14








Het conceptuele tekort

Een surveyonderzoek naar de wisselwerking tussen ICT en het recht









Bart van Klink
Corien Prins
Willem Witteveen

Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering
Centrum voor Wetgevingsvraagstukken
Katholieke Universiteit Brabant



1 september 2000

Deze survey is geschreven in opdracht van Infodrome

INHOUDSOPGAVE

GEBRUIKTE AFKORTINGEN								3

SAMENVATTING									4

1	ICT EN HET RECHT								15

2	VRAGEN EN UITDAGINGEN							16
2.1 	Juridische consequenties							16
2.2	Vragen										16
2.2.1	Vertrouwde concepten en uitgangspunten					17
2.2.2	Vertrouwde posities								22
2.3	Uitdagingen									24

3	RICHTINGEN VAN AANPAK							33
3.1	Oplossingen vanuit de praktijk							33
3.2	Dimensies van recht en techniek							33
3.3	Private sturingsinstrumenten 							34
3.3.1	Techniek									34
3.3.2	De overeenkomst								36
3.3.3	Intermediairs en hun instrumenten						37

4	DE ROL VAN DE OVERHEID IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	40
4.1 	Aantasting van de normatieve grondslagen 					40
4.2	Beelden van overheidsinterventie						41
4.2.1	De overheid als wegwerker							42
4.2.2	De overheid als verkeersagent							43
4.2.3	De overheid als planoloog							46
4.2.4	De overheid als spookrijder							49
4.3	Legitimatie van overheidsinterventie						51
4.3.1	De trias politica									52
4.3.2	Grondrechten									53
4.3.3	Democratie en burgerschap							55
4.4	Balans										57

5	EEN COMMUNICATIEVE BENADERING					59
5.1	Het primaat van de wetgever							59
5.2	De overheid als communicerende planoloog					59
5.3	Herijking van het primaat van de wetgever					65

6	BALANS									68
6.1	Conclusies									68
6.2	Suggesties voor verder onderzoek						69

LIJST VAN AANGEHAALDE LITERATUUR						72

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BW			Burgerlijk Wetboek
Commissie GDT 	Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk 
e-ADR 			Elektronische alternative dispute resolution 
ICT			Informatie- en communicatietechnologie
ISP 			internet service providers
Netiquette 		Network etiquette
Nota WES		Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (1998)
Notitie IRI  		Notitie Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij (2000)
PET 			Privacy enhancing technologies
PKI  			Public Key Infrastructure
Rapport SZL		WRR-rapport Staat zonder land (1998) 
TTP			Trusted third party
WIPO			World Intellectual Property Organisation
WRR			Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid



SAMENVATTING

In het onderstaande worden de belangrijkste uitkomsten van dit surveyonderzoek op een rijtje gezet. De nummers die aan de verschillende tekstgedeelten zijn toegekend, corresponderen met de nummers van de voorafgaande hoofdstukken.

1. Alhoewel in het verleden is betwijfeld of het recht een rol heeft bij de regulering van het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en meer in het bijzonder het internet, hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dat wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere vormen van normering wel degelijk het gedrag en het handelen op het internet bepalen. Daarbij blijkt dat ook de techniek zelf een rol kan spelen bij de regulering van ICT. Normen en waarden alsmede concrete gedragsregels blijken in de techniek in te bouwen, waardoor het gedrag op het internet deels kan worden beheerst. 
Dat de bestaande wet- en regelgeving het handelen op het internet dus wel degelijk beïnvloedt, wil nog niet zeggen dat de uitkomst hiervan ook altijd wenselijk is. Bovendien blijken er bij de toepassing van de bestaande wet- en regelgeving ook problemen te rijzen in relatie tot rechtszekerheid en handhaving. De nieuwe virtuele werkelijkheid kan als het ware niet goed uit de voeten met de traditionele ─ op de fysieke wereld gestoelde ─ begrippen, concepten en uitgangspunten. We kunnen in feite stellen dat er ten gevolge van de introductie van ICT een conceptueel tekort is ontstaan ten aanzien van zowel gangbare positief-rechtelijke begrippen als ook de grondslagen van het positieve recht. Doel van deze studie is dit conceptuele tekort te beschrijven, om vervolgens een visie te ontwikkelen op de rol van het recht en meer specifiek de wetgever bij het invullen van dit tekort. 
Vanuit deze doelstelling is in hoofdstuk 2 allereerst weergegeven in welke opzichten het bestaande recht en de rechtsdogmatiek voor problemen komt te staan in verband met de introductie van ICT. Dit is gedaan door middel van een inventarisatie van de belangrijkste overkoepelende vragen en uitdagingen waar ons recht zich in een informatiemaatschappij voor gesteld ziet. Vervolgens is in de hoofdstukken 3 en 4 aangegeven welke, al dan niet juridische oplossingen en richtingen van aanpak zijn voorgesteld als antwoord op deze vragen en uitdagingen. De analyse in hoofdstuk 3 betreft de oplossingsrichtingen die vanuit de dagelijkse praktijk en redelijk los van de regulering door de overheid tot ontwikkeling komen, terwijl hoofdstuk 4 de aanpak die in de beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur wordt voorgestaan bespreekt. De reden voor het onderscheid in een bespreking tussen de praktijkgerelateerde aanpak enerzijds en de theoretische visies anderzijds, is gelegen in het feit dat bij de laatste ook nadrukkelijk aandacht is voor de rol van de overheid en de wetgever bij het formuleren van richtingen van aanpak en het reguleren van het elektronisch verkeer. Bij de bespreking in hoofdstuk 4 is dan ook aangegeven hoe de betreffende aanpak en visie op de rol van de wetgever zich verhoudt met traditionele staatsrechtelijke waarden, zoals de trias politica, democratie en grondrechten. Mede aan de hand van de besproken opvattingen en ontwikkelingen is in hoofdstuk 5 een eigen visie op regulering van ICT en de rol van de wetgever daarbij ontwikkeld. 

2. Het bestaande recht en de rechtsdogmatiek zijn de afgelopen jaren voor een veelheid aan problemen komen te staan in verband met de introductie van ICT. Deze problemen zijn een direct gevolg van het feit dat het traditionele juridische instrumentarium ontoereikend blijkt te zijn om de diverse consequenties van ICT te reguleren. Kijken we naar deze consequenties, dan stellen we vast dat ze zijn te verdelen in vragen enerzijds en uitdagingen anderzijds. Bij vragen gaat het veelal om problemen waarvoor via regulering (wetgeving dan wel zelfregulering) een concreet antwoord geboden dient te worden, bijvoorbeeld: kan een elektronische handtekening worden ingezet voor het verrichten van rechtshandelingen? Bij uitdagingen betreft het niet zozeer het formuleren van één concreet antwoord op een ─ veelal ─ praktische vraag, maar ligt het probleem hem veeleer in het vinden van een balans c.q. afweging tussen diverse ─ veelal tegenstrijdige ─ belangen (bijvoorbeeld de afweging tussen het privacybelang enerzijds en het opsporingsbelang anderzijds, bij de beslissing of en onder welke voorwaarden encryptie kan worden gebruikt). In principe zijn op de uitdagingen meerdere antwoorden mogelijk, waarbij niet altijd duidelijk is of dit ook definitieve antwoorden zijn. 
Het onderscheid tussen vragen en uitdagingen blijkt mede van belang bij de discussie over de rol van overheidsinterventie en andere sturingsinstrumenten. Het onderscheid hangt namelijk nauw samen met het conceptuele onderscheid tussen enerzijds regulering waarmee ten behoeve van bijvoorbeeld de rechtszekerheid wordt gepoogd een antwoord te geven op praktische vragen en anderzijds regulering die beoogt gedrag en uitdagingen te beïnvloeden. Het onderscheid hangt tevens samen met het onderscheid tussen de instrumentele en de waarborgfunctie van wetgeving.
Een blik op de vragen leert allereerst dat diverse vragen van doen hebben met het falen van concepten en uitgangspunten waar we reeds lange tijd mee vertrouwd zijn en die in ons recht als belangrijk aanknopingspunt fungeren bij het normeren van gedrag en handelingen. De belangrijkste concepten en uitgangspunten waarvan de functionaliteit door ICT-ontwikkelingen ter discussie wordt gesteld zijn: openbaarheid, fysiek object, eigendom, menselijke interventie en staatsterritoir.
Wat betreft het concept openbaarheid, treedt met de komst van het internet de vraag pregnant naar voren of dit concept bij bepaalde communicatieprocessen en -patronen nog wel functioneel is. Het wordt immers steeds ingewikkelder om op het internet een helder onderscheid te maken tussen openbare en niet-openbare communicatie, tussen communicatie die zich richt op een onbeperkte dan wel beperkte groep. Wat betekent bijvoorbeeld ─ gegeven de huidige ontwikkelingen rondom file-sharing (zoals Napster) ─ het openbare en tegelijkertijd ook privé-karakter van gegevens op een harde schijf voor de opsporingsbevoegdheden van politie en justitie? Kortom, kan het begrip ‘openbaar’ nog wel een zinvolle betekenis worden gegeven bij de normering van relaties en handelingen in een virtuele omgeving?
Ten aanzien van het uitgangspunt fysiek object ontstaan ook problemen. Zoals bekend heeft ICT een dematerialiserende werking op tal van processen. Informatie wordt niet langer in schriftelijke vorm, maar in enen en nullen (elektronisch) aangeleverd. Bij het verstrekken van bestanden, software en andere informatie gebeurt dit niet langer uitsluitend middels een fysieke drager (diskette), maar wordt deze informatie in toenemende mate on line voor downloading beschikbaar gesteld. Het is aan de gebruiker zelf te bepalen of hij de in enen en nullen aangeboden informatie overbrengt op een fysieke drager of er een andere tastbare vorm aan geeft (bijvoorbeeld een print). Hiermee verdwijnt het fysieke object (product, geschrift enzovoorts) als een logisch aangrijpingspunt voor regulering. Behalve het verlies van een fysiek aanknopingspunt ter regulering van bepaald handelen, brengt dematerialisering ook met zich mee dat communicatieprocessen en -handelingen oncontroleerbaar, manipuleerbaar en moeilijk traceerbaar zijn. Digitale sporen zijn soms eenvoudig te vervalsen, elektronische identiteiten zijn niet met 100% zekerheid vast te stellen, het onderscheid tussen origineel en kopie is niet meer vast te stellen enzovoorts. Een en ander is van essentiële invloed op de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in elektronische communicatie, kortom de kwetsbaarheid van onze informatiesamenleving. 
Het concept eigendom speelt is ons recht een fundamentele rol bij het toedelen van bepaalde rechten en plichten. Veelal betekent het beschikken over een eigendomsrecht dat de eigenaar of de rechthebbende de exclusieve bevoegdheid heeft te bepalen wat er al dan niet met het object van dit recht gebeurt. Ten gevolge van ICT krijgt het eigendomsconcept met diverse problemen te maken. Allereerst zijn dat vragen rondom ‘eigendom’ van ‘niet-fysieke goederen’: wie is bijvoorbeeld ‘eigenaar’ van (persoons)gegevens?; wie heeft het eigendom van een e-mailadres, een telefoonnummer of een bepaalde algemene naam?; welke laatste van grote economische waarde blijkt te zijn in relatie tot internet domeinnamen (www.staatscourant.nl of www.prinsjesdag.nl)? Een andere ontwikkeling die met het concept ‘eigendom’ verband houdt betreft de relatie tussen intellectuele eigendomsrechten en informatievrijheid. Wereldwijd laten wetgevingsactiviteiten zien dat met de introductie van ICT het bereik en de omvang van de traditionele intellectuele eigendomsrechten steeds verder uitdijt. Hiermee komt de informatievrijheid onder druk te staan.
Een volgend probleem betreft het uitgangspunt van menselijke interventie als aangrijpingspunt voor wet- en regelgeving. In principe vallen alle handelingen in ons maatschappelijk verkeer terug te voeren op rechtshandelingen welke zijn verricht door een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon. De opkomst van ICT-toepassingen maakt menselijke interventie echter verder overbodig. Virtuele popmuzikanten voeren inmiddels de hitparade aan en intelligent agents zoeken voor ons op het internet naar informatie en sites, sorteren deze, handelen onze e-mail af enzovoorts. Wanneer op termijn de techniek van dergelijke agents verder is verbeterd, kunnen ze over de voorwaarden van het downloaden van bijvoorbeeld gegevens uit een databank ‘onderhandelen’ met de intelligent agent die is geplaatst op de computer van een informatieleverancier. De juridische status van een dergelijke handelen is echter nog verre van duidelijk: kan een overeenkomst, of meer in het algemeen een rechtshandeling, ontstaan zonder menselijke tussenkomst? Kan een computer een rechtshandeling verrichten?
Het laatste problematische uitgangspunt betreft het staatsterritoir. Het internet trekt zich, zoals bekend, niets aan van de geografische grenzen die traditioneel als aanknopingspunt voor nationale autonomie en rechtsorde gelden. Het loskoppelen van het handelen van het staatsterritoir heeft implicaties voor vrijwel alle rechtsgebieden. Het privaatrecht ziet zich voor problemen gesteld bij het vaststellen van het recht dat van toepassing is en het forum dat bevoegd is. Het strafrecht worstelt met de grensoverschrijdende bevoegdheden inzake rechtshandhaving en opsporing. Het bestuursrecht ziet de peilers onder (de controle op) het traditionele vergunningstelsel verdwijnen en ook het fiscale recht staat voor enorme uitdagingen. Kortom, rechtsregels die uitgaan van geografische kenmerken schieten tekort en we staan voor de vraag welke uitgangspunten dan wél gehanteerd dienen te worden om het handelen van personen en organisaties ‘thuis te brengen’.

