisatie Bits of Freedom een charitatieve mailing voor de nationale Help India-actie eens 
de “grootste verzending van ongevraagde e-mail (spam) in de Nederlandse geschiedenis”. 
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e-mail al een spambericht zijn? Juist omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van spam bestaat, 

is het moeilijk over het onderwerp te discussiëren. 5  

 

[Kader] 

De voordelen van spam 

Het versturen van spam is een lucratieve business: de kosten zijn laag en het bereik groot. Voor een 

paar euro kan je al snel duizenden e-mailadressen kopen. De adressen worden overal op het net 

geoogst of ‘geharvest’: van nieuwsgroepen of discussielijsten, uit de WHOIS -database van de 

Stichting Internet Domeinnaam Registratie (SIDN) of verkregen van ‘gratis’ dienstverleners, zoals een 

gratis internet provider. Het is niet altijd duidelijk dat een bericht spam betreft, dus zal het dikwijls toch 

deels gelezen worden. En dat is natuurlijk precies wat de adverteerder wil. Eén van de grootste 

spammers ter wereld, de Amerikaan Ronald Scelton, beschrijft het eenvoudige businessmodel als 

volgt: ‘Ik kan 80 miljoen e-mails verzenden met een aanbieding. Ook als 99,9 procent van de 

ontvangers mijn bericht negeren, is het nog de moeite waard. Als je miljoenen e-mails verzendt, hoeft 

maar een fractie positief te reageren om het lucratief te maken.’6  

[Einde kader] 

 

Spam wordt om meerdere redenen een steeds groter probleem: 

 

Waardevermindering e-mail als medium. Spam tast de mogelijkheden van het medium e-mail als 

communicatiemiddel aan. Men is steeds minder snel geneigd een e-mailadres aan anderen te geven, 

doordat men bang is met spam overladen te worden. Ook verdwijnen berichten van onbekenden 

steeds sneller in de prullenbak of worden ten onrechte onderschept door het spamfilter van de internet 

provider. Microsoft gaat met betrekking tot zijn gratis e-maildienst Hotmail zelfs zo ver om e-mail van 

een onbekende direct in een verdachte spambox terecht te laten komen in plaats van in de reguliere 

inbox. Ook bedrijven schakelen steeds vaker over op een systeem van whitelisting: alleen bekende e-

mailafzenders worden geaccepteerd. Dat betekent dat je niet meer aan een onbekende een e-mail 

kan sturen.  

 

Aantasting netwerkcapaciteit. In de tweede plaats dreigt het internet verstopt te raken door alle spam 

die verstuurd wordt. De miljoenen e-mails nemen enorm veel bandbreedte en netwerkcapaciteit in 

beslag. Internet providers worden gedwongen extra e-mailservers aan te schaffen, omdat ze anders 

de hoeveelheid berichten niet kunnen afhandelen. Als vijftig procent van het mondiale e-mailverkeer 

uit spam bestaat, dan zijn vijf op de tien mailservers bestemd om spam te verwerken.   

 

Kosten worden afgewenteld op ontvanger. Daarmee is ook een volgend nadeel van spam gegeven: 

de kosten van de reclame worden door de verzenders op anderen afgewenteld. Terwijl normaal 

gesproken een adverteerder juist financieel bijdraagt aan een medium -televisie, kranten, tijdschriften- 
                                                 
5 Zie verder R. Lodder en J.P.R. Bergfeld, 'De moeizame strijd tegen spam'', NJB 2002/22, p. 1057.  
6 John M. Moran, “Spam King Living High In The Bayou”, CTNow 30 juni 2002 
<http://www.ctnow.com/technology/hc-sp1scelsonjun30.story?coll=hc-headlines -home> 
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is dat bij e-mail niet het geval. De ontvanger betaalt via telefoontikken voor het ophalen van de 

berichten. De Europese Commissie heeft uitgerekend dat het ophalen van spamberichten de 

consument jaarlijks 10 miljard euro kost. Volgens Ferris Research heeft spam het Amerikaanse 

bedrijfsleven in 2002 8,9 miljard dollar gekost. Bij deze bedragen zijn overigens de arbeidskosten om 

de spam te vernietigen inbegrepen.    

 

Aantasting internetveiligheid. Spammers vormen in de vierde plaats een risico voor internetbeveiliging. 

Zo maken spammers dikwijls gebruik van zogenaamde open relays van e-mailservers van derden. Er 

wordt dan als het ware ingebroken op de server van een ander, van waaruit vervolgens de berichten 

worden verzonden. Ontvangers van de berichten kunnen denken dan dat degene wiens mail server is 

gekraakt de e-mails verstuurt. Voor spammers heeft deze techniek, die ook wel ‘spoofing’ wordt 

genoemd, als voordeel dat ze nog grotere hoeveelheden kunnen versturen en, belangrijker, dat de e-

mails niet naar hen herleid kunnen worden. Daardoor wordt de afzender niet direct herkend als 

spammer door de filtersoftware, die spamberichten van bekende spammers moet blokkeren. Als je 

mail server op deze manier is gekraakt, zal je na verloop van tijd ook op de zwarte lijst van 

spamfilterbedrijven terechtkomen. Het gevolg is dat ook jouw eigen mail niet meer aankomt.  

 

Aantasting privacy. Naast deze meer praktische nadelen verbonden aan spam, is er ten slotte ook een 

veelgehoord principieel argument. Veel mensen ervaren de ontvangst van spam als een inbreuk op 

hun privacy. Ongevraagd wordt men benaderd met dikwijls controversiële, aanstootgevende 

boodschappen, variërend van aanbiedingen voor penisverlengers en porno tot teksten van 

godsdienstwaanzinnigen.  

 

De in de inleiding genoemde Europese regelgeving heeft zich met name op dit laatste argument 

beroepen om spam te reguleren. De Europese richtlijn die het kader schept om spam te bestrijden, 

heeft als naam ‘Richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie’. Dat is een mond vol, maar duidelijk 

is dat de richtlijn betrekking heeft op privacy.7 Hierna zal de richtlijn kortweg de richtlijn ‘e-Privacy’ 

genoemd worden.  

 

 

39.2   Wettelijke bestrijding van spam 
 

Zoals gezegd, vormt spam wereldwijd een groot maatschappelijk probleem. Gezien de gestage groei 

van het spam-volume kunnen wij gerust vaststellen dat als niet snel iets aan de enorme hoeveelheden 

e-mailvervuiling wordt gedaan, één van onze belangrijkste communicatiemiddelen waardeloos zal 

worden. Wie eerst tien e-mails moet verwijderen voordat hij een e-mail aantreft die wél de moeite van 

het lezen waard is, zal het medium spoedig de rug toekeren. Wereldwijd denken wetgevers daarom na 

                                                 
7 Dat blijkt ook uit de overwegingen die vooraf gaan aan de artikelen van de richtlijn; zie bijvoorbeeld overweging 
40. 
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over de bestrijding van spam. De juridische oplossingen die geopperd en geïntroduceerd worden, 

verschillen sterk. Dat geldt zowel voor de inhoud van de regelingen als de handhaving daarvan.  

