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Bijlage bij de 

Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over 
internetveiligheid  
14 januari 2009 
 

 
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft op 
22 september 2008 zijn voorgenomen beleidsregels geconsulteerd.1 Daarop is gereageerd door T-
Mobile, Scarlet Telecom, en — door middel van een gezamenlijke reactie — door NLKabel, KPN, 
UPC, XS4ALL, Ziggo, bbned, BT, COLT, Online, Priority, Tele2 en Verizon Business. 
 
In de definitieve beleidsregels heeft het college in hoofdlijnen de reactie van de respondenten 
weergegeven. Het college constateert dat vrijwel alle respondenten zich in hoofdlijnen in de 
voorgenomen beleidsregels kunnen vinden. Een ruime meerderheid van de aanbieders onderschrijft 
het belang van het verstrekken van adequate informatie aan de abonnee over internetgebruik. De 
voorgestelde manier van handhaving door het college wordt in hoofdlijnen gesteund. 
 
Het college heeft dankbaar gebruik gemaakt van de ontvangen reacties bij het vaststellen van de 
onderhavige beleidsregels. In deze bijlage bij de beleidsregels gaat het college in detail in op de 
ingebrachte op- en aanmerkingen, zodat de respondenten en andere geïnteresseerden kunnen 
nalezen hoe het college hiermee is omgegaan.  
 
De reacties van marktpartijen worden hieronder verkort weergegeven en beperken zich tot de op- en 
aanmerkingen van de marktpartijen op de beleidsregels. Voor exacte formuleringen, voor 
beleidspunten die door de respondenten onderschreven worden en voor opmerkingen die buiten het 
bereik van deze beleidsregels vallen, verwijst het college naar de volledige reacties die op de website 
van OPTA zijn gepubliceerd. 
 

Algemeen 
T-Mobile: 

• Het college verder gaat dan de wetgever heeft beoogd. Artikel 11.3 is niet bedoeld om 
malware en botnets te bestrijden. Het artikel is bedoeld om onbevoegde toegang tot 
persoonsgegevens te verhinderen. 

 
Reactie van het college: 
Artikel 11.3, Tw heeft niet alleen de bescherming van persoonsgegevens tot doel, maar ook de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abonnees en gebruikers. Het college is van mening 
dat alle in de beleidsregels genoemde bijzondere risico’s onder één van beide begrippen vallen. 
 

                                                      
1 “Beleidsregels met betrekking tot de informatieplicht over veiligheid en beveiliging van aangeboden diensten en netwerken”, 

22 september 2008, OPTA/ACNB/2008/202081. 
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T-Mobile: 
• Het college beperkt de vrijheid van aanbieders om te concurreren op het gebied van 

(informatie over) veiligheid. 
 
Reactie van het college 
Het college onderschrijft het belang van concurrentie op het gebied van internetveiligheid. Het college 
beschrijft in zijn beleidsregels de criteria die hij hanteert om te beoordelen of een aanbieder voldoet 
aan het door de wetgever gestelde in artikel 11.3, tweede lid, Tw. Het college is van mening dat de 
criteria nog ruimschoots de gelegenheid geven aan aanbieders om zich van elkaar te onderscheiden 
op het gebied van internetveiligheid.  
 
T-Mobile: 

• De meeste aanbieders, in elk geval T-Mobile, hebben hun zaken al op orde. 
 
Reactie van het college: 
De beleidsregels doen geen uitspraak over de situatie bij specifieke aanbieders. De aanbieders die 
hun voorlichting al op orde hebben, zouden naar aanleiding van de publicatie van deze beleidsregels 
geen noodzaak hoeven hebben actie te ondernemen ten aanzien van hun voorlichting. De 
beleidsregels beogen juist slecht presterende aanbieders er toe te bewegen hun voorlichting te 
verbeteren. 
 

Vraag 1 
Deelt u de mening van het college dat bovenstaande veiligheids- en beveiligingsrisico’s 
relevant zijn om abonnees over voor te lichten? 

Vraag 2 
Kunt u andere veiligheidsrisico’s benoemen die relevant zijn om abonnees over voor te lichten, 
maar die niet op bovenstaande lijst voorkomen? 
 
T-Mobile: 

• Het college motiveert niet waarom genoemde risico’s als bijzondere risico’s worden gezien. 
De geschetste risico’s lijken op het eerste gezicht (helaas) eerder alledaags dan bijzonder van 
aard. Artikel 11.3, tweede lid, Tw is niet bedoeld ter bescherming tegen alledaagse risico’s.  

