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Consultatiedocument voorgenomen beleidsregels basismaatregelen op grond van artikel 
11.3 Tw. 
 
Datum: 17 augustus 2007 
 
a. Inleiding 
Internetveiligheid is een maatschappelijk belang, waarbij zowel aanbieders van elektronische 
communicatiediensten en netwerken (aanbieders) als gebruikers van internet, overheid, 
softwareleveranciers en bedrijven die diensten via internet aanbieden een eigen rol en 
verantwoordelijkheid hebben om internet veilig te maken en te houden.  
 
Op grond van artikel 11.3 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) zijn aanbieders verplicht om 
in het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van abonnees en gebruikers passende technische en organisatorische maatregelen 
te treffen. Op grond van haar taak om toezicht te houden op de naleving van de Tw heeft OPTA in 
haar brief van 17 april 20071 een nadere invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting.   
 
Op 1 juni heeft OPTA in samenwerking met ECP.NL een ronde tafel bijeenkomst gehouden over 
het onderwerp internetveiligheid. Uit de reacties van de deelnemers aan deze ronde tafel 
bijeenkomst is gebleken dat er een behoefte is om naast de invulling van de Tw een bredere 
discussie te voeren over internetveiligheid met alle hierbij betrokken partijen. Dus niet alleen 
aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken, maar ook software en 
hardware leveranciers, grote inhouddienstverleners, gebruikers et cetera. De aard van het 
onderwerp en de verhoudingen tussen de betrokkenen onderling (“allemaal participanten”) vraagt 
wellicht om een meer daarop toegesneden aanpak van beleidsvoorbereiding. Aangezien OPTA 
alleen toezicht houdt op aanbieders, zal zij geen leidende rol kunnen innemen in deze bredere 
discussie. OPTA is natuurlijk bereid om een bijdrage te leveren. Hoe deze discussie het best kan 
worden vormgegeven is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen onder andere OPTA 
en het Ministerie van Economische Zaken. Over de termijn en aanpak van de bredere discussie 
zal nadere informatie volgen. 
 
Voor het deel waarvoor OPTA direct verantwoordelijk is, namelijk de handhaving van de Tw en 
specifiek van artikel 11.3 Tw, heeft OPTA besloten om de invulling van artikel 11.3 Tw via 
beleidsregels voort te zetten. Op het voorlopige standpunt van OPTA heeft zij zowel schriftelijke 
als mondelinge reacties ontvangen. Gelet op de reacties acht OPTA het wenselijk om de 
specifieke invulling van de beleidsregels nogmaals aan de markt voor te leggen. 

 
In dit consultatiedocument vraagt OPTA uw reactie te geven op de voorgenomen beleidsregels. 
De voorgestelde set van maatregelen is een minimumpakket aan basismaatregelen die de 
aanbieder moet aanbieden om aan de zorgplicht van artikel 11.3 Tw te voldoen. Deze set aan 
maatregelen is dus niet limitatief bedoeld. Naast deze basismaatregelen zijn aanbieders vrij om 
andere of aanvullende maatregelen te treffen. Gelet op de dynamische aard van internet zijn de 
basismaatregelen aan veranderingen onderhevig. OPTA is daarom voornemens om minstens één 
keer per jaar de beleidsregels te evalueren. Bij de evaluatie zal OPTA de resultaten van de 
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bredere discussie betrekken. 
 
Hieronder worden het juridische kader, de standpunten van betrokken partijen en de reactie 
daarop van OPTA, de voorgenomen beleidsregels (set van basismaatregelen onder punt d) en de 
wijze waarop OPTA gaat handhaven uiteengezet. OPTA streeft ernaar om de beleidsregels in 
oktober te publiceren. 

 
b. Juridisch kader 
Artikel 11.3 Tw eerste lid, luidt: 

 
De in artikel 11.2 bedoelde aanbieders [van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of 
een openbare elektronische communicatiedienst] treffen in het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abonnees en 
gebruikers passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid 
en beveiliging van de door hen aangeboden netwerken en diensten. De maatregelen garanderen, 
rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een 
passend beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot het desbetreffende risico. 
 