 

Wat de handhaving betreft, zijn er grofweg vier mogelijkheden: de wet wordt gehandhaafd via het 

strafrecht, het bestuursrecht, het civiele recht, of een combinatie hiervan. In het geval van 

strafrechtelijke handhaving wordt een bepaalde handeling door middel van een boete of 

gevangenisstraf strafbaar gesteld. Opsporing en handhaving van strafbare feiten is overgelaten aan 

de politie en het openbaar ministerie. Het OM besluit of tot vervolging wordt overgegaan. Met name 

waar handelingen in een internationaal kader plaatsvinden, heeft strafrechtelijke handhaving 

voordelen boven civiel- en bestuursrechtelijke handhaving. Als de strafbare feiten hun oorsprong 

vinden in het buitenland maar hun uitwerking hebben in Nederland, zal naar Nederlands recht sprake 

zijn van een strafbaar feit. Als het feit wordt gepleegd door iemand buiten Nederland, dan kan de 

strafvervolging worden overgedragen aan het land van zijn verblijf of om uitlevering worden verzocht.8  

 

Bestuursrechtelijke handhaving komt bij uitstek voor binnen de publieke sector. De Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) speelt hierbij een belangrijke rol. In sommige gevallen zijn er speciale 

toezichthouders aangewezen om voor handhavi ng van specifieke wetgeving zorg te dragen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Nma, die zorgdraagt voor naleving van de Mededingingswet, de OPTA, 

die toeziet op naleving van de Telecommunicatiewet, en het College bescherming persoonsgegevens, 

dat de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) handhaaft. 

 

Civielrechtelijke handhaving wordt toegepast door burgers of bedrijven onderling. Hierbij wordt een 

beroep gedaan op de burgerlijke rechter. Via invulling van bepaalde open normen in ons burgerlijke 

recht kan overtreding van een straf- of bestuursrechtelijke regel tot civielrechtelijke handhaving leiden. 

Zo kan hij die in strijd met een straf- of bestuursrechtelijke regel handelt tevens een onrechtmatige 

daad plegen.        

 

39.2.1   Wetgevingsinstrumenten ter bestrijding van spam 

Een wetgever kan uit verschillende instrumenten kiezen om spam te bestrijden. Het succes van de 

maatregelen zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin de betreffende wet wordt gehandhaafd en 

of een deugdelijke sanctie wordt gesteld op overtreding van de wet. Hieronder zal ter illustratie een 

aantal wetgevingsinstrumenten besproken worden, die al dan niet in combinatie van elkaar worden 

toegepast. Daarna zal de oplossing waar binnen de Europese Unie voor is gekozen, het opt-in stelsel, 

uitgebreid worden behandeld. 

 

Kenmerk. Een veelgehoorde oplossing is verzenders van commerciële e-mail te verplichten de mail te 

voorzien van een kenmerk. In sommige staten van de Verenigde Staten moet de onderwerpregel van 

een commerciële e-mail beginnen met de afkorting ‘ADV’, dat voor advertentie staat. Ook de 

Europese richtlijn inzake e-commerce schrijft voor dat lidstaten die ongevraagde commerciële e-mail 

                                                 
8 Kamerstukken II , 1997-98, 25892, nr. 3.  
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toestaan ervoor zorgdragen dat deze direct bij de ontvangst duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig 

herkenbaar is.9  

 

Afmeldregister. Een andere oplossing is de introductie van een centraal register waar diegenen die 

geen commerciële e-mail meer willen ontvangen zich kunnen uitschrijven, een zogenaamd opt-out 

register. In Nederland kan dat bijvoorbeeld via de website infofilter.nl. Alle brancheorganisaties die 

zich daarbij hebben aangesloten, controleren regelmatig het register en dragen er zorg voor dat 

mensen die zich hebben afgemeld geen e-mail meer ontvangen. 

 

Harvestverbod. Sommige wetgeving pakt de spam-problematiek bij de wortels aan en verbiedt het 

verzamelen van e-mailadressen. Het zogenaamde ‘harvesten’ van e-mailadressen vormt dikwijls de 

bron van spam. Met behulp van speciale zoekrobotten wordt het internet afgestruind op zoek naar 

adressen van nieuwsgroepen, veilingsites, discussiefora en uit de openbare Whois-database van de 

Stichting Internet Domeinnaam Registratie (SIDN). De miljoenen adressen die op deze wijze worden 

verzameld, worden vervolgens voor een paar euro aan spammers verkocht. In Zuid Korea heeft de 

wetgever daarom het ‘harvesten’ van e-mailadressen verboden.    

 

[Kader] 

Zuid-Koreaanse wet succesvol tegen spam 

In Zuid-Korea heeft de wetgever een opvallend succes geboekt in de bestrijding van spam. Na de 

introductie van verscherpte anti-spam wetgeving is de hoeveelheid spam in 2003 met 20 procent 

gedaald van 45 tot 25 procent van het totale e-mail aanbod. De wetgeving heeft het spammers in een 

aantal opzichten lastiger gemaakt. De wet verbiedt onder meer het automatisch genereren van e-

mailadressen, het ‘harvesten’ van e-mailadressen en het gebruik van technische middelen om 

spamfilters te omzeilen. Ook is de maximale boete op het verzenden van spam verhoogt tot 830.000 

euro.10 

[Einde kader] 

 

Spoofverbod. Een ander juridisch instrument is het verbod om de afzendgegevens te vervalsen of -

spiegelbeeldig- de verplichting een juiste afzender op te nemen. Dit moet met name ‘spoofing’ 

tegengaan: het gebruik van andermans domein als afzendadres. In dat verband wordt ook vaak de eis 

gesteld dat het afzendadres geldig moet zijn.  

 

Opt-out. Een volgende methode om spam juridisch te bestrijden is de ontvangers van de e-mail de 

mogelijkheid bieden de verzender mede te delen dat hij in de toekomst liever verschoond blijft van zijn 

                                                 
9 Artikel 7 richtlijn inzake elektronische handel, 2000/31/EG van 8 juni 2000. Zie ook artikel 3:15e Burgerlijk 
Wetboek.  
10 Tim Lemke, ‘No slap on the wrist for spam in South Korea’, The Washington Times, 2 september 2003, 
http://dynamic.washtimes.com/print_story.cfm?StoryID=20030901-102352-8411r  
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e-mail: de opt-out. De Europese richtlijn ‘Koop op afstand’ introduceerde een opt-out regime binnen de 

Europese Unie voor e-mail.11  

 

 

 

Opt-in. Het opt-out systeem ging de Europese wetgever bij nader inzien niet ver genoeg, want medio 

2002 is de e-Privacy richtlijn aangenomen die een opt-in systeem introduceert om ongevraagde e-mail 

te reguleren. 12 Opt-in wil zeggen dat de ontvanger van tevoren zijn toestemming moet hebben 

verleend voor de verzending van de e-mail. Van de hierboven genoemde wetgevingsinstrumenten is 

deze maatregel het meest verreikend. Het is immers niet eenvoudig eerst toestemming te verkrijgen 

voordat je iemand een e-mail mag zenden. Zoals iedere richtlijn moeten ook de regels in de e-Privacy 

richtlijn door de Europese lidstaten omgezet worden in nationale wetgeving. In Nederland is het opt-in 

stelsel uit de e-Privacy richtlijn opgenomen in de Telecommunicatiewet. De wijze waarop de 

Nederlandse wetgever opt-in voor de Nederlandse situatie heeft vertaald in de Telecommunicatiewet 

zal hieronder in meer detail worden besproken. 

  

 

39.3   De Telecommunicatiewet: naar een opt -in stelsel voor e-mail 

 

Het opt-in regime is opgenomen in hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet. Dit hoofdstuk bevat 

regels met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze regels moeten 

worden gezien als een uitwerking van het algemene regelgevende kader met betrekking tot 

persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Hoofdstuk 11 van de 

Telecommunicatiewet is in verhouding tot de WBP een zogenaamde lex specialis. Dat betekent dat de 

regels van de WBP, de lex generalis, onverminderd van toepassing blijven op de verwerking van e-

mailadressen. De verzending van e-mail zal dus zowel aan de WBP als aan de Telecommunicatiewet 

moeten worden getoetst.  