 
Scarlet Telecom: 

• Het college relateert het begrip “bijzonder” aan de “band” die een risico heeft met de aard van 
het netwerk of de dienst. De bijzonderheid heeft onzes inziens slechts betrekking op het risico 
zelf. Het is de vraag of spam inmiddels niet een “normaal” risico is geworden.  

 
Reactie van het college: 
Het college is van mening dat de genoemde risico’s weliswaar vaak voor kunnen komen, maar dat dit 
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dan nog steeds bijzondere risico’s zijn die een band hebben met de aard van het betreffende netwerk 
of de betreffende dienst.2 Zo zijn de genoemde risico’s in het algemeen niet verbonden met 
telefoondiensten of postbezorging. Verder spreekt de Privacy Richtlijn3 in Overweging 20: “Het is 
bijzonder belangrijk voor abonnees en gebruikers van dergelijke diensten om door hun aanbieder 
volledig op de hoogte te worden gehouden van bestaande veiligheidsrisico’s die van dien aard zijn dat 
de dienstaanbieder deze zelf niet kan verhelpen.” En even verderop: “Dienstenaanbieders die 
openbare elektronische-communicatiediensten over het internet aanbieden, moeten gebruikers en 
abonnees op de hoogte brengen van de maatregelen die zij kunnen treffen om de veiligheid van hun 
communicatie te beschermen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke soorten software of 
encryptietechnologieën.” Het college is mede op basis van deze teksten van de Richtlijn er van 
overtuigd dat de bedoeling van de Europese Commissie wel degelijk de genoemde bijzondere risico’s 
omvat.  
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Partijen delen de mening dat genoemde risico’s relevant zijn om abonnees over voor te 
lichten. Wel is de insteek van OPTA nogal breed en richt zich tevens op gevaren die zich niet 
primair in het domein van de aanbieder van internettoegang bevinden. Een vals gevoel van 
veiligheid zou een onwenselijke uitkomst zijn. Partijen overleggen graag met OPTA om tot een 
juiste benoeming te komen van de relatie tussen risico en internetinfrastructuur of –dienst. 

 
Reactie van het college: 
De relevantie van de risico’s is in de ogen van het college op degelijke wijze onderbouwd in de tabel. 
De zorgen over vals gevoel van veiligheid deelt het college niet, immers: juist het op een duidelijke en 
onversluierde wijze benoemen van risico’s, is een onderdeel van de informatieplicht. Het valt moeilijk 
in te zien dat het in waarschuwende bewoordingen benoemen van risico’s in een vals gevoel van 
veiligheid resulteert. Het college heeft mede naar aanleiding van de opmerking over de relatie tussen 
risico en dienst enkele wijzigingen aangebracht in de beleidsregels. Als er in de toekomst nieuwe 
onduidelijkheden bij aanbieders leven op dit punt, dan gaat het college graag met deze aanbieders in 
overleg. 
 
T-Mobile:  

• De meeste geschetste risico’s hebben weinig tot niets te maken met de bescherming van 
persoonsgegevens, het oorspronkelijke doel van artikel 11.3, Tw. Het artikel is niet bedoeld 
om malware en botnets te bestrijden. 

 
Reactie van het college: 
Artikel 11.3, Tw heeft niet alleen de bescherming van persoonsgegevens tot doel, maar ook de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abonnees en gebruikers. Het college is van mening 
dat alle genoemde bijzondere risico’s onder één van beide begrippen vallen. Hij tekent bovendien aan 
dat juist één van de kenmerken van malware kan zijn dat dergelijke software persoonsgegevens aan 
een internetgebruiker ontfutselt. 
 
                                                      
2 Kamerstukken II, 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 119. 
3 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002, L 201/37. 
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T-Mobile: 
• De gebruiker die niet geconfronteerd wenst te worden met bepaalde websites kan terecht bij 

aanbieders van software die dergelijke bescherming bieden zoals Filternet. 
 
Reactie van het college: 
Het college is van mening dat de manier waarop T-Mobile dit punt formuleert een goede invulling is 
van de manier waarop T-Mobile op dit specifieke punt zijn abonnees kan informeren. 
 
Scarlet Telecom: 

• De vrijheid die aanbieders hebben mag niet leiden tot een situatie waarin de 
aansprakelijkheid/beboetbaarheid van aanbieders niet helder zijn. De situatie waarin op elke 
hoax gereageerd wordt kan een aanzienlijke mate van onrust en internetvrees opleveren. 