Artikel 11.3 Tw, tweede lid, luidt: 
 
De in artikel 11.2 bedoelde aanbieders dragen er zorg voor dat de abonnees worden 
geïnformeerd over:  
a. bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van het aangeboden 
netwerk of de aangeboden dienst;  
b. de eventuele middelen waarmee de onder a bedoelde risico's kunnen worden tegengegaan, 
voor zover het andere maatregelen betreft dan die welke de aanbieder op grond van het eerste lid 
gehouden is te treffen, alsmede een indicatie van de verwachte kosten. 
 
“…passende technische en organisatorische maatregelen…” 
In een vergelijkbare bepaling in de Wet bescherming persoonsgegevens wordt onder “passende” 
maatregelen het volgende verstaan: “Passend“ in dit verband betekent dat de te nemen 
maatregelen proportioneel moeten zijn aan het veiligheidsrisico. Technische en organisatorische 
maatregelen moeten cumulatief worden genomen, waarbij ook software wordt genoemd als een 
belangrijk instrument tot beveiliging.2  
 
“…veiligheid en beveiliging van door hen aangeboden netwerken en diensten…” 
De beveiligingsmaatregelen van aanbieders moeten er op gericht zijn om de betrouwbaarheid van 
het netwerk en de getransporteerde communicatie te waarborgen. Deze beveiligingsverplichting 
wordt in het algemeen gelezen als een verplichting tot het voorkómen van onrechtmatige 
kennisneming door derden van de inhoud van de communicatie.3 Veiligheid betekent dat de 
eindgebruiker er op kan vertrouwen dat de netwerken veilig zijn en hij gevrijwaard blijft van 
onrechtmatige inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer.  

                                                      
2 Kamerstukken II 1997/98 25 892, nr 3, p. 99. 
3 Zie bijvoorbeeld G.P. van Duijvenvoorde, ‘Telecommunicatie en privacy’ in: J.E.J. Prins en J.M.A. Berkvens, Privacyregulering 

in theorie en praktijk, Kluwer: Deventer 2002. 
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“…belang van de bescherming van persoonsgegevens…” 
De verplichting van artikel 11.3 Tw heeft betrekking op verschillende belangen: de bescherming 
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De bijzondere 
privacyrichtlijn schenkt speciaal aandacht aan de mogelijke gevaren van de nieuwe technologieën 
voor de persoonlijke levenssfeer. Zowel deze richtlijn als de Memorie van Toelichting op de 
wijziging van de Tw wijzen op de toegenomen gevaren van onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens en de mogelijke inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. 4 De ruimere 
mogelijkheden tot verwerking van persoonsgegevens dwingen tot maatregelen om onrechtmatige 
verwerking ervan te voorkomen. 
 
“…bescherming van de persoonlijke levenssfeer…” 
Behalve de nieuwe technologieën vormen ook verschijnselen als virussen, dialers en spam en de 
gevolgen van deze verschijnselen een bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer van abonnees 
of gebruikers. Deze verschijnselen hebben in een aantal gevallen geleid tot concrete regelgeving 
die als doel heeft abonnees en eindgebruikers te beschermen tegen deze specifieke vormen van 
inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Daarbij hoeft geen sprake te zijn van onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens. Zo is het verboden om virussen te maken en te verspreiden 
(artikel 350b van het Wetboek van Strafrecht). Virussen kunnen er toe leiden dat bestanden 
worden vernietigd of dat computers vastlopen. Verder is het op grond van artikel 4.1 Besluit 
universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) niet toegestaan om heimelijk 
software op een PC van een eindgebruiker te plaatsen. Ten slotte is het niet toegestaan om 
elektronische berichten voor bepaalde doelen te verzenden wanneer de geadresseerde daarvoor 
geen toestemming heeft gegeven op grond van artikel 11.7 Tw.  
 
c. Standpunten van betrokken partijen en reactie van OPTA 
Op 17 april5 heeft OPTA een consultatie gehouden over het voorlopige standpunt van OPTA voor 
een nadere invulling van artikel 11.3 Tw. Op 1 juni heeft OPTA alle betrokken partijen uitgenodigd 
om de ronde tafel bijeenkomst bij te wonen. Tijdens de bijeenkomst heeft OPTA reacties van 
betrokken partijen gekregen. Daarnaast heeft OPTA ook schriftelijke reacties ontvangen. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat aanbieders de voorgestelde basismaatregelen reeds hebben 
genomen om de veiligheid op internet voor de abonnees en gebruikers te waarborgen en om 
eigen netwerk en systemen te beschermen. De reacties zullen hieronder per onderwerp 
behandeld worden. 
 