 

[Kader] 
Direct marketing en de WBP 

De WBP bevat een aantal bijzondere verplichtingen ten aanzien van het verwerken van 

persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, voor direct mail doeleinden. In de eerste plaats dienen de 

ontvangers van de e-mail te worden geïnformeerd over de identiteit van degene die de 

                                                 
11 Artikel 10 Richtlijn Koop op afstand 97/7/EC van 20 mei 1997. 
12 De Nederlandse vertaling spreekt van ‘ongewenste’ communicatie; ‘ongevraagde’ is mijns inziens echter een 
betere vertaling van het Engelse ‘unsolicited’. 
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persoonsgegevens gebruikt, de doeleinden van de verwerking en over nadere aspecten voorzover dat 

nodig is om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. 13  

 

Deze informatie moet verstrekt worden voordat de verzender van de e-mail de adressen van de 

betrokkenen verkrijgt. Vaak zullen e-mailadressen van derden worden gebruikt. In dat geval moeten 

de betrokken worden geïnformeerd op het moment dat deze worden vastgelegd. Van deze individuele 

notificatieplicht kan worden afgeweken indien dit een onevenredige inspanning vergt. In dat geval 

kunnen ook bijvoorbeeld via de krant de identiteit en doeleinden van de verwerking worden 

medegedeeld. In alle gevallen is men verplicht de herkomst van de e-mailadressen vast te leggen. 

 

De WBP bepaalt verder dat indien gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden de 

betrokkene daartegen te allen tijde kosteloos verzet moet kunnen aantekenen. Bovendien moet in 

iedere e-mail die gezonden wordt op de mogelijkheid van dit verzet worden gewezen. Er moet dus 

altijd een opt-out mogelijkheid worden geboden. 

[Kader] 

 

39.3.1   Inhoud artikel 11.7 Tw 
Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet bevat de specifieke regels ter bestrijding van spam. Het 

artikel telt vijf verschillende onderdelen die in onderling verband moeten worden gelezen en 

geïnterpreteerd. Artikel 11.7 lid 1 bevat de hoofdregel van de regeling: het gebruik van onder meer 

elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde commerciële, ideële of charitatieve 

berichten is alleen toegestaan met betrekking tot consumenten die daarin vooraf hebben toegestemd. 

De hierna volgende aspecten bepalen mede de reikwijdte van het artikel. 

 

Type berichten. Onder ‘elektronische berichten’ wordt niet alleen e-mail verstaan, maar ook sms en 

MMS.  

 

Hoeveelheid berichten. Er worden geen vereisten gesteld aan de hoeveelheid berichten die worden 

verstuurd. Ook het verzenden van een enkele e-mail kan dus in strijd zijn met het artikel, indien aan de 

overige vereisten is voldaan. In dit opzicht lijkt de Europese wetgever dus te hebben gekozen voor 

een principiële benadering van de spam problematiek. Voor de privacy-inbreuk van de ontvanger 

maakt het immers niet uit of de e-mail die hij ongevraagd ontvangt in bulk is verzonden of niet. De 

hierboven beschreven praktische nadelen verbonden aan spam worden met name veroorzaakt door 

het grote volume in combinatie met de lage verzendkosten. Dit probleem wordt weliswaar door 

overweging 40 bij de richtlijn erkend, maar wordt niet specifiek bestreden. 

 

Inhoud. De consequente privacybenadering die ten aanzien van de hoeveelheid berichten geldt, lijkt te 

zijn verlaten voor wat betreft de inhoud van het spam-bericht. Artikel 11.7 lid 1 heeft betrekking op 

elektronische berichten die ongevraagd worden verzonden voor ‘commerciële, ideële of charitatieve 

                                                 
13 Artikelen 33 en 34 Wbp. 
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doeleinden’. De inhoud van de boodschap is dus bepalend voor de vraag of de verzending daarvan is 

toegestaan. Dat is opvallend. De kwalijke gevolgen van spam zullen immers intreden ongeacht de 

inhoud van het bericht. Veel spam is religieus, politiek of wereldbeschouwend van aard. De mogelijke 

irritatie die spam bij de ontvanger veroorzaakt, zal niet beperkt zijn tot commerciële, ideële of 

charitatieve spam.14  

 

Het is niet direct duidelijk wat de Nederlandse wetgever bedoelt met de begrippen ‘commercieel’, 

‘ideëel’ en ‘charitatief’. In de Europese richtlijn die de basis vormt voor de nieuwe wetgeving wordt niet 

gesproken over commerciële, ideële of charitatieve, maar over ‘direct marketing’. In de Wet 

bescherming persoonsgegevens, is dat begrip gedefinieerd als verwerking ‘in verband met de 

totstandkoming of instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en 

de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen’.15  

 

Bij een eerdere wijziging van de Telecommunicatiewet heeft de regering zich wel uitgelaten over de 

reikwijdte van de begrippen commercieel, ideëel en charitatief. Voor deze terminologie is toentertijd 

gekozen om te voorkomen dat niet al te veel commerciële activiteiten buiten het bereik van artikel 11.7 

Tw vallen. Met de gekozen termen is niet bedoeld om berichten met als doel het verkrijgen van 

informatie onmogelijk te maken. Communicatie voor bijvoorbeeld markt- en verkiezingsonderzoek zal 

dus nog zijn toegestaan, mits dit niet wordt gecombineerd met het aanbieden van goederen of 

diensten. 16  

 

De vraag of bepaalde spam als ‘commercieel’ kan worden aangemerkt, kwam aan de orde in een 

kortgedingprocedure bij de rechter te Almelo. 17 Dr Matthias Rath, een handelaar in 

vitaminepreparaten, had internetgebruikers aangezet tot het verzenden van e-mails aan leden van de 

Tweede Kamer. Doel van de actie was te protesteren tegen op handen zijnde wetgeving ter regulering 

van onder meer de handel in vitaminepreparaten. Om het de internetgebruikers makkelijk te maken 

had Rath een programmaatje op zijn website geplaatst waarmee automatisch e-mails kunnen worden 

verzonden. Als gevolg waren de Tweede Kamerleden de gelukkige ontvangers van maar liefst 604 

miljoen e-mails.  

 

Bij zijn oordeel dat deze verzending ongeoorloofd is jegens de Staat heeft de rechter aansluiting 

gezocht bij de e-Privacy richtlijn. Hij oordeelt dat de e-mails ‘commercieel’ zijn, aangezien de 

onderneming van Dr. Mathias Rath er belang bij heeft dat de wetgeving op dat gebied van 

vitaminepreparaten soepel blijft dan wel wordt. Er bestaat volgens de rechter een rechtstreeks 

verband tussen de verkoop van vitaminepillen en de e-mail die via de websites van gedaagden naar 

de Staat wordt gestuurd. Dit oordeel heeft in hoger beroep stand gehouden. Opgemerkt dient te 
                                                 
14 In een eerdere versie van de e-Privacy richtlijn werd nadrukkelijk overwogen dat de anti-spam bepaling niet van 
toepassing is op berichten van politieke organisaties en berichten met een ander doel dan direct marketing. Zie 
Council of Europe, document 15396/01d.d. 21 January 2002, overweging 44.  
15 Artikel 41 Wbp. Zie ook C.W. Noorda, ‘Nieuwe Europese regels voor cookies en spam’, Mediaforum 2002/9, p. 
274. 
16 EK 1997-1998, 25 533, nr. 309d, p. 6. 
17 Vzr Rb Almelo 13 september 2002, Mediaforum  2002/11-12, nr. 44 m.nt. Noorda. 
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worden dat de rechter hier een ruime interpretatie van het begrip ‘comercieel’ hanteert. Op grond deze 

interpretatie heeft bijna iedere e-mail indirect een commercieel karakter, zonder dat er sprake is van 

een direct wervend of aanprijzend karakter van de e-mail. 