 
Reactie van het college: 
Het college gaat niet over de civiele aansprakelijkheidskwestie. Voor wat betreft de grens tussen 
vrijheid voor aanbieders en beboetbaarheid van gedragingen van aanbieders hoopt het college met 
zijn handhavingsbeleid rekening te hebben gehouden, door in geval van een geconstateerde 
overtreding eerst een waarschuwing te geven aan de betreffende aanbieder. Het is zeker niet de 
bedoeling van het college dat een aanbieder, om een boete te vermijden, voor de zekerheid op iedere 
hoax reageert met een voorlichtingsactie naar zijn abonnees. Van aanbieders mag op grond van 
artikel 11.3 Tw verwacht worden dat ze de kennis in huis hebben om dit onderscheid te maken. 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Er bestaan veel andere veiligheidsrisico’s. De snelheid van de ontwikkelingen maakt het niet 
mogelijk om abonnees daarover uitputtend te informeren. Het aantal (mogelijke) risico’s op het 
internet is groot. Het is nauwelijks mogelijk om een uitputtende lijst van risico’s op te stellen. 
Voorbeeld van een snel naar voren gekomen risico is het bestaan van virussen op driver CD’s 
van goedkope Aziatische randapparatuur. Partijen kunnen abonnees in algemene termen over 
dergelijke risico’s voorlichten en voor nadere informatie verwijzen naar gespecialiseerde 
forums en websites.  

• Partijen zien een belangrijke rol voor OPTA voor het informeren van partijen en/of het 
faciliteren van overleg tussen partijen bij identificeren van en informeren over nieuwe risico’s. 

• Indien er noodzaak toe is, roepen partijen OPTA op om de lijst van risico’s in consultatie met 
partijen te actualiseren. 

 
Scarlet Telecom: 

• Wellicht dat een modelpagina van OPTA (in samenwerking met marktpartijen) een dynamisch 
baken kan zijn voor de lijst van bijzondere risico’s.  

 
Reactie van het college: 
Het college is zich er van bewust dat nog niet alle extra risico’s waar de gezamenlijke partijen op 
doelen, zijn ondervangen in de lijst met risico’s, maar zoals al aangegeven in de beleidsregels kan de 
tabel nooit volledig zijn.  
Het college neemt de suggestie van Scarlet Telecom en de gezamenlijke partijen in overweging om 
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initiatief te nemen naar de marktpartijen toe op het moment dat er een nieuw risico ontstaat. Over de 
vorm waarin dit zal plaatsvinden, heeft het college nog geen voorkeur maar een overlegvorm of het 
creëren en onderhouden van een modelpagina, of een consultatie ziet het college als mogelijke 
opties. Hierover zal het college dan nog met de aanbieders in overleg treden. 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Welke mate van onduidelijkheid bij consumenten over risico’s van internetgebruik is 
maatschappelijk verantwoord? OPTA noemt geen meetbare (streef)cijfers en verwijst niet 
naar feitenonderzoek. 

 

Reactie van het college: 
Het college heeft vooralsnog geen plannen om meetmethoden en bijbehorende streefcijfers te 
hanteren voor de mate waarin abonnees maatschappelijk verantwoorde kennis over risico’s van 
internetgebruik hebben. 
 

Vraag 3 
Wat is uw mening over het voornemen van het college om niet in beleidsregels vast te leggen 
hoe aanbieders abonnees informatie verstrekken over middelen om bijzondere risico’s tegen te 
gaan? 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Een indicatie van de verwachte kosten kan alleen door de aanbieder worden gegeven als het 
gaat om diensten die door hemzelf worden geleverd. In alle andere gevallen kan wellicht 
worden doorverwezen naar diensten van derden en is het geven van een kostenindicatie niet 
op zijn plaats. Dit dienst door de aanbieder van de specifieke beveiligingsoplossing te worden 
overgelaten. 

 
Reactie van het college: 
Het college verwijst in deze naar de tekst van artikel 11.3, tweede lid, van de Tw, waarin geen 
uitzonderingen worden gemaakt over het noemen van een indicatie van de verwachte kosten. 
 
T-Mobile: 

• Toezicht is op dit punt niet nodig. Daarbij zijn voor mobiele handsets de genoemde risico’s in 
mindere mate relevant. 

 
Reactie van het college: 
Het college is van mening dat de ontwikkelingen op het gebied van mobiele internetdiensten van dien 
aard zijn dat ook bij deze diensten voorlichting over internetveiligheid noodzakelijk is. 
 