• Basismaatregelen gaan niet ver genoeg 
Sommige partijen vinden dat de basismaatregelen niet ver genoeg gaan. Volgens de 
Consumentenbond moeten onder de basismaatregelen ook het aanbieden van virus- en 
spamfilters voor inkomende en uitgaande email en het wijzen op de mogelijkheid van het 
installeren van een firewall en een antivirusprogramma vallen. Aanbieders moeten een standaard 
beveiligingspakket bij de digitale producten en diensten leveren.  
 
OPTA is het met partijen eens dat aanbieders een minimumpakket aan basismaatregelen moeten 

                                                      
4 Zie overwegingen 5, 6, 20, 24 en 25 van richtlijn 2002/58/EG en Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p. 45-47. 
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bieden. Echter aanbieders zijn vrij om naast het minimumpakket andere of aanvullende 
maatregelen te nemen. OPTA merkt op dat met diverse maatregelen bovendien kosten gemoeid 
zijn. OPTA doet geen uitspraak over de doorberekening van deze kosten aan de gebruikers. 
OPTA is van mening dat aanbieders daarbij vrij zijn om een eigen afweging te maken. 
 

• Voorgestelde basismaatregelen worden reeds genomen 
Sommige partijen zijn van mening dat OPTA niet via regelgeving moet ingrijpen. De meeste 
aanbieders hebben de voorgestelde basismaatregelen reeds genomen. Beleidsregels voegen 
volgens deze partijen niets toe en kunnen nadelige gevolgen hebben voor de zelfregulering. Op 
deze wijze kan er onvoldoende ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. 
 
OPTA is verheugd dat de meeste aanbieders de voorgestelde basismaatregelen reeds 
aanbieden. Dat betekent dat de handhaving alleen gericht zal zijn op een beperkte groep 
onvoldoende presterende aanbieders en dat de grote meerderheid geen extra lasten hiervan zal 
ondervinden. De voorgenomen beleidsregels zijn bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de 
invulling van de zorgplicht in artikel 11.3 Tw. Op deze wijze kunnen aanbieders, die de 
voorgestelde basismaatregelen nog niet hebben genomen, de voorgenomen beleidsregels als 
uitgangspunt gebruiken. OPTA is van mening dat de beleidsregels de bestaande zelfregulering 
niet in de weg staan. Daarnaast realiseert OPTA zich dat de ontwikkelingen op het vlak van 
internet niet stilstaan. Aanbieders moeten flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Aanbieders moeten het minimumpakket aanbieden en daarnaast hebben de 
aanbieders de ruimte en flexibiliteit om andere of aanvullende maatregelen te nemen, zodat zij 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.  
 

• Problemen worden in het buitenland veroorzaakt 
De meeste partijen zijn van mening dat de voorgestelde basismaatregelen niet effectief zijn omdat 
de meeste problemen in het buitenland worden veroorzaakt. Volgens partijen ligt hier een taak 
voor de betrokken internationale instanties om de problemen bij de bron aan te pakken. 
 
OPTA is van mening dat gebruikers in Nederland beveiligd moeten worden door Nederlandse 
aanbieders. Dat er ook problemen in het buitenland worden veroorzaakt is geen reden om in 
Nederland geen maatregelen te treffen. Immers een goed voorbeeld doet volgen. OPTA is zich  
bewust van het feit dat veel risico’s hun oorsprong vinden in het buitenland en spant zich daarom 
ook in voor internationale samenwerking op het gebied van spam- en spywarebestrijding. Dit doet 
naar de mening van OPTA echter niet af aan de noodzaak om op grond van de in artikel 11.3 Tw 
neergelegde wettelijke verplichting, ook in Nederland preventieve maatregelen te nemen.  
 

• Voorlichting 
Uit de meeste reacties is naar voren gekomen dat niet de aanbieders primair aangewezen moeten 
worden om consumenten voor te lichten. De overheid heeft ook de taak om consumenten voor te 
lichten over internetveiligheid. De overheid moet de gebruikers bewust maken van de gevaren op 
internet en de maatregelen die de gebruikers kunnen nemen om zichzelf te beschermen. Op 
overheidsniveau zijn er reeds allerlei initiatieven genomen.  
 