 

Abonnee. Het spamverbod strekt zich uit ten aanzien van ‘abonnees’. Dit zijn natuurlijke personen die 

een overeenkomst zijn aangegaan met telecomaanbieders of internet providers.18 Strikt genomen 

betekent dit dat degene die geen partij is bij de overeenkomst met de aanbieder van de dienst niet kan 

profiteren van de anti-spam regeling. Als de man des huizes het abonnement heeft afgesloten, kan de 

vrouw fluiten naar bescherming tegen spam. Afgewacht moet worden of de rechter deze regel ook zo 

stringent zal interpreteren.  

 

Duidelijk is wel dat zakelijke ontvangers van e-mail niet onder de regeling vallen. Dat wordt 

nadrukkelijk bepaald door artikel 11.8 Tw. Een amendement van de PvdA-fractie om dit artikel te 

schrappen en het spamverbod ook tot ondernemingen uit te breiden, behaalde geen meerderheid in 

de Tweede Kamer. 19 De vraag is wel waar de grens tussen een natuurlijk persoon en een 

rechtspersoon precies getrokken moet worden. Is mijn e-mailadres thijm@solv.nl het adres van een 

natuurlijke persoon of van een bedrijf? Ook zal het in de praktijk voor direct marketeers lastig zijn deze 

categorieën van elkaar te scheiden. 

 

Toestemming. De verzender van de e-mail moet van te voren de toestemming van de ontvanger 

hebben verkregen. Dit is de kern van de regeling: het zogenaamde opt-in vereiste. Toestemming 

wordt gedefinieerd als elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting. Van belang is in de 

eerste plaats dat de toestemming in vrijheid wordt gegeven. Er moet dus sprake zijn van een 

daadwerkelijke keuze tussen het al dan niet geven van toestemming. Indien de toestemming 

gekoppeld wordt aan het verkrijgen of ontvangen van bepaalde diensten, dan kan het zo zijn dat de 

toestemming niet in vrijheid wordt gegeven. Als het bijvoorbeeld alleen mogelijk is korting te krijgen op 

aanbiedingen van Albert Heijn indien men tevens toestemming verleent om e-mail voor direct 

marketing doeleinden (van derden) te ontvangen, dan zal de toestemming niet in vrijheid zijn gegeven. 

Dat geldt te meer als het gaat om producten of diensten die behoren tot de primaire 

levensbehoeften. 20  

De toestemming moet in de tweede plaats betrekking hebben op specifiek gebruik van het e-

mailadres. Duidelijk moet zijn op wat voor manier het e-mailadres gebruikt gaat worden en voor welke 

doeleinden. Als het adres bijvoorbeeld aan derden wordt verstrekt, zal moeten worden aangegeven 

wie deze derden zijn. Een onbepaalde machtiging, niet gericht op bepaalde gegevens en 

verwerkingen, is onvoldoende.  

                                                 
18 Zie art. 1.1 sub p jo, art. 1.1 sub g en f Tw. 
19 Hierbij speelde mee dat brancheorganisatie VNO/NCW de Kamer had laten weten dat het bedrijfsleven graag 
spam ontvangt. Dit leidde tot enige hilariteit bij bepaalde Kamerleden. Terzijde zij opgemerkt dat de e-Privacy 
richtlijn het lidstaten vrijlaat om de regeling ook op het bedrijfsleven van toepassing te laten zijn. Sommige 
lidstaten hebben daar voor gekozen, andere niet. Dat betekent dat op dit punt de Europese harmonisatie nog ver 
te zoeken is.    
20 Vgl. Cbp 16 januari 1997, 97.V.0034 (Albert Heijn Bonus Kaart). 
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Als derde voorwaarde geldt dat degene die toestemming geeft, dat doet op basis van juiste en 

volledige informatie. Er moet sprake zijn van ‘informed consent’. Bepalend voor de mate waarin de 

consument moet worden geïnformeerd, is wat in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs mag 

worden verwacht. Dit wordt bepaald aan de hand van een weging van de concrete omstandigheden 

van het geval.21  

 

Hoe moet de toestemming worden verkregen? Aangezien de verzender van de e-mail zal moeten 

bewijzen dat hij over de vereiste toestemming van de ontvanger beschikt, doet hij er verstandig aan 

ervoor te zorgen dat hij zeker weet dat hij de vereiste toestemming heeft. Het beste is om de 

consument nadrukkelijk om toestemming te vragen en deze te bewaren. Dat zou bijvoorbeeld per e-

mail kunnen of via een inschrijfprocedure op een website. 22 Hoewel geen verplichting, zou e-mail 

marketeer veiligheidshalve om een ‘confirmed’ of ‘dubbele’ opt-in kunnen verzoeken. In dat geval 

verzoekt hij de internetgebruiker, nadat deze zijn e-mailadres heeft achtergelaten, nog eens te 

bevestigen dat hij daadwerkelijk om de ontvangst van e-mail heeft verzocht. Het is immers mogelijk 

dat je e-mailadres door een ander op een website wordt achtergelaten. Toestemming kan verder 

onder meer worden verkregen ‘door bij een bezoek aan een internetwebsite op een vakje te klikken’, 

zo vermeldt overweging 17 van de e-Privacy richtlijn. Het is niet toegestaan de toestemming te 

‘verstoppen’ in de algemene voorwaarden.  

 

 

Kader 

Artikel 11.7 Telecommunicatiewet 

1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en 

elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor 

commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits 

de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand 

toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid. 

2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in 

het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het 

overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met 

betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de 

contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om 

kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die 

elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem 

bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde 

voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische 

                                                 
21 TK 1997-1998, 25892, nr. 3, pp. 65-66. 
22 Men zou deze e-mail, met het verzoek om toestemming, ook als spam kunnen kwalificeren, indien het gaat om 
een commercieel, ideëel of charitatieve bericht. In de praktijk zal het dan heel lastig zijn om toestemming te 
verkrijgen. Een dergelijke stringente interpretatie lijkt niet de bedoeling van de regeling. 
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contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van 

overeenkomstige toepassing. 

3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden 

dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:  

- de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en  

- een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van 

dergelijke communicatie kan richten.  

4. (...) 

 [Einde kader] 

 

Het tweede lid van artikel 11.7 Tw bevat een uitzondering op de opt-in regel. Bedrijven mogen hun 

eigen klanten per e-mail benaderen met aanbiedingen van ‘eigen gelijksoortige producten of diensten’, 

mits bij ieder verzonden bericht de ontvanger een adequate mogelijkheid wordt geboden om aan te 

geven verschoond te willen blijven van dergelijke berichten. Dit is dus een opt-out regel. Vereist is wel 

dat het e-mailadres is verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst van het bedrijf, 

met inachtneming van de algemene privacyregels uit de WBP.23 Het is de vraag of er ook sprake zal 

zijn van verkoop van een dienst als het bedrijf het e-mailadres bijvoorbeeld heeft verkregen als gevolg 

van deelname aan een speciale actie van het bedrijf. Stel dat Amstel e-mailadressen verkrijgt van 

deelnemers aan een prijsvraag die tickets kunnen winnen voor de Champions League. Heeft Amstel 

deze e-mailadressen dan verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst? Ik zou 

zeggen van wel, aangezien de klantrelatie anders wel erg beperkt wordt uitgelegd.    