Behalve de vragen die van doen hebben met de voornoemde concepten en uitgangspunten waar we reeds lange tijd mee vertrouwd zijn en die in ons recht als belangrijk aanknopingspunt fungeren bij het normeren van gedrag en handelingen, hebben andere vragen te maken met vertrouwde posities van rechtssubjecten. Zo plaatsen we reeds sinds jaar en dag partijen in het rechtsverkeer in een bepaalde categorie om daar vervolgens specifieke juridische consequenties aan te verbinden. Ook hier roept ICT de vraag op of dergelijke onderscheidingen nog wel realistisch zijn in een virtuele maatschappij. Een sprekend voorbeeld in dit opzicht is de positie van de consument. De consument is een traditioneel als economisch zwak aangemerkte partij. Enerzijds brengt het internet nieuwe risico’s voor consumenten met zich mee. In een elektronische omgeving is de positie van de consument met name zwakker als het aankomt op kwesties rondom privacy, betalingen en transacties onder vreemd recht. Anderzijds biedt het internet consumenten en andere gebruikers ook belangrijke nieuwe mogelijkheden tot het verstevigen van hun positie. Zo kunnen consumenten via sites als LetsBuyIt.com de aankoopprijs beïnvloeden door collectief een bepaald product te kopen. ‘Kijken en (automatisch) vergelijken’ is op het internet aanzienlijk makkelijker geworden. Ontevreden consumenten kunnen het internet gebruiken om hun ontevredenheid of andere gevoelens voor een wereldwijd publiek kenbaar te maken. Deze ontwikkeling roept de vraag op in hoeverre in een elektronische omgeving nog sprake is van de ‘zwakke’ partij, zoals die in de fysieke wereld bestaat. In de traditionele wereld heeft de overheid de positie van de zwakke partij versterkt middels diverse wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld via specifieke consumentenbeschermingsmaatregelen). Kenmerkend hierbij is dat veel van deze wettelijke maatregelen een repressief karakter hebben, dat wil zeggen consumenten kunnen pas achteraf B als er iets fout is gegaan ─ optreden. Het internet daarentegen biedt een scala aan preventieve mogelijkheden waarmee niet alleen de consument, maar ook de burger of patiënt diens B in beginsel B zwakke positie aanmerkelijk kan verstevigen. Behalve de voornoemde mogelijkheden kan ook nog worden gewezen op de diverse mogelijkheden voor privacybewuste internetgebruikers om anoniem te surfen of (semi-)anoniem betalingen te verrichten. Kortom, gegeven zowel de nieuwe bedreigingen als de nieuwe beschermingsmogelijkheden voor consumenten staan we voor de vraag in hoeverre en op welke wijze het recht nog een rol heeft in het beschermen van de positie van de zwakkere partij in het maatschappelijk verkeer. De voorvraag daarbij is natuurlijk in welk opzicht nog sprake is van een zwakke partij in een elektronische omgeving en waar de positie van deze partij door wordt gekenmerkt.