De Nederlandse overheid geeft inderdaad algemene voorlichting aan gebruikers. Deze taak van 
de overheid neemt echter de verantwoordelijkheid van de aanbieders niet weg. OPTA is van 
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oordeel dat aanbieders de verantwoordelijkheid hebben om gebruikers goed en tijdig in te lichten 
over de gevaren van internet en de maatregelen die de gebruikers kunnen nemen. Immers de 
gebruiker staat in direct contact met de aanbieder. Uiteraard staat het aanbieders vrij om naar 
overheidinformatie te verwijzen om deze voorlichting te realiseren. 
 

• Gebruiker heeft eigen verantwoordelijkheid 
Sommige partijen zijn van mening dat de gebruiker een eigen verantwoordelijkheid heeft. De 
gebruiker bepaalt immers zelf wat hij doet op internet en alleen de gebruiker kan de bij zijn 
internetgedrag passende veiligheidsmaatregelen treffen. De gebruiker dient zich hiervan bewust 
te zijn en op deze verantwoordelijkheid gewezen te worden. Dit houdt in dat de gebruiker binnen 
zijn domein ook zelf maatregelen moet nemen op het gebied van ‘veiligheid en beveiliging’. 
 
OPTA is het eens met deze partijen dat gebruikers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. 
Dat neemt echter niet weg dat aanbieders de verantwoordelijkheid hebben een minimumpakket 
aan maatregelen te nemen. Gebruikers die in weerwil van goede voorlichting (en dus bewust) 
onnodige risico’s nemen, doen dit uiteraard voor eigen rekening en risico.  
 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid  
Sommige partijen zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor een veiliger internet niet louter 
bij de internetaanbieder ligt, maar dat deze bij alle betrokken partijen gelegd zou moeten worden.  
 
OPTA onderschrijft de visie van de partijen dat alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid 
hebben om internet veilig te maken. Echter artikel 11.3 Tw richt zich alleen op aanbieders van 
openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken. Andere partijen, zoals 
softwareleveranciers of banken, vallen niet onder de reikwijdte van artikel 11.3 Tw. Daarom wil 
OPTA zich ook beijveren voor het op gang komen van de in de inleiding genoemde breder 
aanpak. 
 
d. Voorgenomen beleidsregels 
Op basis van het juridische kader en de reacties van partijen komt OPTA tot de volgende 
uitgangspunten voor de beleidsregels: 

I. Aanbieders moeten zowel technische als organisatorische maatregelen treffen. Niet 
alleen voor de techniek (software en hardware) moeten maatregelen worden 
genomen. Ook moeten aanbieders zorgen voor organisatorische maatregelen, zoals 
procedures en kwalitatieve eisen aan personeel. 

II. De maatregelen moeten passend zijn. Dat wil zeggen dat de aanbieders een 
inschatting moeten maken van te verwachten risico’s en daarop gebaseerd 
maatregelen moeten nemen. 

III. Een aanbieder moet rekening houden met de stand van de techniek: hij moet zorgen 
dat zijn beveiliging “bij de tijd” is en regelmatig wordt vernieuwd. 

IV. Een aanbieder moet bij het vaststellen van de maatregelen een afweging maken 
tussen de kosten van de beveiliging en de te verwachten dreiging. 

V. Een aanbieder is gehouden om zijn abonnees te informeren over mogelijke risico’s. 
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OPTA is op grond van artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet bevoegd toe te zien op 
de naleving van de verplichtingen die opgenomen zijn in de Telecommunicatiewet. Ter nadere 
invulling van haar bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de zorgplicht in artikel 11.3 van 
de Telecommunicatiewet, is OPTA voornemens om beleidsregels vast te stellen. In de 
beleidsregels wordt een set van basismaatregelen opgenomen die een aanbieder aan haar 
gebruikers moet aanbieden. 
 
Set van basismaatregelen 
Gelet op het voorgaande is OPTA van mening dat de volgende maatregelen momenteel een 
goede, actuele invulling opleveren van de zorgplicht die aanbieders op grond van artikel 11.3 Tw 
hebben: 
 

• Het niet routeren naar andere netten van verkeer vanaf IP-adressen die niet tot de 
eigen reeksen behoren (egress filter). 