 

Een volgende vraag is wanneer producten of diensten ‘gelijksoortig’ zijn. De klanten mogen immers 

alleen benaderd worden voor producten of diensten die gelijksoortig zijn. In de parlementaire 

geschiedenis stelt de wetgever voorop dat het begrip beperkt moet worden uitgelegd, aangezien de 

regel een uitzondering is op de hoofdregel van opt-in. Als producten of diensten snel gelijksoortig 

zouden zijn, zou er weinig van het opt-in regime overblijven. De gelijksoortigheid zal per geval 

beoordeeld moeten worden, waarbij het verwachtingspatroon ten tijde van de aankoop van de product 

of dienst van de consument beslissend zal zijn. Dat verwachtingspatroon zal mede afhankelijk zijn van 

de mate waarin de verkoper de consument heeft geïnformeerd over diens overige producten en 

diensten. 24 In het  bovengenoemde voorbeeld zal Amstel de e-mailadressen van de deelnemers aan 

de prijsvraag dus in ieder geval mogen gebruiken voor andere prijsvragen. Als Amstel de deelnemers 

via een privacystatement meedeelt dat het niet alleen prijsvragen organiseert maar ook bier verkoopt, 

dan zal het e-mailadres ook gebruikt mogen worden bij een actie om bier aan de man te brengen.   

 

Het derde lid bevat een tweetal extra voorwaarden waaraan de verzender van commerciële, 

charitatieve of ideële e-mail zich moet houden. De identiteit van degene namens wie de communicatie 

                                                 
23 Zie artikel 13 lid 2 en overweging 41 van de e-Privacy richtlijn. 
24 TK 2002-2003, 28851, nr. 7, p. 42. 
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wordt overgebracht moet worden vermeld en er moet een geldig e-mailadres worden gegeven om 

gebruik te kunnen maken van de opt-out mogelijkheid.  

 

Het vijfde lid bepaalt ten slotte dat verzenders van commerciële, ideële of charitatieve e-mail ten 

minste één maal per jaar aangeven dat en op welke wijze de ontvangers gebruik kunnen maken van 

hun recht van verzet tegen de ontvangst van de e-mail. De bekendmaking kan plaatsvinden door 

middel van een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op een andere geschikte 

wijze. 

 

39.4   Handhaving 

De handhaving van de anti-spam regels is door de Europese wetgever aan de individuele lidstaten 

overgelaten. Dat betekent dat ieder land zelf kan uitmaken hoe de regels worden gehandhaafd. In 

Nederland is primair gekozen voor bestuursrechtelijke handhaving, namelijk via speciale 

toezichthouders, het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de OPTA.  Het CBP is de 

privacywaakhond, terwijl de OPTA de telecommunicatiebranche in de gaten moet houden. De twee 

toezichthouders kunnen drie verschillende sancties opleggen: bestuursdwang, een last onder 

dwangsom en bestuurlijke boetes. Bestuursdwang houdt onder meer in dat de toezichthouder de 

bevoegdheid heeft om vernietiging van gegevens te gelasten. De boete die opgelegd kan worden kan 

oplopen tot € 450.000,--.  

 

Het feit dat er twee mogelijke toezichthouders zijn, kan in de praktijk tot problemen leiden. Als niet 

duidelijk wordt of het CBP of OPTA moet optreden, bestaat de kans dat zij allebei blijven stilzitten.  

 

Daarnaast is het mogelijk dat de ontvangers van spam zelf via de burgerlijke rechter een verbod en 

mogelijk schadevergoeding kunnen krijgen. Het verzenden van spam zal dan als een onrechtmatige 

daad jegens de ontvangers kunnen worden beschouwd. 

 

Het verzenden van spam wordt door de Nederlandse wetgever dus niet als een strafbaar feit 

beschouwd. Een amendement van PvdA-kamerlid Martijn van Dam, waarmee op het verzenden van 

spam een strafrechtelijke boete zou rusten van 4.500 per spambericht, werd ernstig ontraden door de 

minister en dientengevolge niet aangenomen door de Tweede Kamer. In de praktijk, zo hield de 

minister de Tweede Kamer voor, zou het openbaar ministerie geen prioriteit geven aan strafrechtelijke 

handhaving van een spamverbod. Ze hebben wel wat beters te doen, zo lijkt de minister te zeggen. 

Wanneer je dan toch de bestrijding van spam via het strafrecht gaat regelen, creëer je 

schijnwetgeving, aldus de minister.  

 

Het is daarom opvallend dat op deze hoofdregel een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van de 

informatieverplichting en de verplichting van het bieden van de afmeldmogelijkheid. Artikel 11.7 lid 3 

wordt wel strafrechtelijk geregeld. Als Albert Heijn dus bij een mailing aan bonuskaarthouders nalaat 

een postadres of nummer op te nemen waar de kaarthouders zich van de Albert Heijn mailinglijst 
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kunnen afmelden, kan de grootgrutter strafrechtelijk vervolgd worden. Daar moet je je overigens in de 

praktijk niet al te veel van voorstellen. Controle is uitbesteed aan FIOD/ECD, die alleen boetes mag 

uitdelen met toestemming van de rechter.    

 

 

39.5   Kritiek op nieuwe wetgeving 
 

Onduidelijk. Een eerste punt van kritiek op de anti-spam wetgeving is dat deze onduidelijk is. 

Hierboven is bij de behandeling van de verschillende vereisten noodzakelijkerwijs al de nodige slagen 

om de arm gehouden. Tal van vragen blijven onbeantwoord. Geldt het spamverbod ook ten aanzien 

van anderen dan de directe contractspartij met de aanbieder van de dienst? Geldt het spamverbod 

ook als slechts één e-mail ongevraagd wordt verzonden? Wanneer is een e-mailbericht commercieel? 

Wanneer is sprake van toestemming? De parlementaire geschiedenis geeft geen antwoord op deze 

vragen. Integendeel, in sommige gevallen draagt deze bij aan de onduidelijkheid. 

 

Een voorbeeld daarvan is de vraag of ‘derdenverstrekking’ van opt-in e-mailadressen is toegestaan op 

grond van de nieuwe wet. werking. 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 de minister dat derdenverstrekking in 

dergelijke gevallen niet is toegestaan. Een toelichting op dit standpunt wordt echter niet gegeven. Dat 

is opmerkelijk, aangezien dit standpunt haaks staat op de privacyregels die wij tot nu toe hanteren, in 

het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

 

In de eerste plaats kan mijns inziens de derdenverstrekking in de toestemming begrepen zijn. Een 

algemene zinsnede als ‘u verleent ons toestemming uw gegevens aan zorgvuldig door ons 

geselecteerde partners te verstrekken’ zal dan niet voldoende zijn. Duidelijk zal moeten worden 

gemaakt wie deze derden zijn. Als de derdenverstrekking niet in de toestemming is begrepen, kan de 

verstrekking in de tweede plaats toegestaan zijn als er sprake is van ‘verenigbaar gebruik’. Althans dat 

is zo bepaald in artikel 9 van de WBP. Het College bescherming persoonsgegevens schreef in 2001 

een mooi rapport over adressenhandel, waarin die voorwaarden nauwkeurig worden omschreven.  

 

Nu niet uit de Europese richtlijn waar het wetsvoorstel op is gebaseerd blijkt dat dit systeem overboord 

wordt gezet, zie ik niet in waarom het volgens de minister niet langer van toepassing zou zijn. 