Naast de vragen ─ waarop het antwoord veelal nog moet worden gevonden B zijn er de dilemma’s, waarbij veelal wel een antwoord voorhanden is, maar de vraag rijst in hoeverre dat antwoord recht doet aan bepaalde andere belangen. Zoals al eerder gezegd, in principe zijn op de uitdagingen meerdere antwoorden mogelijk, maar is het niet altijd duidelijk of dit ook de echte antwoorden zijn. De belangrijkste uitdagingen betreffen: informatiedilemma’s, vertrouwen, verantwoordelijkheden, handhaving en verwevenheid van rechtsgebieden.
Bij informatiedilemma’s is de centrale vraag wie over wat en voor welke doeleinden mag beschikken. De zijden van de medaille worden daarbij gevormd door exclusiviteit van bepaalde informatie en de rechten daarop aan de ene en vrije toegankelijkheid en vrije verspreiding van informatie aan de andere. De dilemma’s rondom de beschikbaarheid van informatie hangen samen met het karakter hiervan: informatie is immers een factor in onze samenleving die enerzijds als individuele, economische en intellectuele waarde bescherming vereist, maar anderzijds als maatschappelijk en cultureel ideeëngoed alsmede ten behoeve van de democratische rechtsstaat tot vrije toegang en verspreiding noodzaakt. De dilemma’s rondom de informatiemacht tonen zich op het terrein van de media(pluriformiteit), het intellectuele eigendomsrecht, het communicatiegeheim en de communicatievrijheid, de (strafrechtelijke) opsporing en de privacy. Op het laatstgenoemde terrein tonen de dilemma’s zich het duidelijkst, omdat de vraag naar een al dan niet gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer de verbindende factor bij vele vragen inzake ICT-recht blijkt. In een samenleving waarin het verzamelen, opslaan en bewerken van gegevens alsmede het controleren van ons handelen een steeds centralere plaats inneemt, komen privacyvragen immers per definitie aan de orde. Voor de overheid vertaalt het beschikken over persoonsgegevens zich veelal in macht. Voor de private sector gaat het om geld. De informatiedilemma’s laten zien dat een van de belangrijkste uitdagingen in onze informatiemaatschappij is gelegen in het vinden van de noodzakelijke afwegingsfactoren alsmede adequate instrumenten om de grens tussen vrij toegankelijk en exclusief beschikbaar opnieuw te doordenken en op basis daarvan de omgang met informatie te reguleren. 
Een belangrijke functie van het recht is van oudsher het genereren van vertrouwen in het maatschappelijk en economisch verkeer. De digitalisering van onze maatschappij, waarbij persoonlijk contact en traditionele B aan fysieke aanwezigheid gebonden B identificatiemethoden verdwijnen, stelt de vertrouwensvraag voor nieuwe uitdagingen. Daarbij blijken de volgende factoren van belang: vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid. Onzekerheid over deze factoren ondermijnt het vertrouwen in elektronische communicatie. Inmiddels zijn diverse technieken en toepassingen in ontwikkeling voor het verhogen van vertrouwen in en de betrouwbaarheid van de elektronische communicatie. Bekend is bijvoorbeeld het toepassen van encryptie, waarmee de vertrouwelijkheid en authenticiteit van de communicatie kan worden gewaarborgd. De inzet van dergelijke technieken en diensten brengt evenwel nieuwe vragen met zich mee. Pregnant zijn die inzake privacy en rechtmatige toegang door derden. Met name dit laatste aspect is bij de toepassing van encryptie een punt van zorg voor de overheid. Zo willen politie en justitie in het licht van hun opsporingstaak graag toegang tot versleuteld materiaal en beveiligde systemen hebben, zodat afluisteren mogelijk blijft.
De duiding, definiëring en verdeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in relatie tot elektronische communicatie is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een stabiel juridisch klimaat voor ICT-ontwikkelingen. Daarbij is de precieze invulling van het stelsel van aansprakelijkheid niet alleen van belang voor de positie van individuele partijen in een concrete situatie. Ze heeft ook implicaties voor de daadwerkelijke ontwikkeling en totstandkoming van nieuwe digitale diensten. Zowel de enorme verscheidenheid aan dergelijke diensten en de daarbij betrokken partijen als het grensoverschrijdende en interactieve karakter van een groot aantal van deze diensten verscherpen de problematiek. Rechtszekerheid blijkt in toenemende mate gewenst, hetgeen noodzaakt tot duidelijkheid over vragen als: ‘wie kan en moet aansprakelijk worden gesteld voor elektronische handelingen’, ‘aan wie moeten de handelingen onder welke omstandigheden worden toegeschreven’ en ‘op welke wijze kan en moet de bron van de handelingen worden geïdentificeerd’. Dit laatste aspect is mede van belang gegeven de toenemende populariteit van anonimiseringsdiensten op het internet. Immers, in dit geval is niet dan wel zeer moeilijk te traceren van wie de informatie oorspronkelijk afkomstig is. Uiteindelijk vormt naast het wettelijk kader ook de rol van partijen zelf een belangrijk instrument voor het duiden van zowel de contractuele als de niet-contractuele aansprakelijkheid.
Het is in publicaties inmiddels veelvuldig opgemerkt: het internet is in feite één groot mondiaal publicatiemedium en kopieerapparaat. Waar vroeger voor een inbreukmakende handeling veel geld en een veelal misdadige opzet de voorwaarden scheppende factoren waren, kan iedereen nu onrechtmatig handelen en zich daar nauwelijks van bewust zijn. Niet alleen de muziekindustrie heeft te kampen met handhavingproblemen. Technieken en toepassingen als electronic monitoring, e-bombing, e-kinderporno en hacken laten zien dat in principe iedere individuele gebruiker van het internet op een eenvoudige wijze het recht aan zijn laars kan lappen. De traditionele barrières voor inbreukmakende handelingen zijn vervaagd. Mobiliteit, anonimiteit alsmede de grensoverschrijdende dimensie spelen bij deze problemen een belangrijke rol. Het traditionele nationaal georiënteerde handhavinginstrumentarium lijkt in ieder geval veelal slechts in beperkte mate een antwoord voorhanden te hebben op de consequenties van anonieme, grensoverschrijdende en ondoorzichtige communicatiepatronen. Van groot belang is daarom dat op internationaal niveau afspraken worden gemaakt. In aanvulling hierop lijken technische maatregelen in bepaalde situaties uitkomst te kunnen bieden. Toch blijkt ook dat, waar op het terrein van de handhaving winst wordt behaald, problemen ontstaan met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting (bijvoorbeeld ten gevolge van filtering), privacybescherming (bij de inzet van bepaalde opsporingstechnieken) en het communicatiegeheim (bijvoorbeeld bij een nadere regulering van encryptie). Ook blijkt de techniek niet altijd de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen bieden om de nuances van ons normensysteem te incorporeren. Vast staat in ieder geval dat het versterken van het handhavinginstrumentarium belangrijke negatieve consequenties kan hebben voor enkele fundamentele waarden in onze rechtsstaat.
Diverse ontwikkelingen laten zien dat de juridische deelgebieden die in de fysieke wereld een redelijk gescheiden bestaan leiden, in toenemende mate met elkaar interfereren. Zo heeft de keuze voor bepaalde systemen van handhaving van auteursrechten belangrijke consequenties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Immers, als ten behoeve dan wel aan de hand van het toezicht op het rechtmatig gebruik van bepaalde muziek- of tekstbestanden worden niet alleen NAW-gegevens geregistreerd, maar ook het gedrag, de smaak en andere voorkeuren van internetgebruikers in kaart kan worden gebracht betekent dat een inbreuk op de privacy. Maar belangrijker nog dan de rechtsgebiedinterfererende werking van ICT is de tendens tot wat wel wordt aangeduid als ‘horizontalisering’, maar beter geduid kan worden als ‘congruentie’ van rechtsdomeinen. In het belang van rechtszekerheid en transparantie van rechten en plichten lijken beleidsmakers te tenderen naar juridische oplossingen die voor meerdere rechtsgebieden van toepassing zijn. ICT leidt aldus niet alleen tot een horizontalisering van maatschappelijke en economische verhoudingen, maar ook tot een roep om congruentie van wet- en regelgeving. Deze congruentie leidt tot een verwevenheid van rechtsgebieden. De vraag die hierbij naar voren treedt, is echter in hoeverre de normen en waarden die aan de rechtsregels van een specifiek juridisch deelgebied ten grondslag liggen zo maar gelijk gesteld mogen worden met die welke aan het andere rechtsgebied ten grondslag liggen. Een andere vraag daarbij is welke consequenties een rechtsgebiedoverstijgende regulering in de on line wereld heeft voor de normen en regels van de off line wereld. Immers, de door de Nederlandse regering in diverse beleidsdocumenten gehanteerde benadering ‘wat off line geldt, moet ook on line gelden’ kan ook de andere kant opwerken: ‘wat on line geldt, dient ook off line te gelden’.

3. Hoe dient op de diverse vragen en dilemma’s te worden gereageerd en welke rol heeft het recht, meer specifiek de wetgever, daarbij? Als we allereerst kijken naar de in de praktijk ontstane, betrekkelijk los van de overheid functionerende oplossingen, dan zien we dat een drietal instrumenten in de belangstelling staat: de techniek, het contract en intermediairs.
Zoals reeds opgemerkt, blijkt dat normering en handhaving met behulp van de techniek uitkomst kan bieden in de gevallen dat regulering met behulp van rechtsregels tot onvoldoende resultaten in staat is: privacy enhancing technologies (PET) en encryptie voor de bescherming van persoonsgegevens, electronic copyright-managementsystemen bij het handhaven van auteursrechten en filteringprogramma’s ter bescherming van jeugdigen tegen bepaalde informatie op het internet zijn bekende voorbeelden. Een belangrijke vraag die hier naar voren treedt, is echter in hoeverre dergelijke technieken de noodzakelijke flexibiliteit bieden om de nuances van ons normensysteem te incorporeren. Ervaringen in de Verenigde Staten met filterprogramma’s laten zien dat deze techniek in sommige situaties veel te rigoureus is, omdat ook niet-aanstootgevende informatie wordt geweigerd indien daar bepaalde woorden in voor komen (zo worden sites van anti-drugsprojecten geweigerd omdat de term ‘drug’ daarin voorkomt). Bovendien verschillen de opvattingen over wat wel of niet aanstootgevende informatie is ook nog eens per land of cultuur. Een andere consequentie waar terdege rekening mee dient te worden gehouden is dat rechthebbenden en belangenorganisaties van verontruste ouders, privacywaakhonden en anderen hun visie op de informatiemaatschappij in feite kunnen dicteren via de techniek. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat niet uitsluitend het gedrag van mensen aanknopingspunt voor regulering dient te zijn, maar ook de inzet van de technische middelen die dit gedrag beïnvloeden. Het is van groot belang dat we oog hebben voor de mate waarin op deze indirecte wijze ─ namelijk niet direct op gedrag, maar op de inzet van de techniek B door de overheid dan wel de markt gestuurd kan worden. 
Behalve de techniek, kan ook het contract zich bij private sturingsinstrumenten in een grote belangstelling verheugen. Alles wijst er immers op dat in onze informatiemaatschappij het contract een belangrijke rol krijgt toebedeeld bij de regulering van maatschappelijke en economische verhoudingen. De specifieke kenmerken van het internet scheppen als het ware belangrijke randvoorwaarden voor een contractuele afhandeling van rechten en plichten: rechtstreekse relaties tussen aanbieders en gebruikers, eenvoud, interactiviteit en flexibiliteit. Bovendien lijkt het internet de geografische afstand voorbij, hetgeen betekent dat partijen veel van de verschillen tussen de wereldwijde rechtsstelsels wensen ‘weg te contracteren’. Daarbij is de grensoverschrijdende context in combinatie met de vooralsnog terughoudende opstelling van de overheid waar het de regulering van handelingen en relaties betreft een uitstekende voedingsbodem voor het experimenteren met contractuele afspraken tussen partijen. Dat de relaties op het internet in toenemende mate door het contractenrecht worden beheerst, heeft echter ook zijn keerzijde. Zo zien we op het terrein van de privacybescherming dat middels het contract het gebruik van persoonsgegevens vogelvrij wordt verklaard. Via een clausule in de algemene voorwaarden van de meerderheid van de gratis internetproviders doen gebruikers afstand van hun privacy en mogen de persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Kortom, het gevaar bestaat dat fundamentele vrijheden zoals de free flow of information en privacy op de tocht komen te staan bij een ongebreidelde opmars van het contract.
Als laatste kan worden gewezen op de rol van intermediairs en de instrumenten die deze inzetten. Wanneer zelfregulering en contractuele afspraken op de voorgrond komen te staan en de normstelling in de virtuele wereld zich kenmerkt door een primaire rol voor private actoren, betekent dit dat voor intermediaire instanties, zoals consumentenorganisaties, privacybelangenorganisaties en verenigingen van internet service providers (ISP’s) een wezenlijke rol is weggelegd. Individuele consumenten bevinden zich immers veelal niet in de positie om met aanbieders van de elektronische diensten en goederen over hun wijze van dienstverlening alsmede de door hen gehanteerde algemene voorwaarden te onderhandelen. Individuele ISP’s zullen veelal onvoldoende macht hebben om bij de wetgever op de al dan niet wenselijkheid van wetgeving aan te dringen. Individuele internetgebruikers zijn niet bij machte om op een mondiaal niveau het privacybeleid van organisaties, bedrijven en andere participanten op het internet te doorgronden. Kortom, belangenorganisaties rekenen het tot hun taak de individuele betrokkenen op strategisch niveau een stem te geven dan wel hen van instrumenten te voorzien waarmee ze hun rechten op de elektronische snelweg kunnen effectueren. Hen staan hierbij diverse instrumenten ter beschikking. Voor een deel betreft het reeds in de traditionele wereld gehanteerde instrumenten, voor een ander deel zijn het nieuwe instrumenten dan wel nieuwe vormen van oude instrumenten. Opvallend is dat veel belangenorganisaties het internet zelf bij hun activiteiten gebruiken, hetgeen hun nieuwe ‘onderhandelingsinstrumenten’ in handen geeft. Daarbij staat het vast dat de diverse belangenorganisaties niet uitsluitend vanuit een nationaal perspectief kunnen opereren: ze zullen op een internationaal niveau moeten samenwerken. 