Vraag 4 
Wat is uw mening over het voornemen van het college om zich bij het toezicht op de naleving 
van de informatieplicht te concentreren op de dienstaanbieders?  
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Gezamenlijke marktpartijen: 
• De verschuiving van diensten in het toegangsnetwerk naar diensten op het internet (cloud 

computing) is een belangrijk fenomeen. Partijen overleggen graag met OPTA over een 
duidelijke en eenduidige invulling en afbakening van het begrip dienstaanbieder. 

 
Reactie van het college: 
Het college heeft in zijn beleidsregels verduidelijkt dat er een verschil is tussen elektronische 
communicatiediensten en diensten van de informatiemaatschappij. 
 
 

Vraag 5 
Ziet u naast het internet nog andere diensten waarbij abonnees bijzondere veiligheid- en 
beveiligingsrisico’s lopen waarover zij dienen voorgelicht te worden door hun aanbieder? 
 
Scarlet Telecom: 

• Wellicht wel, bijvoorbeeld beveiliging van VoIP telefonie, omdat deze niet meer 
plaatsgebonden is. Er is dan gevaar dat derden de dienst gebruiken vanaf andere locaties dan 
het huisadres van de eindgebruiker, iets dat met traditionele telefonie niet kon en men dus ook 
niet gewend is. 

 
Reactie van het college: 
Het college neemt deze suggestie van Scarlet Telecom mee in zijn toezicht.  
 

Vraag 6 
Wat is uw mening over de focus die het college legt op de informatievoorziening door 
aanbieders aan abonnees uit de consumentenmarkt en het midden- en kleinbedrijf? 
 
Het college leest in de reacties geen aanmerkingen op zijn keuze voor het leggen van de focus op 
aanbieders aan abonnees uit de consumentenmarkt en het midden- en kleinbedrijf. 
 

Vraag 7 
Wat is uw mening over bovengenoemde manieren van informatieverstrekking die het college 
maatgevend acht voor de bepaling of een aanbieder aan de informatieplicht voldoet? 
 
T-Mobile: 

• Aanbieders kunnen zelf beoordelen welke informatie relevant is voor de klant.  
 
Reactie van het college: 
Het college heeft bij de toelichting van de bijzondere risico’s aangegeven dat dienstaanbieders alleen 
over die risico’s hun abonnees hoeven voor te lichten die voor hun dienstverlening relevant zijn. 
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T-Mobile: 
• De voorgestelde voorschriften lijken niet onlogisch, maar T-Mobile meent dat zij zelf van geval 

tot geval in vrijheid moet kunnen bepalen hoe en wanneer zij over dergelijke zaken 
communiceert met klanten. 

 
Reactie van het college: 
Het college is oordeel dat minimumeisen wenselijk zijn voor de manier waarop de informatie door de 
aanbieders geboden wordt. Aanbieders hebben bovenop die criteria alle vrijheid in de manier van 
communicatie met hun abonnees. 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Een aanbieder in algemene zin wijzen op het gevaar van phishing, maar ligt het voor de hand 
dat een bank en niet de aanbieder van internettoegang klanten informeert bij gerichte phishing 
acties. 

 
Reactie van het college: 
Het college deelt deze opvatting over de verschillende verantwoordelijkheden bij (in dit voorbeeld) de 
bank en de aanbieder van de internettoegangsdienst. In de beleidsregels heeft het college 
bovenstaand voorbeeld dan ook opgenomen ter verduidelijking. 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Er is geen verschil tussen de volgende momenten van informatieverstrekking: (1) het moment 
dat (toekomstige) abonnees de website van de aanbieder bezoeken en (2) het moment dat 
(toekomstige) abonnees een contract voor een dienst gaan afsluiten of verlengen. 

 
Reactie van het college: 
In sommige situaties kunnen die twee momenten samenvallen, bijvoorbeeld als het afsluiten van een 
contract volledig via internet verloopt. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn en daarom hanteert het 
college het onderscheid in deze twee momenten. 
 
Scarlet Telecom: 

• De uitwerking van de informatieverstrekking zal de nodige discussie kunnen opleveren, met 
name de bepaling van het moment waarop er een “substantiële wijziging” optreedt. Een 
overdaad aan waarschuwingen zal moeten worden vermeden. 

• Het actief benaderen van eindgebruikers is een (mogelijk) ingrijpende actie en zal derhalve 
selectief ingezet moeten worden. 