Derdenverstrekking van opt -in e-mailadressen zou dus moeten zijn toegestaan, mits aan de 

voorwaarden van de WBP wordt voldaan. Dat is anders in het geval van e-mailadressen die zijn 

verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, met andere woorden, adressen ten 

aanzien waarvan het opt-out regime geldt van artikel 11.7 lid 2. Daar staat duidelijk dat het moet gaan 

om eigen gelijksoortige producten of diensten, dus niet de gelijksoortige producten of diensten van 

anderen. Er moet sprake zijn van een klantrelatie. 25  

                                                 
25 Zie ook overweging 41 van de e-Privacy richtlijn. 
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Rigide. Het recht op privacy is een relatief recht. Verschillende factoren bepalen in hoeverre iemand 

met succes een beroep kan doen op bescherming van zijn privacy. De rechter zal kijken naar de aard 

van de inbreuk, de gevolgen van de inbreuk voor de betrokkene en naar de rechten van degene 

tegenover wie het recht op privacy wordt ingeroepen. Dat betekent dat voor de toepassing van het 

recht op privacy een afweging van verschillende factoren en belangen vereist is. Deze genuanceerde 

benadering van het recht op privacy wordt losgelaten in het geval van het anti-spamverbod. Er wordt 

geen rekening gehouden met de belangen van de verzender van de e-mail noch met de schade die 

de verzending veroorzaakt bij de ontvanger. De anti-spam wet introduceert een absolute bescherming 

van de privacy. Dat is opvallend, met name nu het ontvangen van ongewenste e-mail niet de grootste 

privacyinbreuk denkbaar is. Voor het ontvangen van ongevraagde e-mail wordt een strenger regime 

gehanteerd dan ten aanzien van de omgang met gegevens over iemands seksuele voorkeur of 

gezondheid, om maar wat te noemen.   

 

[Kader] 

Spaink, spam en privacy 

Karin Spaink, bestuurslid van de Stichting Spamvrij, die ten doel heeft spam te bestrijden, vindt dat 

spam niets met privacy te maken heeft: “Ik beschouw spam niet als een inbreuk op de privacy. Het 

gaat om overlast. Het grote probleem van spam is dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van 

netwerkcapaciteit. Een provider moet enorme hoeveelheden mail verwerken. De helft van het e-

mailverkeer bestaat nu uit spam. Dat betekent dat providers extra mail servers moeten aanschaffen 

om dat af te handelen. Daarmee groeien de kosten weer enorm. Het medium e-mail wordt door spam 

aangetast. Per dag heb ik 200 spamberichten die ik moet verwijderen. Het is alsof je je brievenbus 

opent en tussen de honderden reclamefolders, moet je de kaart van tante Jo zien te vinden. Dat is 

vervelend, maar mijn privacy wordt daardoor niet geschonden.”   

[Einde kader]  

 

De problemen die spam veroorzaakt hebben meer de maken met overlast. De enorme hoeveelheid e-

mail die worden verzonden, heeft tot gevolg dat internet providers en bedrijven extra bandbreedte en 

mail servers moeten aanschaffen om de spam te verwerken. Zoals gezegd, bestaat op dit moment 

vijftig procent van het e-mailverkeer uit spam en zal dat percentage in 2007 zijn gestegen tot 70 

procent. Dat betekent dus dat van iedere 10 mail servers er zeven worden gebruikt om spam te 

verwerken.  

 

Ook in de e-Privacy richtlijn wordt erkend dat spam overlast veroorzaakt voor degenen die het e-

mailverkeer afhandelen, internet providers en bedrijven met hun eigen netwerk. ‘Soms kan het volume 

van die mededelingen tevens moeilijkheden voor de elektronische-communicatienetwerken en de 

eindapparatuur opleveren’, zo vermeldt overweging 40. De financiële kosten die met het ontvangen 
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van spam gepaard gaan, lijken ook doorslaggevend om bij andere vormen van direct marketing geen 

opt-in stelsel te introduceren.26 

 

Als het spamprobleem in wezen een probleem van overlast is, dan is de focus op de privacy van de 

ontvanger die onmiskenbaar doorklinkt in de richtlijn niet terecht. De richtlijn had zich dan veel meer 

moeten richten op de nadelen die spam veroorzaakt voor netwerkeigenaren. Het had dan meer voor 

de hand gelegen een opt-in stelsel te creëren voor netwerkeigenaren dan voor hun abonnees. 

 

Beperkte territoriale reikwijdte. Een volgend punt van kritiek is dat het wetsvoorstel niet geschikt is 

voor het beoogde doel. De meeste spam is immers afkomstig uit landen buiten de Europese Unie. 

Tegen spam uit landen als Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten -de as van het spamkwaad- is 

op grond van de regelgeving niets te beginnen. De minister geeft dat ook toe, maar ziet daarin geen 

aanleiding om af te zien van de wetgeving. “Door ongevraagde mail te verzenden uit een niet-EU-

lidstaat, kan men de nationale én EU-wetgeving omzeilen. Indien dit soort berichten uit derde landen 

niet op de een of ander manier wordt gereguleerd, zal dat waarschijnlijk inderdaad de effectiviteit van 

de opt -in regeling (…) kunnen ondergraven”, zo merkt hij op.27 

 

Disproportioneel. Als een regeling naar verwachting weinig effect zal sorteren, hoeft dat op zichzelf 

geen reden te zijn 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 Wet 

bescherming persoonsgegevens indertijd werd ingevoerd, hadden de Consumentenbond en VNO-

NCW uitgerekend dat het bedrijfsleven jaarlijks 390 miljoen euro zou moeten spenderen om de 

bedrijfsvoering aan de nieuwe wet aan te passen. Dergelijke cijfers zullen ook nu op zijn plaats zijn, 

terwijl het te verwachten effect van de maatregelen vrijwel nihil zal zijn. 

 

Handhaving. Het is de vraag of het bedrijfsleven ook daadwerkelijk de vereiste aanpassingen zal 

maken. De sanctie op overtreding van de nieuwe regels lijkt gering. De hoogte van de boetes die 

opgelegd kunnen worden, zijn 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 Wet bescherming persoonsgegegevens is 

ook al weinig terecht gekomen. Onlangs bleek uit Engels onderzoek dat in het Verenigd Koninkrijk 

slechts een fractie van het bedrijfsleven voldoet aan de Engelse evenknie van de WBP. Eenzelfde 

percentage zal ook hier gelden. 

 

 
                                                 
26 Zie overweging 42 van de e-Privacy richtlijn. 
27 TK 2002-2003, 28851, nr. 7, p. 44. 
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39.6   Andere juridische middelen ter bestrijding van spam 
 

Zoals gezegd, zal de rechtmatigheid van het verzenden van spam niet alleen worden beoordeeld op 

grond van de Telecommunicatiewet. Er zijn tal van andere juridische grondslagen denkbaar voor de 

bestrijding van spam. De hierboven genoemde Wet bescherming persoonsgegevens bevat algemene 

regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing kunnen zijn in het 

geval van het verzamelen van e-mailadressen en het verzenden van ongevraagde e-mail. Ook kan 

het verboden zijn op grond van een overeenkomst die het verzamelen van e-mailadressen of het 

verzenden van spam aan banden legt. Ook kan het verzenden van spam in strijd zijn met de 

maatschappelijke zorgvuldigheid, bijvoorbeeld als de ontvangst van spam hinder veroorzaakt. De 

verzender van spam pleegt dan een onrechtmatige daad en handelt in strijd met artikel 6:162 van het 

Burgerlijk Wetboek. Het Wetboek van Strafrecht bevat ook de nodige bepalingen die toegepast 

zouden kunnen worden in het geval van spam. Het saboteren of verstoren van de beoogde werking 

van computersystemen is niet toegestaan op grond van artikel 161sexies en artikel 161septies van het 

Wetboek van Strafrecht.  