4. Behalve een zoektocht naar instrumenten voor het oplossen van de concrete problemen van alle dag, resulteren de ontwikkelingen op ICT-gebied ook in een fundamentele discussie over de rol van het recht en de positie van de staat. Niet langer is vanzelfsprekend dat de overheid het voortouw neemt bij het stellen van regels en de uitvoering en handhaving hiervan. Enerzijds wordt algemeen aangenomen dat de slagkracht van de staat sterk afneemt. Anderzijds wordt wel gesteld dat de staat in een digitale omgeving niet langer de democratische legitimatie bezit om rechtsmacht uit te oefenen, dat wil zeggen om rechtsregels te stellen en te handhaven. Als inderdaad zowel de effectiviteit als de legitimiteit van het nationale overheidsingrijpen afneemt, doet zich de vraag voor welke rol de overheid, en in het bijzonder de wetgever, nog kan én mag spelen bij de regulering van op ICT gebaseerde activiteiten. Zoals blijkt uit beleidsstukken en bestuurskundige en rechtswetenschappelijke literatuur, lopen de opvattingen daarover behoorlijk uiteen. Uitgaande van de metafoor van de elektronische snelweg kunnen er vier beelden van overheidsinterventie worden onderscheiden: de overheid als wegwerker, verkeersagent, planoloog of spookrijder. Deze vier beelden zijn geordend naar de mate van indringendheid van het voorgestelde overheidsingrijpen: te beginnen met een passieve, reactieve houding en eindigend met een zeer actieve, maar tegelijk stuurloze opstelling.

a) De overheid als wegwerker	
De wegwerker maakt zich niet druk om de juiste inrichting of wijze van onderhoud van de snelweg. Hij doet gewoon zijn werk: wegen aanleggen en wegen repareren. Hij heeft geen inhoudelijke visie, vertoont geen eigen initiatief, maar komt alleen in actie als hij daartoe wordt opgeroepen door zijn bovengeschikten. Deze visie is verwant aan de postmoderne opvatting, onder meer verwoord in Frissen (1996), volgens welke de overheid haar sturend vermogen heeft verloren en zich enkel zou moeten beperken tot het op gang houden en faciliteren van bestaande maatschappelijke processen. Bij deze vorm van ‘sturing’ neemt de overheid deel aan een netwerk van actoren, waarin zij niet langer de eerste viool speelt. Gezamenlijk komt men tot ‘coproductie’ van beleid. Het enige dat de centrale overheid rest, is het stellen van formele randvoorwaarden die het procesverloop moeten bevorderen; inhoudelijke sturing is uit den boze. Processen worden belangrijker dan hun uitkomsten. Esthetische maatstaven, zoals het ‘aangename’, komen in de plaats van opvattingen over het algemeen belang. Voor de wegwerker is het voldoende dat de verkeerscirculatie niet gehinderd wordt. Waar het verkeer naar toe gaat, laat hem onverschillig.

b) De overheid als verkeersagent
Waar de wegwerker vooral hecht aan een ongestoord procesverloop, staat bij de verkeersagent een goede ordening voorop. Het is voor de verkeersagent van groot belang dat het verkeer ordentelijk is geregeld en dat de weggebruikers zich ook aan de vastgestelde regels houden. De regels beschouwt hij als een gegeven en hij wil die zo goed mogelijk uitvoeren. De verkeersagent heeft echter gemerkt dat het aantal verkeersovertredingen op de snelweg de laatste jaren sterk is toegenomen, maar hoewel hij dat betreurt, ziet hij voor zichzelf weinig mogelijkheden om daar iets tegen te doen. Deze rolopvatting keert terug in de beschrijving die de WRR in het rapport SZL heeft gegeven van de nationale overheid in een digitale omgeving. Het rapport SZL schetst een beeld van de overheid in een overgangsfase, waarbij ze vooral afwachtend en enigszins gedesoriënteerd om zich heen kijkt. Vanwege de door ICT versterkte deterritorialisering blijft er volgens de WRR weinig over wat de staat nog zou kunnen én zou mogen doen. De overheid zou graag zijn bijdrage leveren aan een nieuwe ordening van het maatschappelijk verkeer, echter de middelen die hem daartoe traditioneel ter beschikking staan, schieten tekort. Van nationale wet- en regelgeving is weinig heil te verwachten, en ook aan alternatieve instrumenten als voorlichting, subsidieverlening en zelfregulering zitten haken en ogen. Langzaam begint de overheid als verkeersagent te beseffen dat het haar traditioneel ter beschikking staande instrumentarium niet meer toereikend is, dat ze naar nieuwe middelen moet zoeken of misschien zelfs dat ze tot een herdefiniëring van haar rol zou moeten komen. Het staat vast dat het publieke domein opnieuw geordend moet worden. Hoe die nieuwe ordening er uit zou moeten zien, en welke functie de overheid daarin precies kan en mag vervullen, is echter nog onduidelijk. Voorlopig is het devies: blijven fluiten en dirigeren, misschien helpt het.

c) De overheid als (traditionele) planoloog
De planoloog is aangesteld om ontwerpen te maken voor de aanleg van nieuwe wegen en het onderhoud van het bestaande wegennet. Dit vereist dat de planoloog ─ in tegenstelling tot de wegwerker en de verkeersagent ─ een inhoudelijke visie ontwikkelt op de juiste wijze van inrichting en onderhoud van het wegennet. Hierbij gaat hij uit van de bestaande situatie, maar zo nodig en zo mogelijk worden bestaande verbindingen verlegd of, in het uiterste geval, zelfs opgeheven. De traditionele planoloog maakt zijn ontwerpen voornamelijk op zichzelf, vanaf zijn eigen tekentafel. Zodra het ontwerp gereed ligt, is zijn taak volbracht. De overheid, zoals verbeeld in de nota WES, lijkt het meest op de planoloog. Gegeven de beperkte mogelijkheden die de nationale overheid heeft, moet zij proberen er het beste van te maken. De status-quo is geen gegeven, maar is voor verandering vatbaar. Traditionele instrumenten voldoen echter niet meer, dus gaat de overheid op zoek naar alternatieven voor wetgeving (zoals zelfregulering) en in wetgeving (zoals kaderwetgeving). Zij opereert vanuit een inhoudelijke visie: democratische en rechtsstatelijke vereisten (met name de klassieke grondrechten) bakenen de speelruimte af, waarbinnen de actoren op de elektronische snelweg zich mogen bewegen. Wat in de ‘echte’ wereld geldt, moet ook in de virtuele wereld gelden. In haar werkwijze is de overheid als planoloog traditioneel: ze maakt haar ontwerpen meestal in relatieve afzondering, zonder de betrokkenen te consulteren. Ook heeft zij vaak weinig aandacht voor de uitvoering van haar ontwerpen. Wat komt er van al haar mooie plannen terecht?

d) De overheid als spookrijder
De laatste rol die de overheid op de elektronische snelweg krijgt toebedeeld in literatuur en beleidsstukken, is die van spookrijder. De spookrijder rijdt tegen de stroom in, borden en verkeerstekens negerend. Hoewel hij met lichtsignalen wordt gewaarschuwd door de hem tegemoetkomende automobilisten, blijft hij gewoon doorrijden. Sterker nog, hij denkt: ‘niet ik, maar zij zitten fout’. Onvermoeibaar blijft hij proberen hij de andere weggebruikers van de juistheid van zijn visie te overtuigen, maar vergeefs. De overheid als spookrijder doet zich in twee gedaanten voor: een meer conservatieve en een meer progressieve gedaante. De overheid als conservatieve spookrijder blijft, dwars tegen de stroom van nieuwe ontwikkelingen en heersende meningen in, krampachtig vasthouden aan haar traditionele taak van centrale sturing (vgl. Cliteur 2000). Zij trekt zich er niets van aan dat de maatschappelijke en intellectuele omgeving waarbinnen zij moet functioneren, drastisch is gewijzigd. Dit geldt eveneens voor de spookrijder in de progressieve variant. De progressieve spookrijder is niet zozeer gericht ─ zoals de conservatieve spookrijder ─ op een bestendiging van de status-quo (codificatie), maar daarentegen op een verandering hiervan (modificatie). De overheid zet daartoe allerlei instrumenteel bedoelde sturingsmiddelen in, die voornamelijk een averechts effect of geen enkel effect hebben (vgl. bijvoorbeeld de Telecommunicatiewet). Omdat ze blijft geloven in de maakbaarheid van de samenleving door middel van centrale sturing, deert dat haar echter niet. 

