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Geachte heer, mevrouw, 
 
De wetgever heeft in de Telecommunicatiewet (hierna: de Tw) een artikel1 opgenomen dat als doel 
heeft dat eindgebruikers veilig gebruik kunnen maken van elektronische communicatiediensten en  
–netwerken zoals internet(diensten). Dit wetsartikel bestaat uit twee delen: het eerste lid betreft een 
verplichting aan aanbieders om hun diensten en netwerken te beveiligen (hierna: beveiligingsplicht) en 
het tweede lid betreft de verplichting aan aanbieders om hun abonnees voor te lichten over 
veiligheidsrisico’s (hierna: informatieplicht). Tezamen worden deze verplichtingen vaak aangeduid als 
de zorgplicht. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het 
college) heeft de taak toezicht te houden op de naleving van dit wetsartikel. 
 
Met deze brief wil het college u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 
zorgplicht. 
 
Historie 
In 2007 heeft het college de markt geïnformeerd over zijn voornemen om beleidsregels over de 
zorgplicht op te stellen. Beleidregels als deze zijn bedoeld om de markt duidelijkheid te geven over hoe 
het college van plan is zijn toezichtstaak in te vullen. Met een ronde tafel-bijeenkomst en twee 
consultatieronden2 heeft het college aan marktpartijen de gelegenheid geboden op de voorgenomen 
beleidsregels te reageren. Diverse Internet Service Providers (ISP’s) hebben toen aangegeven 
bedenkingen bij de beleidsregels te hebben en enkele ISP’s3 hebben voorgesteld om een 
veiligheidskeurmerk in te voeren waarmee consumenten duidelijkheid kunnen krijgen omtrent de 
veiligheid van internetdiensten van de dienstaanbieder. Het college heeft daarop per brief van 
                                                      
1 Artikel 11.3. 
2 Consultatiebrief OPTA/IPB/2007/200702 van 17 april 2007, ronde tafel bijeenkomst van 1 juni 2007 in het Eden Babylon hotel, 

consultatiebrief OPTA/IPB/2007/201630 van 17 augustus 2007. 
3 Reactie van XS4ALL van 14 september 2007 op de consultatie over de voorgenomen beleidsregels van OPTA. 
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27 november 2007 de markt meegedeeld dat hij voorlopig afziet van beleidsregels en de marktpartijen 
de ruimte wil geven om te komen tot een door hen zelf ontwikkeld keurmerk of een vergelijkbaar 
instrument.  
 
In de ECP.nl bijeenkomst 'Derde Kamer discussie' Zorgplicht van 13 februari 2008 heeft het college 
gemeld dat hij drie speerpunten ziet op het gebied van de zorgplicht. Ten eerste het ontwikkelen van 
een keurmerk door ISP’s voor hun eigen branche. Met dit keurmerk voor ISP’s zouden abonnees een 
weloverwogen keuze kunnen maken en zo hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen bij 
internetveiligheid door die ISP te kiezen die een pakket biedt dat bij hun veiligheidsbehoefte en kennis 
aansluit. Het tweede speerpunt betreft toezien door het college op de naleving door ISP’s van de 
hierboven genoemde informatieplicht. Ten derde noemde het college de gezamenlijke aanpak van het 
probleem van zombiecomputers/botnetwerken, dat wil zeggen, PC’s waarvan de besturing in handen 
is gevallen van personen die met deze PC’s criminele activiteiten ontplooien. 
 
Keurmerk 
In verband met het speerpunt betreffende het keurmerk heeft het college op 14 februari 2008 met een 
aantal ISP’s de invoering van het keurmerk of een vergelijkbaar instrument besproken. Op 
27 mei 2008 heeft het college aan vijf grote ISP’s (BBned, KPN, UPC, XS4ALL, Ziggo) per brief4 
vragen gesteld over het tot stand brengen van een keurmerk. De vijf ISP’s hebben allen gereageerd en 
ook de Associatie van Competitieve Telecomoperators (ACT) heeft een reactie gegeven.  
 
Het college leidt uit de reacties af dat de ISP’s niet voornemens zijn om een keurmerk of vergelijkbaar 
instrument te ontwikkelen om zo met zelfregulering te voldoen aan de hierboven genoemde zorgplicht. 
De ISP’s zijn om diverse redenen van oordeel dat de ontwikkeling van een keurmerk of vergelijkbaar 
instrument niet zinvol is. Het college kan daarom niet anders dan constateren dat er onvoldoende 
draagvlak bestaat voor een keurmerk of vergelijkbaar instrument. Het college zal de staatsecretaris 
van Economische Zaken dienovereenkomstig berichten en zal gezamenlijk met hem bespreken hoe de 
invulling van de beveiligingsplicht (artikel 11.3, eerste lid) anderszins concreet gemaakt kan worden. 
 
In haar reactie stelde ACT het college voor om opnieuw de invoering van best practices door ISP’s in 
overweging te nemen. Het college zou het toejuichen indien ISP’s dit initiatief zouden nemen.  
 
Informatieplicht  
Ten aanzien van de informatieplicht constateert het college met tevredenheid uit de reacties dat 
meerdere ISP’s een actieve opstelling kiezen en diverse maatregelen hebben genomen of hebben 
aangekondigd om (beter) aan de verplichting tot voorlichting aan eindgebruikers te voldoen. Maar het 
college is zich ervan bewust dat er aanbieders kunnen zijn voor wie de informatieplicht minder prioriteit 
heeft. Gezien het belang van goede voorlichting aan abonnees zal het college binnenkort zijn 
voornemens over het toezicht op de naleving van de informatieplicht consulteren. 
 

                                                      
4 Kenmerk OPTA/ACNB/2008/201166. 
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Botnet aanpak 
Het college heeft recentelijk met enkele ISP’s inventariserende gesprekken gevoerd over de bestrijding 
van computers in Nederland die deel uitmaken van een botnetwerk. Deze gesprekken worden 
voortgezet. Een effectieve bestrijding van botnetwerken levert een grote bijdrage aan de veiligheid van 
internet en internetdiensten.  
 
 
Het college gaat er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon. Het college zal in de 
toekomst steeds in overleg met de ISP’s blijven over de wijze waarop de zorgplicht verder 
vormgegeven wordt. De onderhavige brief is verstuurd aan de vijf genoemde ISP’s en aan ACT en 
wordt ook gepubliceerd op de website van OPTA. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
w.g. mr. C.A. Fonteijn, voorzitter 
 