Het voert te ver om deze hier allemaal uitputtend te behandelen. Ik wil er één uitlichten, omdat deze 

ook is ingezet in de tot op heden bekendste Nederlanse spam-zaak: de zaak XS4ALL vs. Ab.Fab. In 

deze zaak (waarover straks meer) deed XS4ALL een beroep op de WBP om de spam afkomstig van 

Ab.Fab tegen te gaan. 28   

 
39.6.1   Wet bescherming persoonsgegevens en spam 

Zoals gezegd, bevat de WBP regels over het verwerken van persoonsgegevens. Een e-mailadres is 

een persoonsgegevens, omdat het direct of indirect tot de identiteit van een natuurlijke persoon leidt. 

 

[Kader] 

Box: een e-mailadres is een persoonsgegeven 

Ik heb twee e-mailadressen: mijn werkadres thijm@solv.nl en mijn privéadres christiaan@xs4all.nl. 

Met het eerste e-mailadres ben ik direct identificeerbaar: SOLV is de naam van mijn advocatenkantoor 

en er werkt daar maar één thijm. Aan de hand van het tweede e-mailadres kan mijn identiteit echter 

niet direct worden afgeleid. Er zullen wel meer Christiaans een abonnement hebben bij XS4ALL. Toch 

is het een persoonsgegeven, omdat ik indirect kan worden geïdentificeerd. Bij XS4ALL hebben ze 

mijn persoonsgegevens (ze moeten mij immers een rekening sturen) en zo kan door tussenkomst van 
                                                 
28 In deze zaak heeft XS4ALL ook een beroep gedaan op haar eigendom van de netwerkfaciliteiten -SMTP-
servers, bandbreedte- om de spam van Ab.Fab tegen te gaan. De redenering van XS4ALL is dat zij als eigenaar 
van deze voorzieningen ook voorwaarden kan stellen aan de toegang daartoe. Het Hof Am sterdam dat deze zaak 
in tweede instantie behandelde, heeft dit beroep niet gehonoreerd. Het Hof is van mening dat XS4ALL slechts 
een beroep op haar eigendomsrecht kan doen, indien zou worden aangetoond dat Ab.Fab onrechtmatig handelt. 
Daarvan was volgens het Hof geen sprake.  XS4ALL is met name ten aanzien van dit punt in cassatie gegaan bij 
de Hoge Raad, die dit aspect heeft gehonoreerd in haar uitspraak van 12 maart 2004, die na het sluiten van de 
kopij voor dit artikel bekend werd. De Hoge Raad vindt dat het eigendomsrecht van XS4ALL voldoende is om 
voorwaarden aan de toegang te stellen, behoudens een rechtvaardigingsgrond van degene die gebruikt maakt 
van de eigendommen van de provider. De vrijheid van meningsuiting is in ieder geval geen 
rechtvaardigingsgrond. Een internet provider hoeft in beginsel geen zwaarwegende argumenten aan te voeren 
om gebruik te mogen maken van dit recht. Op grond van deze uitspraak kunnen ISP’s tamelijk eenvoudig 
Nederlandse spammers weren.    
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mijn internet service provider de houder van het adres worden geïdentificeerd. XS4ALL zal natuurlijk 

alleen mijn adres afstaan als ze daartoe wettelijk of door de rechter verplicht zijn. Dat laat onverlet dat 

er sprake is van een persoonsgegeven. 

[Einde kader] 

 

Het verzamelen van e-mailadressen, het opslaan daarvan, het gebruik van e-mailadressen en de 

verstrekking daarvan aan derden zijn allemaal handelingen die onder het bereik van de WBP vallen. 

Of deze handelingen zijn toegestaan, wordt onder meer bepaald door artikel 8 van de WBP. Artikel 8 

WBP bevat een limitatieve opsomming van de gronden die een gegevensverwerking rechtvaardigen. 

In het geval van ongevraagde e-mail is de belangrijkste toets of de verwerking noodzakelijk is voor de 

behartiging van ‘het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde aan wie de 

gegevens worden verstrekt’ en of ‘het belang of de fundamentele rechten van de vrijheden van de 

betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ niet 

prevaleren. 29  

 

Deze laatste toets vereist dus een belangenafweging. De verwerking moet allereerst ‘noodzakelijk’ 

zijn. Deze noodzakelijkheid moet in verhouding tot het doel worden beoordeeld: een 

gegevensverwerking is niet noodzakelijk voor het behartigen van het belang van de verantwoordelijke 

als dit belang op een minder ingrijpende of eenvoudiger manier kan worden gediend. 30 Bovendien 

moet er sprake zijn van een ‘gerechtvaardigd belang’. Het doen van een mailing om een nieuw 

product onder de aandacht van de bestaande klanten te brengen, kan bijvoorbeeld gezien worden als 

een gerechtvaardigd belang. 31  

 

Nadat is vastgesteld dat de verwerking van het e-mailadres noodzakelijk is ter behartiging van een 

gerechtvaardigd belang van de verwerker of een derde, dient er nog een afweging plaats te vinden 

met de belangen van de betrokkene, in het bijzonder diens privacybelang. Bij deze afweging speelt de 

aard van de gegevens een rol. Betreft het gevoelige gegevens? Ook de mate waarin maatregelen zijn 

getroffen om de belangen van de betrokkene te beschermen, zal gewicht in de schaal leggen. Verder 

zal de aanwezigheid van een gedragscode op grond waarvan de verwerking geschiedt in het voordeel 

van de verwerker wegen. Het is dus in ieder geval verstandig gebruik te maken van een privacy 

statement. 

 

Hoewel de WBP niet specifiek bedoeld is om spam te bestrijden, is de wet daar wel voor geschikt. Met 

name het verzamelen van e-mailadressen van websites, discussiefora of Usenet, het zogenaamde 

harvesten, zal snel strijdig zijn met de WBP.32 Aangezien deze handeling dikwijls aan het verzenden 

van de spam voorafgaat, kan het kwaad bij de wortel bestreden worden als het harvesten van e-

mailadressen wordt aangepakt. De WBP is éénmaal grondig getoetst op de mogelijkheden van de wet 
                                                 
29 Artikel 8 sub f Wbp. 
30 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 87. 
31 Kamerstukken II  1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 87. 
32 European Commission, Communication on unsolicited commercial communications or ‘spam’, Brussel 22 
January 2004, COM (2004) 28 final, p. 11. 
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om spam te bestrijden. Dat was in de zogenaamde XS4ALL vs. Ab.Fab zaak, die hierna zal worden 

besproken.  

 

XS4ALL vs. Ab.Fab.  

Medio 2002 begon XS4ALL, een internet provider, samen met een aantal van haar abonnees een 

procedure tegen het bedrijf Ab.Fab. XS4ALL en de abonnees maakten bezwaar tegen de 

commerciële e-mail die Ab.Fab namens anderen verzond. NRC Handelsblad was onder meer een 

klant van Ab.Fab. De ontvangers van de commerciële e-mail hadden Ab.Fab noch diens 

opdrachtgevers toestemming gegeven om ze te e-mailen.  