Het verschil in visie op het overheidsoptreden kan niet, of niet uitputtend, worden verklaard uit een andere kijk op de problemen waarvoor de opkomst van ICT de overheid stelt. De vier hierboven behandelde opvattingen zijn opvallend eensgezind in hun diagnose: de nieuwe technologische ontwikkelingen verzwakken het handelingsvermogen van de nationale staat. Toch lopen ze behoorlijk uiteen in de oplossingen die ze voorstellen om het verzwakte handelingsvermogen te herstellen. Waar de ene visie een versterking van centrale sturing bepleit (de overheid als spookrijder), staat de andere visie een vergaande decentralisatie van de beslissingsmacht (de overheid als wegwerker of verkeersagent) voor of een combinatie van beide (de overheid als planoloog). Om deze kloof tussen het Sein ─ wat de overheid kan doen ─ en het Sollen ─ wat de overheid moet doen ─ te overbruggen, is een normatieve theorie vereist waarmee het overheidsoptreden, en het eventuele afzien daarvan, kan worden gelegitimeerd. Een normatieve theorie die, in ieder geval voor een deel, kan verklaren waarom de visies op de rol van de overheid op de elektronische snelweg zo uiteenlopen, vormt de rechtsstaatgedachte. 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat in de verschillende visies een andere invulling wordt gegeven aan enkele centrale topoi uit de democratische rechtsstaat: de trias politica, grondrechten, democratie en burgerschap. Afhankelijk van de gekozen invulling van een of meer van deze argumentatieve vindplaatsen, wordt een bepaalde inzet van instrumenten verdedigd of juist ontraden. Per topos volgt een illustratie. Om te beginnen kan uit het evenwichtsmodel van de trias worden afgeleid dat regelgevende bevoegdheid niet exclusief toekomt aan de wetgever. Samenwerking met de twee andere machten in de staat, de rechter en het bestuur, is geboden in bepaalde omstandigheden (de wetgever heeft bijvoorbeeld zelf te weinig kennis in huis over de te reguleren materie) en onder bepaalde condities (zoals de wetgever stelt het juridische kader vast). Rechterlijke rechtsvorming, zoals met name bepleit in de visie van de overheid als planoloog, is hiermee gerechtvaardigd. Vervolgens volgt uit de postmoderne opvatting dat grondrechten een paternalistische uitdrukking zijn van een subjectieve visie op het goede leven, de noodzaak voor de staat om zich hiertegenover neutraal op te stellen (de ‘lege staat’). De overheid als wegwerker is niet geroepen zich hiervoor al te zeer in te spannen. Afwijzing van decentralisatie als element van het democratiebeginsel leidt, ten slotte, tot een versterking van centrale sturing. In de opvatting van de overheid als spookrijder zijn het parlement en de formele wetgever de enige instanties die democratisch gelegitimeerd zijn algemene regels te stellen. In een strikte interpretatie van de representatieve democratie is geen plaats voor zelfregulering. Uitgaande van een meer directe opvatting van democratie kan juist een pleidooi voor zelfregulering worden gehouden, zoals in de visie van de overheid als wegwerker en verkeersagent gebeurt.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat, hoewel empirische veronderstellingen altijd een rol spelen, normatieve overwegingen uiteindelijk de doorslag geven bij de legitimatie van (het afzien van) overheidsinterventie. Deze normatieve overwegingen hoeven niet alleen te zijn ontleend aan de rechtsstaatgedachte, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere, bijvoorbeeld economische of bestuurskundige, frames. Een belangrijke implicatie van deze vaststelling is dat een discussie over de gewenste rol van de overheid in de informatiemaatschappij, niet kan volstaan met een eenvoudige verwijzing naar een bepaalde stand van zaken (bijvoorbeeld: ‘de overheid moet niets meer, want kan niets meer doen’). De discussie zal er ook en vooral over moeten gaan wat de toekenning van een bepaalde rol aan de overheid impliceert ten aanzien van fundamentele, waaronder met name democratische en rechtsstatelijke, waarden die onze samenleving hoog in het vaandel heeft staan. De centrale vraag blijft steeds welk soort samenleving we wensen en creëren.

5. Vanuit de communicatieve benadering van wetgeving kan een alternatieve visie op de mogelijke rol van de overheid bij de regulering van de elektronische snelweg worden uitgewerkt. In deze benadering wordt uitgegaan van de overheid als planoloog, omdat deze rol ons inziens het meest recht doet aan basale waarden van onze samenleving. Wij stellen echter ten aanzien van de visie van de overheid als planoloog, die in de nota WES betrekkelijk traditioneel wordt ingevuld, enige aanvullingen voor die erop gericht zijn de besluitvorming een meer interactief karakter te geven en empirische terugkoppeling mogelijk te maken. De planoloog moet dus in onze visie meer gaan communiceren.

e) De overheid als communicerende planoloog 
Evenals zijn voorganger, de traditionele planoloog, werkt de communicerende planoloog vanuit een inhoudelijke visie op de juiste wijze van inrichting en onderhoud van het wegennet. Hij wil het niet alleen aan de weggebruikers zelf overlaten om te bepalen of de bestaande wegen moeten worden verbeterd of opgeheven, of er nieuwe wegen moeten worden aangelegd en hoe die eruit komen te zien. Hij neemt hun mening echter wel degelijk serieus. De verschillende wensen en mogelijkheden worden tegen elkaar afgewogen. Maar daarmee is de kous niet af. Ook tijdens de uitvoering van zijn plannen houdt de planoloog een vinger aan de pols. Wat komt er in de praktijk van terecht? Veel meer dan de planoloog oude snit is de communicerende planoloog dus betrokken bij de uitvoering en realisatie van zijn plannen en geïnteresseerd in het maatschappelijk draagvlak ervoor. 
Vertaald naar de regulering van de elektronische snelweg, brengt deze visie mee dat de nationale overheid niet langer beschouwd kan worden als de enige instantie in de staat die betrokken is bij en verantwoordelijk is voor het stellen, uitvoeren en handhaven van rechtsregels. De overheid is niet meer bij machte en mist bovendien de democratische legitimatie om alleen handelend op te treden. Waar mogelijk moet gestreefd worden naar interstatelijke regulering (via verdragen en feitelijke samenwerking) en naar nationale of internationale zelfregulering (via bijvoorbeeld gedragscodes en meldpunten). Tegelijkertijd wordt algemeen erkend dat van deze instrumenten ook weer niet alle heil te verwachten is. Overheidsregulering blijft dus gewenst en noodzakelijk; de elektronische snelweg kan niet geheel worden overgelaten aan de weggebruikers, de wegwerkers, de verkeersagenten en de spookrijders. Er blijft een overheid als planoloog nodig die de ontwikkelingen vanuit een normatieve en inhoudelijke visie kritisch volgt en die ─ zo nodig en zo mogelijk ─ faciliterend, stimulerend, ondersteunend, ordenend of sturend optreedt. De overheid dient zich daarbij wel communicatief en responsief op te stellen, dat wil zeggen dat de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en nieuw beleid plaatsvindt in dialoog met de betrokkenen (uitvoerders, normadressanten en leden van de doelgroep). 
Deze dialoog doet zich grofweg in twee varianten voor. De eerste variant bestaat eruit dat de overheid (vertegenwoordigers van) de betrokkenen direct laat participeren in de rechts- of beleidsvorming. 
Van belang is dat, welke vorm van participatie men ook kiest ─ zelfregulering, coproductie van beleid of co-regulering ─ de overheid een eigen stem houdt en spreekt voor degene die of datgene dat niet of onvoldoende is gerepresenteerd. In de tweede variant vindt participatie van de betrokkenen op een meer indirecte wijze plaats. Burgers oefenen niet direct invloed uit op de totstandkoming, uitvoering en toepassing van de norm, maar hun mening wordt hierbij wel degelijk gehoord en serieus genomen. De wetgevingstechniek die dat mogelijk maakt, is communicatieve wetgeving. Communicatieve wetgeving staat voor een open, interactieve en meer horizontale stijl van wetgeven. Niet alleen komt de wetgeving op een communicatieve wijze tot stand (burgers worden in staat gesteld hun mening te geven over het wetsvoorstel in kwestie); de gehanteerde open normering zorgt ervoor dat, ook na uitvaardiging van de wet, het debat doorgaat over de betekenis van de wet. Toegepast op de regulering van het elektronisch verkeer, betekent dit onder meer dat de wetgever in de Grondwet dient te verankeren welke fundamentele waarden zij ook in een digitale omgeving van betekenis acht. 
Behalve via het in dialoog vaststellen van regels, kan de overheid interveniëren op de elektronische snelweg door haar feitelijk handelen. Zo is het wenselijk dat de overheid consumenten voorlichting geeft over zowel de mogelijkheden als de gevaren van het gebruik van ICT-diensten en -producten. Ook verdient het aanbeveling om via subsidiëring de dreigende kloof te dichten tussen de zgn. informatie-haves (meestal mannen van begin dertig) en informatie-have nots (de rest van de bevolking). Een andere mogelijkheid is dat de overheid een voorbeeldfunctie vervult als gebruiker van de elektronische snelweg, bijvoorbeeld door bij de inrichting van haar informatiesystemen de privacy te stimuleren. Tot slot is het van belang dat met enige regelmaat de werking van de ingezette instrumenten wordt onderzocht, zodat tijdige bijstelling mogelijk wordt.
Er blijven, kortom, nog vele mogelijkheden voor de nationale overheid over om ─ in samenspel met andere overheden en met andere (nationale of internationale) actoren ─ op te treden. De overheid hoeft geenszins te berusten in de rol van de wegwerker die enkel het procesverloop bewaakt. Een rol als spookrijder is ook niet echt aantrekkelijk. Tussen deze uitersten bevindt zich de overheid als planoloog die, onder erkenning van haar afnemende slagkracht en legitimiteit, haar best doet het algemeen belang te bewaken in een wereld die uiteen lijkt te vallen in deelbelangen. 

In onze visie van de overheid als communicerende planoloog is de nationale overheid niet langer als enige verantwoordelijk voor de rechtsvorming ten aanzien van de elektronische snelweg. Vanuit de rechtsstaatgedachte doet zich hierbij de klemmende vraag voor of er in deze visie nog wel plaats is voor het primaat van de wetgever. Vastgesteld kan worden dat het primaat van de wetgever normatief betekenis houdt in onze visie, als het niet exclusief in hiërarchische zin wordt ingevuld. De uitdaging bestaat erin om zich de rol van de wetgever voor te stellen als een instantie waar afwegingen worden gemaakt in het algemeen belang, met inschakeling van het normatieve potentieel dat te vinden is in de vele sociale velden van de steeds horizontaler functionerende samenleving. Het primaat van de wetgever kan dan alleen een primaat in de praktijk zijn, niet iets dat erboven zweeft of eraan ondergeschikt is gemaakt. Dit betekent dat de wet, ook in onze informatiemaatschappij, het uitgangspunt voor de rechtsvorming blijft. 