 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Het is voor de partijen onduidelijk of onder “rechtstreekse benadering van de abonnee” ook 
informatie op de website valt of dat het college doelt op een informatievoorziening op meer 
geïndividualiseerde basis. Als dit laatste het geval is, hoe verhoudt zich een dergelijke 
informatievoorziening met de Wet bescherming persoonsgegevens? 
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Reactie van het college: 
Het college bedoelt met “rechtstreekse benadering van de abonnee” een individuele benadering van 
de abonnee. Het college is zich er van bewust dat dit mogelijk een ingrijpende actie kan zijn en heeft 
daarom dit ook alleen in de beleidsregels opgenomen bij een substantiële wijziging in de bijzondere 
risico’s. Het college ziet niet in hoe zulk een benadering van de eigen abonnees in strijd zou kunnen 
zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). De Wbp kent een aantal 
gerechtvaardigde verwerkingsgronden. Het college is van oordeel dat het direct informeren van zijn 
abonnees en het daarvoor verwerken van persoonsgegevens van zijn abonnees noodzakelijk is voor 
de goede uitvoering van de overeenkomst tussen abonnee en aanbieder. Tevens is deze 
aanschrijving en het daarvoor verwerken van persoonsgegevens te beschouwen als een verwerking 
om de nakoming van een wettelijke verplichting (i.c. artikel 11.3, tweede lid van de Tw) die rust op de 
aanbieder. Beide doeleinden zijn gerechtvaardigde verwerkingsgronden, als bedoeld in artikel 8, 
onder b resp. c van de Wbp. Uiteraard dient een aanbieder bij deze verwerking overigens te handelen 
binnen de kaders van de Wbp.  
 
Scarlet Telecom: 

• Onduidelijk is of het wegvallen van een risico ook een actieve informatieplicht oplevert. 
 
Reactie van het college: 
Het college laat het over aan het oordeel van de ISP’s of het wegvallen van een risico op passieve 
manier bekend kan worden gemaakt of dat hiervoor actief abonnees benaderd moeten worden.  
 

Vraag 8 
Wat is uw mening over bovenstaande criteria die het college wil gaan hanteren bij het bepalen 
of een aanbieder aan de informatieplicht voldoet? 
 
T-Mobile: 

• Aanbieders kunnen zelf beoordelen welke informatie relevant is voor de klant.  
 
Reactie van het college: 
Het college heeft bij de toelichting van de te benoemen bijzondere risico’s aangegeven dat 
dienstaanbieders alleen over die risico’s hun abonnees hoeven voor te lichten die voor hun 
dienstverlening relevant zijn. 
 
T-Mobile: 

• T-Mobile steunt niet op voorhand de wens dat een informatieve webpagina een muisklik 
verwijderd is van de homepage. T-Mobile meent dat zij zelf van geval tot geval in vrijheid moet 
kunnen bepalen hoe en wanneer zij over dergelijke zaken communiceert met klanten.  

 
Reactie van het college: 
Het college deelt de opvatting van T-Mobile niet. Wel heeft het college naar aanleiding van deze 
reactie verduidelijkt wat verstaan wordt onder de webpagina waar vandaan met een muisklik de 
informatie bereikt moet kunnen worden. 
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Scarlet Telecom: 

• Is het criterium dat uitgaat van het aantal muiskliks vanaf een startpagina wel de juiste? Het is 
wellicht verstandiger om de informatie beschikbaar te maken vanaf de meest gebruikte 
webpagina’s van de dienstaanbieder. 

 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Er moet bij de informatievoorziening op webpagina’s ruimte zijn om inhoudelijke of 
verdiepende informatie te verspreiden over meerdere pagina’s zonder afbreuk te doen aan het 
overzicht van de (toekomstige) abonnee. 

 
Reactie van het college: 
Het college deelt deze opvattingen en had in de voorgenomen beleidsregels deze manier voor ogen. 
Op basis van de reacties heeft het college de tekst verduidelijkt. 
 

Vraag 9 
Wat is uw reactie op hierboven beschreven methode van handhaving die het college voor ogen 
heeft? 
 
Gezamenlijke marktpartijen: 

• Het ligt voor de hand dat OPTA bij de beoordeling van klachten de betrokken aanbieder 
betrekt, alvorens besloten wordt om een waarschuwing te geven. 

 
Reactie van het college: 
Het college streeft bij al zijn toezichtsacties naar een grote mate van zorgvuldigheid. Verschillende 
gevallen vereisen een verschillende aanpak en vaak zal het betrekken van aanbieders bij de 
beoordeling van klachten onderdeel uitmaken van die zorgvuldigheid. 
 
 