• Het niet routeren van inkomend verkeer van IP-blokken die niet zijn uitgegeven of in 
gebruik zijn (ingress filter). Onder ‘niet uitgegeven’ verstaat OPTA in ieder geval:  

- blokken die binnen het netwerk van de ISP vallen, maar niet in gebruik zijn; 
- blokken die niet binnen het autonome systeem van de aanbieder vallen en waarnaar 

de aanbieder geen verkeer kan leveren. 
• Het aanbieden van virus- en spamfilters voor inkomende e-mail. 

De aanbieder biedt zowel aan bestaande als nieuwe gebruikers de laatste versie 
virus- en spamfilters aan. De aanbieder dient de nodige informatie over de virus- en 
spamfilters te verstrekken aan de gebruikers.  

• Het actief geven van voorlichting aan zowel bestaande als nieuwe gebruikers over 
concrete dreigingen en bescherming tegen concrete dreigingen en op welke wijze de 
gebruikers gebruik kunnen maken van de maatregelen die de aanbieder aanbiedt om 
het gebruik van internet veilig te maken. Deze informatie dient de aanbieder bij het 
sluiten van het contract met de gebruiker te verstrekken. Daarnaast moet de 
aanbieder op een regelmatige basis via een nieuwsbrief, mailing, op haar website of 
op de maandelijkse facturen voorlichting over internetveiligheid verstrekken aan de 
gebruiker. Aanbieders kunnen voor de inhoud van de voorlichting gebruik maken van 
de bestaande voorlichtingsdiensten van de overheid om gebruikers voor te lichten 
over internetveiligheid. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld via een verwijzing naar 
www.digibewust.nl gebruikers van de nodige voorlichting voorzien.  

 
e. Handhaving 
OPTA is op grond van artikel 15.1, derde lid jo. artikel 15.4, vierde lid, Tw onder meer belast met 
het toezicht op de naleving van artikel 11.3 Tw. Indien OPTA een overtreding van de Tw 
constateert, kan zij handhavend optreden. OPTA beschikt hiertoe over de bestuurlijke 
handhavingsmiddelen bestuursdwang, last onder dwangsom en boete.  
 
De voorgenomen beleidsregels bevatten naar het oordeel van OPTA het minimumpakket aan 
‘passende technische, organisatorische maatregelen en voorlichting aan abonnees’, die een 
aanbieder van internetdienst moet bieden om aan de zorgplicht van artikel 11.3 Tw te voldoen. 
Indien onderdelen uit de voorgenomen beleidsregels niet worden aangeboden, beschouwt OPTA 
dit als een overtreding van artikel 11.3 Tw. 
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Uit de reacties van de aanbieders is gebleken dat de meeste aanbieders reeds het 
minimumpakket aan gebruikers aanbieden. OPTA gaat er in beginsel dan ook vanuit dat alle 
aanbieders het minimumpakket kunnen of zullen gaan aanbieden.  
 
Om de administratieve lasten voor zowel de betrokken aanbieders als OPTA te beperken zal 
OPTA alleen optreden indien er concrete signalen zijn die wijzen op schending van de zorgplicht. 
Indien blijkt dat een aanbieder niet alle onderdelen uit de voorgenomen beleidsregels aanbiedt, 
dan zal OPTA bestuurlijke handhavingsmiddelen toepassen. OPTA is van oordeel dat een last 
onder dwangsom in zulke gevallen het meest aangewezen middel is, maar in bepaalde gevallen is 
het opleggen van een boete eveneens mogelijk.  
 
OPTA kan in geval van een minder ernstige overtreding ook volstaan met een waarschuwing. 
 
Reacties op dit consultatiedocument kunt u binnen vier weken na dagtekening kenbaar maken 
aan het aan het slot ervan vermelde adres. 

 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit 
Sector Integriteitstoezicht en Post 
t.a.v. mevr. M.P. Man en de heer H. Dries 
Postbus 90420 
2509 LK Den Haag 
Telnr. 070- 315 3512 en 070- 315 3506. 
 
Of per e-mail naar: m.man@opta.nl en h.dries@opta.nl 
 
OPTA streeft ernaar de beleidsregels in oktober 2007 te publiceren in de Staatscourant en op de 
website www.opta.nl. 

 

 7

mailto:m.man@opta.nl
http://www.opta.nl/