6. Enkele belangrijke conclusies die uit ons onderzoek kunnen worden getrokken, zijn:

Het bestaande recht en de rechtsdogmatiek is voor belangrijke problemen komen te staan in verband met de introductie van ICT. Betwijfeld kan worden of traditionele concepten als ‘openbaarheid’, ‘fysiek object’, ‘eigendom’, ‘menselijke interventie’ en ‘staatsterritoir’ nog wel een zinvolle betekenis hebben bij de normering van relaties en handelingen in een virtuele omgeving. Tot op heden is in het wetenschappelijk onderzoek slechts spaarzaam aandacht besteed aan een herconceptualisering van dergelijke centrale ─ rechtsgebiedoverstijgende ─ concepten. We menen dat het hoog tijd is dat dergelijk onderzoek intensief op de rails wordt gezet.
Niet zozeer empirische als wel normatieve overwegingen geven de doorslag bij de legitimatie van (het afzien van) overheidsinterventie op de elektronische snelweg. Het maatschappelijke debat moet dus primair gaan over de vraag welke waarden we op welke wijze wensen te waarborgen in een digitale omgeving. Een samenhangende, goed gefundeerde visie op dit punt ontbreekt vooralsnog.
Vanuit de communicatieve benadering van wetgeving kan een alternatieve visie op de rol van de overheid in het digitale tijdperk worden ontwikkeld. In deze visie blijven er nog vele mogelijkheden voor de nationale overheid over om ─ in samenspel met andere overheden en met andere (nationale of internationale) actoren ─ faciliterend, ordenend, stimulerend en ook sturend op te treden. Instrumenten hierbij zijn met name voorlichting, subsidiëring, geconditioneerde zelfregulering en communicatieve wetgeving. 

Als suggesties voor nader onderzoek stellen wij de volgende vragen voor:

Wat betekenen de diverse ICT-ontwikkelingen voor de herconceptualisering van diverse centrale ─ rechtsgebiedoverstijgende ─ concepten en welke overwegingen en implicaties spelen daarbij een rol? 
Welke oplossingen kunnen uit de onderscheiden beelden van overheidsinterventie worden afgeleid voor concrete juridische en maatschappelijke problemen die op dit moment spelen (bijvoorbeeld ten aanzien van de privacybescherming van internetgebruikers of de bestrijding van kinderporno of cyberstalking)?
Welke empirische uitgangspunten liggen aan deze beelden ten grondslag en zijn die wel houdbaar?
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Aan welke ─ niet alleen democratische of rechtsstatelijke, maar ook bijvoorbeeld ook economische of bestuurlijke ─ waarden geven deze beelden uitdrukking? Hoe moeten we tot een verantwoorde beoordeling en afweging hiervan komen?

1	ICT EN HET RECHT

Deze survey gaat over de rol van het recht en meer algemeen de wetgever bij het vormgeven van onze virtuele maatschappij. De vraag die dan natuurlijk direct naar voren treedt is of het recht eigenlijk wel een rol bij de ontwikkeling van Informatie- en Communicatietechnologie en meer in het bijzonder het internet heeft. Immers, in de virtuele wereld zou toch sprake zijn van een volledig vrije, niet door traditionele normen en waarden bepaalde maatschappij? Er bestaat geen recht in de internetwereld en dat zou er ook niet moeten zijn, aldus John Perry Barlow.	Barlow (1994: 84). 
Deze visie lijkt inmiddels door de feiten achterhaald. Er zijn wel degelijk wetten en regels die het gedrag en het handelen op het internet bepalen. Sommige stellen daarbij dat deze niet zozeer worden gesteld door de wetgever, maar liggen besloten in (de mogelijkheden) van de techniek. Het zijn de waarden die we middels de techniek inbouwen die het gedrag op het internet beheersen. Dit uitgangspunt ligt onder meer ten grondslag aan het idee van de Lex Informatica zoals gepropageerd door Reidenberg.	Reidenberg (1998: 553). Dat de bestaande B uit de fysieke wereld afkomstige ─ wet- en regelgeving zelf ook wel degelijk van invloed is op het reilen en zeilen in de virtuele wereld, laat het auteursrecht zien. Er is geen ander juridisch domein dat inmiddels zo is (of zal worden) aangepast vanwege juist de consequenties die de bestaande regels hebben in de virtuele wereld. Kortom, in de afgelopen jaren is gebleken dat het geldende alsmede het recent geïntroduceerde recht wel degelijk een beslissende invloed heeft op de ontwikkeling van het internet en de internetgebruikers.
Zoals zal worden betoogd in de navolgende tekst is ten gevolge van de introductie van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) een conceptueel tekort ontstaan ten aanzien van niet alleen gangbare positiefrechtelijke begrippen (hoofdstuk 2), maar ook ten aanzien van de grondslagen van het positieve recht (hoofdstukken 4 en 5). Doel van de onderhavige hoofdstukken is allereerst dit conceptuele tekort te beschrijven, om vervolgens een visie te ontwikkelen op de rol van het recht en meer specifiek de wetgever bij het invullen van dit tekort. 
Vanuit deze doelstelling wordt in de navolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) allereerst weergegeven in welke opzichten het bestaande (privaat-, bestuurs- en straf-)recht en de rechtsdogmatiek tot problemen leidt in verband met de introductie van ICT. We doen dit door middel van een inventarisatie van de belangrijkste overkoepelende vragen en uitdagingen waar ons recht zich in een informatiemaatschappij voor gesteld ziet. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 3 en 4 aangegeven welke, al dan niet juridische oplossingen en richtingen van aanpak worden voorgesteld als antwoord op deze vragen en uitdagingen. De analyse in hoofdstuk 3 betreft de oplossingsrichtingen die vanuit de dagelijkse praktijk en tamelijk los van de regulering door de overheid tot ontwikkeling komen, terwijl hoofdstuk 4 de aanpak die in de beleidsdocumenten en wetenschappelijke literatuur wordt voorgestaan bespreekt. De reden voor het onderscheid in een bespreking tussen de praktijkgerelateerde aanpak enerzijds en de theoretische visies anderzijds, is gelegen in het feit dat bij de laatste ook nadrukkelijk aandacht is voor de rol van de overheid en de wetgever bij het formuleren van richtingen van aanpak en het reguleren van het elektronisch verkeer. Bij de bespreking in hoofdstuk 4 wordt dan ook aangegeven hoe de betreffende aanpak en visie op de rol van de wetgever zich verhouden met traditionele staatsrechtelijke waarden, zoals de trias politica, democratie en grondrechten. Mede aan de hand van de besproken opvattingen en ontwikkelingen wordt in hoofdstuk 5 een eigen visie op regulering van ICT en de rol van de wetgever daarbij ontwikkeld.

2	VRAGEN EN UITDAGINGEN

2.1	Juridische consequenties

Het is inmiddels duidelijk dat ICT steeds meer greep krijgt op diverse maatschappelijke, economische en sociale processen en verschijnselen. De techniek raakt op dit moment als het ware verweven met onze samenleving. Dat deze ontwikkeling belangrijke consequenties voor ons recht heeft, spreekt voor zich. Volgens de kabinetsnota Wetgeving voor de elektronische snelweg (WES) uit 1998, worden deze consequenties veroorzaakt door drie ontwikkelingen: dematerialisering (de economie draait in toenemende mate om informatie, kennis en diensten die digitaal zijn), internationalisering of deterritorialisering (de lands- of staatsgrenzen vervagen in de informatiemaatschappij) en technologische turbulentie (de techniek blijft zich in een hoog tempo ontwikkelen). 
Niet alleen in de nota, maar ook in rechtswetenschappelijke publicaties 	Zie bijvoorbeeld Recht en internet (1998), Gelok en De Jong (red.) (1997), Franken (1997: 36-55) en Dommering e.a. (2000). wordt erop gewezen dat het traditionele juridische instrumentarium ontoereikend is om de diverse consequenties van de voornoemde ontwikkelingen te reguleren. Kijkend naar de vele juridische consequenties, stellen we vast dat deze zijn te verdelen in vragen enerzijds en uitdagingen anderzijds. Bij vragen gaat het veelal om problemen waar via regulering (wetgeving dan wel zelfregulering) een concreet antwoord geboden dient te worden: bijvoorbeeld ‘Kan een elektronische handtekening worden ingezet voor het verrichten van rechtshandelingen?’ Bij uitdagingen betreft het niet zozeer het formuleren van één concreet antwoord op een ─ veelal ─ praktische vraag, maar ligt het probleem hem veeleer in het vinden van een balans of afweging tussen diverse ─ veelal tegenstrijdige ─ belangen (bijvoorbeeld de afweging tussen het privacybelang enerzijds en het opsporingsbelang anderzijds, bij de beslissing of en onder welke voorwaarden encryptie kan worden gebruikt). In principe zijn op de uitdagingen meerdere antwoorden mogelijk, waarbij niet altijd duidelijk is of dit ook definitieve antwoorden zijn.
We maken het onderscheid tussen vragen en uitdagingen omdat het mede van belang zal blijken bij de discussie over de rol van overheidsinterventie en andere sturingsinstrumenten. Het onderscheid hangt nauw samen met het conceptuele onderscheid tussen enerzijds regulering waarmee ten behoeve van bijvoorbeeld de rechtszekerheid wordt gepoogd een antwoord te geven op praktische vragen en anderzijds regulering die beoogt gedrag en uitdagingen te beïnvloeden. Het onderscheid houdt tevens verband met het onderscheid tussen de instrumentele en de waarborgfunctie van wetgeving.


2.2 	Vragen 

Wanneer we kijken naar de juridische vragen die ICT-ontwikkelingen oproepen, dan hebben bepaalde vragen van doen met diverse concepten en uitgangspunten waar we reeds lange tijd mee vertrouwd zijn en die in ons recht als belangrijk aanknopingspunt fungeren bij het normeren van gedrag en handelingen. Andere vragen hebben te maken met vertrouwde posities van rechtssubjecten. Zo plaatsen we reeds sinds jaar en dag partijen in het rechtsverkeer in een bepaalde categorie om daar vervolgens bepaalde juridische consequenties aan te verbinden (zo worden aan consumenten specifieke beschermingsmaatregelen toebedeeld). Ook hier roept ICT de vraag op of dergelijke onderscheidingen nog wel realistisch zijn in een virtuele maatschappij. We behandelen in de onderstaande paragrafen allereerst de belangrijkste concepten en uitgangspunten waarvan de functionaliteit door ICT-ontwikkelingen ter discussie wordt gesteld. Vervolgens gaan we in op de verschuivingen die zijn waar te nemen ten aanzien van de posities die bepaalde actoren in ons economisch en maatschappelijk innemen.	Voor een mooie uiteenzetting van de vragen en dilemma’s in de informatiemaatschappij, zie verder Dommering e.a. (2000). 

