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Geachte heer, mevrouw, 
 
Internetveiligheid is een onderwerp dat een brede maatschappelijke belangstelling kent. Er is veel 
aandacht voor de risico’s voor persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer die zijn 
verbonden aan het gebruik van internet. Het is voor de leek – en vaak ook voor de meer ervaren 
internetgebruiker – niet altijd duidelijk wat deze risico’s zijn en hoe deze tegengegaan kunnen worden. 
De wetgever heeft daarom als onderdeel van de zorgplicht van aanbieders, een verplichting aan 
aanbieders opgelegd om hun abonnees voor te lichten over veiligheidsrisico’s (hierna: 
informatieplicht)1 en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: 
het college) de taak gegeven hierop toezicht te houden.2 Het college heeft aan het begin van 20083 
aangegeven deze informatieplicht als één van drie zorgplicht-speerpunten te beschouwen. 
 
Sommige aanbieders zullen ervoor kiezen om ruime invulling te geven aan de informatieplicht, omdat 
zij internetveiligheid als een van de manieren zien om zich te onderscheiden tegenover de 
concurrentie. Maar het college constateert dat er aanbieders kunnen zijn voor wie de informatieplicht 
minder prioriteit heeft. Immers, aanbieders vinden het niet altijd prettig om ook minder aantrekkelijke 
informatie over hun diensten te verschaffen, zoals een lijst van risico’s die de abonnee loopt en de 
kosten en moeite die er bij komen om zich te beschermen tegen deze risico’s. Alleen als iedereen zich 
inspant voor internetveiligheid zullen de risico’s voor abonnees sterk afnemen. Het college acht het 
daarom wenselijk dat hij zich actief opstelt als toezichthouder om ervoor te zorgen dat alle aanbieders 
die in het wetsartikel genoemd worden daadwerkelijk de informatieplicht nakomen. 

                                                      
1 Artikel 11.3, tweede lid, Telecommunicatiewet. 
2 Artikel 15.1, Telecommunicatiewet. 
3 Tijdens de door ECP.nl georganiseerde bijeenkomst “Derde Kamer Discussie Zorgplicht“ van 13 februari 2008.  
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Om duidelijkheid te geven hoe het college deze handhaving vorm gaat geven en welke criteria hij 
gebruikt om te beoordelen of een aanbieder aan de verplichting voldoet, maakt het college gebruik van 
beleidsregels. Het college wil zijn voornemens hierover graag voorleggen aan de markt en daarom 
consulteert hij in het onderhavige document zijn voorgenomen beleidsregels. Het college nodigt alle 
betrokken partijen en andere geïnteresseerden uit om op deze voorgenomen beleidsregels te 
reageren. 
 
In de bijlage bij deze brief vindt u daarom het consultatiedocument “Beleidsregels met betrekking tot de 
informatieplicht over veiligheid en beveiliging van aangeboden diensten en netwerken.” 
 
Het college nodigt u van harte uit om te reageren op de voorgenomen beleidsregels. Uw reactie zal 
een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het toezicht van het college en daarmee aan de 
bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van consumenten die van het 
internet gebruik maken. 
 
Reacties op dit consultatiedocument kunt u binnen vier weken na dagtekening van deze brief kenbaar 
maken op de manier die aangegeven staat aan het slot van het document. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 
 
 
 
w.g. mr. D. Molenaar 
 


