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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 1 juni jongstleden vond de bijeenkomst “Verantwoordelijkheid voor internetveiligheid” plaats die 
OPTA in samen werking met ECP.nl heeft georganiseerd. Door de bijdragen van de vele aanwezigen  
heeft OPTA zich een goed beeld kunnen vormen van de noodzaak om samen met de markt tot een 
hoger niveau van veiligheid te komen. Dankzij de bijdragen van vele van u werd de bijeenkomst door 
mij dan ook als nuttig en informatief ervaren.  
 
Ook op de consultatie inzake dit project zijn meerdere reacties binnengekomen. Ook daarvoor wil ik de 
desbetreffende respondenten hartelijk danken. 
 
Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de vervolgstappen in het project waar deze 
bijeenkomst een onderdeel van was. Tijdens de bijeenkomst heeft OPTA immers beloofd dat u op de 
hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Bovendien wijs ik u op deze plaats ook op het verslag 
van de bijeenkomst dat inmiddels op de OPTA website is geplaatst.1

 
Naar aanleiding van de reacties die bij OPTA zijn binnengekomen en gelet op diverse bijdragen aan de 
bijeenkomst zal het project volgens de  - in de consultatie al geschetste - voornemens worden 
voortgezet. Dit houdt in dat OPTA allereerst wil komen tot een intensievere samenwerking met 
aanbieders die moet leiden tot vastlegging van “best practices” en het delen van kennis en kunde. Ten 
tweede zal OPTA beleidsregels maken die voorzien in minimumeisen waaraan aanbieders moeten 
voldoen. Op beiden ga ik nader in. 
 
Wat betreft de samenwerking met de markt streeft OPTA in eerste instantie naar een overleg met 
aanbieders waarbij –conform de wens van veel respondenten en deelnemers aan de 
discussiebijeenkomst- voor OPTA een coördinerende rol is weggelegd. OPTA streeft er naar de 

 
1 Zie http://www.opta.nl/XXXXXX 
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inrichting van dit overleg, het werkprogramma en de eerste vergaderingen rond eind augustus gereed 
te hebben. Uit de bijeenkomst bleek ook dat er behoefte bestaat aan een breder, maatschappelijk 
overleg met alle relevante partijen, zoals ook leveranciers van hardware en software. OPTA is, gelet op 
haar taak daar voor niet de meest aangewezen partij. Het ministerie van Economische Zaken heeft 
daarbij aangegeven hier mogelijk een belangrijke rol te kunnen spelen. Over de voortgang zult u nader 
bericht ontvangen. 
 
Met betrekking tot de minimumeisen voor aanbieders van internet is OPTA voornemens om de 
voorgestelde basismaatregelen in beleidsregels op te nemen. Partijen hebben aangegeven dat veel 
van de door OPTA voorgestelde basismaatregelen reeds op grote schaal genomen worden. OPTA ziet 
derhalve geen reden om af te wijken van haar voornemen om de basismaatregelen in beleidsregels op 
te nemen.  
 
OPTA is daarom van plan om op korte termijn de conceptbeleidregels voor te leggen aan de markt. 
Deze beleidsregels hebben ten doel om de norm van artikel 11.3 Tw nader in te vullen. De 
beleidsregels zullen zich in de eerste plaats richten op de verplichting van aanbieders om 
eindgebruikers voor te lichten. OPTA streeft daarbij naar samenwerking met Govcert.  
 
In de tweede plaats zullen zij maatregelen bevatten die, naar het oordeel van het college, onderdeel uit 
zouden moeten maken van een minimaal beveiligingsniveau van iedere internetaanbieder. Hiertoe sluit 
OPTA aan bij de basismaatregelen die werden genoemd in de eerdere consultatie.  
 
OPTA verwacht deze beleidsregels in augustus te overleggen aan marktpartijen voor een schriftelijke 
reactie. Ook ter zake van de beleidsregels geldt dat het college u nader zal berichten zodra de 
concepttekst gereed is. Het college streeft ernaar de beleidsregels in oktober te publiceren. 
 
Voor vragen en opmerkingen over de “best practices” kunt u contact opnemen met mijn collega mr. 
Hein Dries (h.dries@opta.nl 070 315 3506). Heeft uw vraag of opmerking betrekking op de 
voorgenomen beleidsregels dan nodig ik u uit om Mw. Mr. Mei Po Man te contacteren (m.man@opta.nl 
070 315 3512).  
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat u – samen met OPTA – 
blijft bijdragen aan een veiliger internet. 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
plv. Sectorleider Integriteitstoezicht en Post 
 
 
 
mr. D. Molenaar
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