2.2.1	Vertrouwde concepten en aangrijpingspunten

Openbaarheid
Het concept ‘openbaarheid’ is zowel in onze Grondwet als in een groot aantal wettelijke regelingen terug te vinden en heeft een belangrijke functie in het toekennen van rechten en plichten. Zo speelt het onderscheid tussen openbare en vertrouwelijke communicatie een rol in onze Grondwet,	Artikelen 7 en 13 van de Grondwet, die openbare resp. besloten communicatie beogen te beschermen. Zie de Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk (2000). verbindt de Auteurswet bepaalde rechtsgevolgen aan het begrip ‘openbaarmaken’ 	Zo is in de auteursrechtdoctrine geen sprake van openbaarmaking van een werk indien sprake is van het verschaffen van dit werk aan een of meer personen buiten de besloten kring. Zie verder Spoor en Verkade (1993: nr. 116)., wordt in de Telecommunicatiewet gesproken van ‘openbare telecommunicatieaanbieders’ en vormt het concept een aanknopingspunt voor de legitimatie van bestuurlijk en strafrechtelijk overheidsingrijpen. 
Alhoewel het concept ‘openbaarheid’ zeker geen eenduidige invulling kent en de draagwijdte ervan voor iedere wettelijke regeling afzonderlijk beoordeeld dient te worden, kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat het al dan niet openbare karakter van een communicatie te maken heeft met het bereik waarop deze communicatie zich richt: openbare communicatie betreft in principe een onbeperkte doelgroep. Daarentegen betreft communicatie die een openbaar karakter ontbeert veelal een doelgroep die conform bepaalde criteria is samengesteld en aldus niet voor iedereen toegankelijk is. Het aantal personen dat bij de communicatie betrokken is kan, maar behoeft niet, bepalend te zijn voor de kwalificatie openbaar of gesloten. Zo heeft een gemodereerde mailinglijst, waar in principe zeer veel mensen aan kunnen deelnemen, een besloten karakter, terwijl het begrip ‘openbare weg’ uit het strafrecht geenszins behoeft te betekenen dat dit een druk bereden weg is. Veelal vormt het oogmerk de communicatie al dan niet besloten te houden een bepalende factor.
Al langer laten ontwikkelingen zien dat de traditioneel gesloten communicatiekanalen ook een betekenis hebben gekregen bij meer openbare vormen van communicatie. Vermelding verdient op dit punt een uitspraak van de Hoge Raad van 26 februari 1999, waarin het volgende werd overwogen: 	HR 26 februari 1999, NJB 19 maart 1999, pp. 515-516.

In het licht van de technische ontwikkelingen van de laatste decennia, die ertoe hebben geleid dat het telefoonverkeer thans geregeld is als onderdeel van het ruimere verschijnsel van de telecommunicatie, is er (Y) thans minder aanleiding dan voorheen om, anders dan in bepaalde opzichten, het gebruik van het telefoonnet met correspondentie gelijk te stellen. Deze ontwikkelingen hebben meegebracht dat het gebruik van het telefoonnet in mindere mate dan voorheen een besloten karakter heeft en een steeds grotere betekenis heeft gekregen voor de uitwisseling van inlichtingen en denkbeelden. 

Met de komst van het internet treedt de vraag nog pregnanter naar voren of bij bepaalde communicatieprocessen en -patronen nog wel een zinvolle inhoud aan het concept openbaarheid gegeven kan worden. Het wordt immers steeds ingewikkelder om op het internet een helder onderscheid te maken tussen openbare en niet-openbare communicatie, tussen communicatie die zich richt op een onbeperkte dan wel beperkte groep. Een duidelijk voorbeeld hiervan betreft de zogenaamde Napster-arrangementen (zie www.napster.com). Napster werkt op basis van file-sharing, dat wil zeggen dat gebruikers met de toepassing van deze techniek de inhoud van de harde schijf van hun computer via het internet voor gemeenschappelijk gebruik ter beschikking kunnen stellen. In feite ontstaan met het gebruik van Napster nieuwe gemeenschappen binnen het internet, waarbinnen gebruikers software, MP3-bestanden en andere informatie delen. 	Inmiddels heeft de rechter in de Verenigde Staten het aanbieden van muziekbestanden via Napster zonder de benodigde auteursrechtelijke toestemming aangemerkt als een auteursrechtelijke inbreuk. A&M Records Inc. e.a. v. Napster Inc., No. C 99-05183 (US District Court, Northern District of California, mei 2000). Tot voor de komst van Napster was het onderscheid tussen openbaar en privé gerelateerd aan de vraag of de gegevens zich in de computer van de gebruiker zelf bevonden, of op een server waren geplaatst: gegevens die op de harde schijf van een computer staan waren privé, terwijl de gegevens die op een server staan veelal openbaar waren. Dit onderscheid vervloeit, nu de gegevens en informatie op de harde schijf binnen de Napstergemeenschap juist ook openbaar worden. 
 Met dergelijke ontwikkelingen treedt de vraag naar voren of het begrip ‘openbaar’ nog wel een zinvolle betekenis kan worden gegeven bij de normering van relaties en handelingen in een virtuele omgeving. Wat betekent bijvoorbeeld het openbare en tegelijkertijd ook privé-karakter van gegevens op een harde schijf voor de opsporingsbevoegdheden van politie en justitie? 

Fysiek object

Zoals bekend heeft ICT een dematerialiserende werking op tal van processen. Informatie wordt niet langer in schriftelijke vorm, maar in enen en nullen (elektronisch) aangeleverd. Bij het verstrekken van bestanden, software en andere informatie gebeurt dit niet langer uitsluitend middels een fysieke drager (diskette), maar wordt deze informatie in toenemende mate on line voor downloaden beschikbaar gesteld. Het is aan de gebruiker zelf te bepalen of hij de in enen en nullen aangeboden informatie overbrengt op een fysieke drager of er een andere tastbare vorm aan geeft (bijvoorbeeld een print). Hiermee verdwijnt de fysieke drager als een logisch aangrijpingspunt voor privaatrechtelijke regulering. Ook uit het strafrecht vallen voorbeelden te geven. Diefstal en verduistering hadden volgens het Hof Arnhem niet langer uitsluitend betrekking op het wegnemen van een tastbaar goed: informatie kan evenzeer voorwerp van een dergelijk strafbaar feit zijn.	Zie reeds in 1983: Hof Arnhem, 27 oktober 1983, NJ 1984: 80. Vgl. ook Computerrecht 1984: 31-38. Inmiddels is middels de Wet Computercriminaliteit I vastgesteld dat gegevens geen goed zijn en derhalve diefstal en verduistering van informatie niet mogelijk is. Wel kan sprake zijn van onrechtmatig kennisnemen, copiëren en vernietigen van gegevens.  
Toch gaat het recht bij de normering van handelingen nog in veel gevallen uit van tastbare aanknopingspunten en objecten, schriftelijke communicatie enzovoorts. We zijn vertrouwd met concepten waarbij materie als aangrijpingspunt fungeert. De specifieke beschermingsmaatregelen van consumentenkoop (Boek 7 BW) spreken van koop, waarbij nog immer onduidelijk is of ook de on line aanschaf van een boek of CD als koop mag worden aangemerkt.	Zie hierover onder meer Prins en Gijrath (2000: 186-188) en Drion (1999). De regeling productenaansprakelijkheid biedt consumenten bescherming tegen ontploffende frisdrankflessen, lekkende babykruiken: maar twijfelachtig is nog steeds de status onder deze regeling fout geprogrammeerde (bestralings)software.	Meer uitgebreid, zie Westerdijk (1995). Bewijsvragen komen ten gevolge van de vluchtige en manipuleerbare ICT-toepassingen wezenlijk anders te liggen. 	Zie Prins (1993). Zo laat een blik op de uitspraken van de Geschillencommissie Bankwezen met betrekking tot transacties via gelduitgifteautomaten zien dat het voor de consument B mede vanwege een gebrek aan inzicht in het precieze technisch functioneren van het systeem B welhaast onmogelijk is aan te tonen dat bepaalde handelingen met een pinpas wel of niet hebben plaatsgevonden. Als laatste voorbeeld kan gewezen worden op de ontwikkelingen bij de overheid. Van essentieel belang voor een optimaal functioneren van onze rechtsstaat, is een adequate aanpak van de huidige problemen die de overheid heeft met betrekking tot de duurzaamheid van digitale overheidsinformatie. Papier is geduldig. Elektronische informatie daarentegen niet, wat betekent dat zonder een doordacht beleid voor de opslag en het bewaren van documenten in elektronische vorm alsmede het omzetten naar nieuwe systemen, ons digitaal erfgoed geen lang leven is beschoren.	Prins en Matthijssen (2000).  
Behalve het verlies van een fysiek aanknopingspunt ter regulering van bepaald handelen, brengt dematerialisering ook met zich mee dat communicatieprocessen en -handelingen oncontroleerbaar, manipuleerbaar en moeilijk traceerbaar zijn. Digitale sporen zijn soms eenvoudig te vervalsen, elektronische identiteiten zijn niet met 100% zekerheid vast te stellen, het onderscheid tussen origineel en kopie is niet meer vast te stellen enzovoorts Een en ander is van essentiële invloed op de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in elektronische communicatie, kortom de kwetsbaarheid van onze informatiesamenleving. 