 

Het Hof Amsterdam, waar de zaak in tweede instantie bij terecht kwam, oordeelde dat de handelwijze 

van Ab.Fab niet strijdig was met de WBP. Om tot dat oordeel te komen toetste het Hof de verzending 

van e-mail door Ab.Fab aan het hierboven genoemde artikel 8 sub f WBP. De daarvoor noodzakelijke 

belangenafweging slaat uit in het voordeel van Ab.Fab. Het Hof acht daarbij onder meer van belang 

dat: 

 

1) e-mailadressen geen persoonsgegevens van gevoelige aard zijn; 

2) aard, inhoud, omvang en frequentie van het gebruik niet buiten proporties is; en 

3) Ab.Fab berichten van een kenmerk voorziet, een opt-out mogelijkheid biedt en zich houdt aan 

de relevante gedragscodes die binnen de branche gelden. 

 

Na afweging van bovengenoemde omstandigheden komt het Hof tot de slotsom dat tegenover het 

belang van Ab.Fab als gespecialiseerde e-marketeer geen zwaarder wegende belangen van haar 

geadresseerden staan: ‘Vanwege haar specialisatie heeft Ab.Fab geen ander medium ter beschikking 

dan elektronische post. De wijze waarop zij haar berichtenverkeer inricht, is niet buiten proportie. De 

‘overlast’ die zij bij geadresseerden veroorzaakt alsmede de inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer 

is relatief gering’, aldus het Hof. 

 

De verleiding is groot om met dit oordeel de WBP af te schrijven als instrument om spam te bestrijden. 

Dat zou onterecht zijn. Het Hof haast zich namelijk om zijn oordeel te beperken tot de bijzondere 

omstandigheden van deze ene zaak: ‘Uiteraard kan deze afweging onder andere omstandigheden 

anders uitvallen. In het geval van het type spam dat voor overlast zorgt, zijn de proportionaliteitseisen 

in het geding en kan bij niet-inachtneming daarvan van onrechtmatigheid sprake zijn’, schrijft het Hof.  

 

Het Hof is in het geval van Ab.Fab van mening dat de direct marketeer duidelijk binnen de grenzen 

van het betamelijke handelt. Als Ab.Fab bijvoorbeeld op grotere schaal commerciële e-mail had 

verzonden van dubieuze herkomst (aanbiedingen voor Viagra of penisverlengers), zonder daarbij een 

kenmerk op te nemen en een opt-out mogelijkheid te bieden, was het oordeel van het Hof beslist 

anders geweest.33  

                                                 
33 In februari 2004 zal de Hoge Raad uitspraak doen over deze zaak. 
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[Kader] 

Monty Python’s SPAM 

Uitgezonden op 15 december 1970. 

 

A cafe. One table is occupied by a group of Vikings with horned helmets on. A man and his wife enter. 

 

Man (Eric Idle): You sit here, dear. 

Wife (Graham Chapman in drag): All right. 

Idle (to waitress): Morning! 

Waitress (Terry Jones in drag): Morning! 

Idle: Well, what've you got? 

Jones: Well, there's egg and bacon; egg sausage and bacon; egg and spam; egg bacon and spam; 

egg bacon sausage and spam; spam bacon sausage and spam; spam egg spam spam bacon and 

spam; spam sausage spam spam bacon spam tomato and spam; 

Vikings (starting to chant): Spam spam spam spam... 

Jones: ...spam spam spam egg and spam; spam spam spam spam spam spam baked beans spam 

spam spam... 

Vikings (singing): Spam! Lovely spam! Lovely spam! 

Jones: ...or Lobster Thermidor a Crevette with a mornay sauce served in a Provencale manner with 

shallots and aubergines garnished with truffle pate, brandy and with a fried egg on top and spam. 

Chapman: Have you got anything without spam? 

Jones: Well, there's spam egg sausage and spam, that's not got much spam in it. 

Chapman: I don't want ANY spam! 

Idle: Why can't she have egg bacon spam and sausage? 

Chapman: THAT'S got spam in it! 

Idle: Hasn't got as much spam in it as spam egg sausage and spam, has it? 

Vikings: Spam spam spam spam (crescendo through next few lines) 

Chapman: Could you do the egg bacon spam and sausage without the spam then? 

Jones: Urgghh! 

Chapman: What do you mean 'Urgghh'? I don't like spam! 

Vikings: Lovely spam! Wonderful spam! 

Jones: Shut up! 

Vikings: Lovely spam! Wonderful spam! 

Jones: Shut up! (Vikings stop) Bloody Vikings! You can't have egg bacon spam and sausage without 

the spam. 

Chapman (shrieks): I DON'T LIKE SPAM!! 

Idle: Sshh, dear, don't cause a fuss. I'll have your spam. I love it. I'm having spam spam spam spam 

spam spam spam beaked beans spam spam spam and spam! 

Vikings (singing): Spam spam spam spam. Lovely spam! Wonderful spam! 
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Jones: Shut up! Baked beans are off. 

Idle: Well could I have her spam instead of the baked beans then? 

Jones: You mean spam spam spam spam spam spam...  

(but it is too late and the Vikings drown her words) 

Vikings (singing elaborately): Spam spam spam spam. Lovely spam! Wonderful spam! Spam spa-a-a-

a-a-am spam spa-a-a-a-a-am spam. Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely 

spam! Spam spam spam spam!   

[Einde kader] 

 

39.7   Conclusie 

 

Bij de bestrijding van spam worden wetgevers voor een gruwelijk dilemma geplaatst. Enerzijds wil de 

wetgever de vrijheid van het medium e-mail niet teveel aan banden leggen; anderzijds is iedereen het 

er wel over eens dat er weinig van het medium overblijft als er niet iets wordt gedaan. Overregulering 

en geen regulering zijn beide ongewenst. Wetgevers moeten de juiste balans zien te vinden tussen 

deze twee uitersten. Naar mijn mening doen wetgevers er goed aan spam bij de bron aan te pakken; 

dat is bij het verzamelen van e-mailadressen. Als bestaande wetgeving dit ‘harvesten’ niet kan 

tegengaan, dient er specifieke wetgeving te worden ingevoerd. Zoals gezegd, kan het verzamelen van 

e-mailadressen in Nederland in strijd zijn met de WBP. 

 

Wat een wetgever ook doet, hij moet er in ieder geval voor zorgen dat de wetgeving die hij invoert 

duidelijk is, geschikt is voor het beoogde doel, proportioneel, een belangenafweging mogelijk maakt 

en handhaafbaar is. Zoals in dit hoofdstuk is aangegeven, voldoet de anti-spam regeling die in de 

Telecommunicatiewet is ingevoerd niet aan deze voorwaarden. Mijns inziens had de Europese 

wetgever, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor invoering van de opt-in regel, er goed aangedaan 

nog even te wachten met het invoeren van deze vergaande maatregel om meer ervaring op te doen 

met andere juridische middelen om spam te bestrijden, waaronder de WBP. Wat dat betreft heeft de 

handhaving van de WBP door het College bescherming persoonsgegevens gefaald.  

 

De tijd zal leren of de nieuwe regelgeving tandeloos zal zijn of niet. Die tijd kan hopelijk ook worden 

benut om technologische middelen te ontwikkelen om spam te bestrijden. Bill Gates heeft al voorspeld 

dat in 2006 spam tot het verleden zal behoren, dankzij de techniek. Het is te hopen. Mocht dat niet het 

geval zijn en blijft het huidige regelgevende kader tandeloos, dan zal mijns inziens alleen 

(internationale) strafrechtelijke handhaving een uitkomst kunnen bieden. Dat zal het enige zijn waar 

het handjevol ‘hard core’ spammers dat actief is voor terug zal schrikken. Helaas wordt het 

Nederlandse bedrijfsleven in de tussentijd met enorme kosten opgezadeld om de vereiste opt-in te 

verkrijgen. Kosten die uiteindelijk op de consument verhaald zullen moeten worden.     
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