Eigendom

Het concept ‘eigendom’ speelt is ons recht een fundamentele rol bij het toedelen van bepaalde rechten en plichten. Veelal betekent het beschikken over een eigendomsrecht dat de eigenaar of de rechthebbende de exclusieve bevoegdheid heeft te bepalen wat er al dan niet met het object van dit recht gebeurt. Zo beschikt de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht als het auteursrecht over de in principe absolute zeggenschap over de kopieer- en openbaarmakingshandelingen met betrekking tot dit werk. Hij of zij mag bepalen of een kunstwerk in de openbaarheid wordt gebracht en wie er bevoegd is kopieën van dit werk te maken.
Ten gevolge van ICT krijgt het eigendomsconcept met diverse problemen te maken. Allereerst zijn dat vragen rondom ‘eigendom’ van ‘niet-fysieke goederen’: wie is bijvoorbeeld ‘eigenaar’ van de (persoons)gegevens die in verband met diverse gecombineerde toepassingen (openbaar vervoerkaart, zorgpas, betaalpas enzovoorts) op een multifunctionele chipkaart staan? wie heeft het eigendom van een e-mailadres, een telefoonnummer, een kleur (vgl. het groen in het logo van KPN) of een bepaalde algemene naam? welke van grote economische waarde blijkt te zijn in relatie tot internet domeinnamen (www.staatscourant.nl of www.prinsjesdag.nl)? De discussie rondom de nummerportabiliteit (het meenemen van een telecommunicatienummer door de consument bij het wisselen van aanbieder) laat zien dat dergelijke vragen niet alleen van belang zijn vanwege de economische waarde die informatie kan vertegenwoordigen, maar ook vanwege consumentenbescherming. 
In samenhang hiermee treedt het probleem naar voren dat daar waar fysieke objecten beschouwd kunnen worden als een exclusief bezit, niet-fysieke objecten deze eigenschap niet hebben. Diefstal van een fiets betekent het verlies van deze fiets. Diefstal van programmatuur B in de zin dat een illegale kopie wordt gemaakt B daarentegen betekent niet dat de eigenaar deze programmatuur kwijt is, maar dat hij de exclusieve beschikkingsmacht heeft verloren. Deze ontwikkeling stelt niet alleen de wettelijke bepalingen die aanhaken bij ‘eigendom’ van uitsluitend fysieke objecten ter discussie, maar zet ook vraagtekens bij het handhaven van de diverse rechtsregels die vanuit dit concept zijn geformuleerd.
Een andere ontwikkeling die met het concept ‘eigendom’ verband houdt betreft de relatie tussen intellectuele eigendomsrechten en informatievrijheid. Wereldwijd laten wetgevingsactiviteiten (van onder meer de World Intellectual Property Organization, de Europese Unie en de Verenigde Staten) zien dat met ICT het bereik en de omvang van de traditionele intellectuele eigendomsrechten steeds verder uitdijt. Zo is niet alleen in de VS, maar ook in de EU een duidelijke tendens waar te nemen naar een uitbreiding en een versterking van intellectuele eigendomsrechten ten koste van de informatievrijheid. In de fysieke wereld kan men een boek lezen zonder dit boek eerst te moeten kopiëren. In een elektronische omgeving is verveelvoudiging echter onlosmakelijk verbonden met gebruik, en gebruik van elektronische informatie lijkt daarmee vrijwel onmogelijk zonder de toestemming van de rechthebbende. Ter illustratie: wanneer een consument een softwareprogramma op diskette aanschaft en dit wil gebruiken, zal hij het allereerst in het werkgeheugen van de computer moeten laden (en derhalve moeten verveelvoudigen) om ermee te kunnen werken. Alhoewel de Auteurswet van oudsher in het belang van bepaalde constitutioneel gewaarborgde rechten en vrijheden (informatievrijheid en de persoonlijke levenssfeer) diverse beperkingen heeft gesteld aan de exclusieve zeggenschap van rechthebbenden, hebben deze laatste B daarbij dankbaar gebruikmakend van het doembeeld van internet als het ultieme wereldomspannende kopieerapparaat ─ hun positie de afgelopen jaren aanzienlijk kunnen versterken door het stelsel van wettelijke beperkingen op hun rechten langzaam af te brokkelen. Centraal in de discussie staat onder meer de vraag in hoeverre een technische verveelvoudiging B waaronder een tijdelijke kopie gemaakt als onderdeel van het technisch proces (zoals caching	Caching betreft de tijdelijk opslag van bepaalde recent opgevraagde documenten op de server van een internet Service Provider om deze documenten bij een nieuw verzoek tot raadpleging sneller voor de abonnee beschikbaar te hebben.) B ook een juridisch relevante verveelvoudiging dient te zijn. Los van het precieze antwoord op deze vraag: het is duidelijk dat het op de fysiek wereld georiënteerde stelsel van wettelijke beperkingen aan een herijking toe is.	Hugenholtz (1998). Als het aan de Europese Commissie ligt en ze haar plannen met betrekking tot de Richtlijn Auteursrecht in de Informatiemaatschappij kan doorzetten levert deze herijking een aanzienlijke inperking op van het traditionele scala aan wettelijke beperkingen op het auteursrecht. 
Behalve via een inperking van de wettelijke beperkingen op de exclusieve rechten staat de informatievrijheid ook onder druk ten gevolge van het verschuiven van de traditionele grenzen die aan niet-fysieke eigendom worden gesteld. Tot voor kort golden er geen eigendomsrechten voor puur feitelijke gegevens, maar was het intellectuele eigendomsrecht beperkt tot creatieve, niet feitelijke, werken. Met de introductie van een speciaal beschermingsregime voor databanken is deze grens verlaten. Inmiddels16 	Met de nuance dat het Nederlandse auteursrecht reeds het systeem van de geschriftenbescherming kende, op basis waarvan niet-oorspronkelijke werken en dus ook databanken wel al bescherming konden verkrijgen. kan voor gegevensverzamelingen met nieuwsberichten, beursberichten, adresbestanden enzovoorts bescherming worden verkregen. 
In feite laat de ontwikkeling van ICT zien dat waar het de motor van onze economie betreft, de verhouding tussen tastbaar en niet-tastbaar eigendom verschuift. Onze economie is in toenemende mate een kenniseconomie en daarin is informatie geld en macht. Niet langer produkten, maar diensten vormen de kerncomponent van onze economie. 
Het betreft echter niet alleen onze economie die door deze verschuiving wordt geraakt: ook in andere domeinen van ons maatschappelijk verkeer treedt de verschuiving naar voren. Voor de overheid blijkt allereerst het vermogen om sturend in maatschappelijke verhoudingen op te treden in toenemende mate afhankelijk te zijn van de hoeveelheid beschikbare gegevens. Gegevensbanken, koppelingsmogelijkheden, verwijsindexen en basisregistraties zijn al reeds langer instrumenten bij het steeds verder optimaliseren van de informatiehuishouding van de overheid. 	Zie over de diverse technieken en systemen onder meer: Raad voor het openbaar bestuur (2000: 23-43). Meer recent hebben datamining-technieken 	Datamining betreft het zoeken naar profielen op basis van onderzoek in gegevensbestanden.  de overheid ook een belangrijk instrument in handen gegeven voor pro-actieve dienstverlening. Maar de maatschappelijke waarde van informatie betekent nog iets anders voor de rol en de positie van de overheid: de overheid beschikt over een schat aan informatie. Een belangrijk deel van deze informatie is van groot belang voor burgers en bedrijven om te kunnen participeren in het democratisch proces (denk aan wetgeving, rechtsspraak, gegevenbestanden enzovoorts). Deze informatie vertegenwoordigt echter voor met name uitgevers (Sdu en Kluwer) ook een aanzienlijke commerciële waarde. De vraag is aldus: tegen welke prijs komt de overheidsinformatie beschikbaar en in hoeverre mag deze overheid zelf overgaan tot de exploitatie van overheidsinformatie? 	Zie hierover ook Bovens (1999b). Het kabinet heeft in april 2000 middels de Beleidslijn ‘Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie’ de eerste stappen voor een beleid in dezen uitgezet. 	TK 1999-2000, 26 387, nr. 7. Alhoewel de standpunten van het kabinet een belangrijke stap in de richting van een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van elektronische overheidsinformatie zijn, bevat de beleidslijn nauwelijks een visie op de mogelijkheden voor een actieve openbaarmaking van overheidsinformatie door de diverse instellingen. Dit terwijl juist een belangrijke toegevoegde waarde van ICT ligt in de mogelijkheid dat de overheid daarmee met haar informatie ‘de boer op kan gaan’. Zo heeft de overheid van de Verenigde Staten op basis van de Paperwork Reduction Act en de OMB Circular 125 bijna alle overheidsinformatie voor het publiek vrij toegankelijk en gratis beschikbaar gemaakt. Het internet is daarbij een cruciaal instrument. Het lijkt erop dat het opnieuw de eigendomsrechten (auteursrechten en databankrechten) zijn die een dergelijke vrije toegang in de weg staan. 

Menselijke interventie

Reeds lange tijd kennen we diverse voorbeelden van toepassingen waarbij de techniek bepaalde handelingen van de mens heeft overgenomen. Van recenter datum zijn virtuele popartiesten en zelfhandelende EDI-systemen en intelligent agents. 
In principe vallen alle handelingen in ons maatschappelijk verkeer terug te voeren op rechtshandelingen welke zijn verricht door een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon (een BV of een NV). De opkomst van ICT-toepassingen maakt menselijke interventie verder overbodig. Virtuele popmuzikanten voeren inmiddels de hitparade aan 	E-Cyas, oftewel Electronic Cybernetic Artificial Superstar (www.e-cyas.com), lanceerde een single en clip onder de veelzeggende titel ‘Are you real?’. en een voorraadbeheersysteem kan volledig geautomatiseerd producten bestellen op het moment dat de voorraadcijfers aangeven dat een normwaarde is bereikt. Met de inzet van zogenaamde intelligent agents op het internet is hier weer een dimensie aan toegevoegd. Het betreft in dit geval programmatuur die voor de gebruiker op diens verzoek bepaalde taken op het internet kan uitvoeren. Zo kan de agent op het internet zoeken naar informatie en sites, deze sorteren, e-mail afhandelen enzovoorts. Wanneer op termijn de techniek van dergelijke agents verder is verbeterd, kunnen ze over de voorwaarden van het downloaden van bijvoorbeeld gegevens uit een databank ‘onderhandelen’ met de intelligent agent die is geplaatst op de computer van een informatieleverancier.
De juridische status van een dergelijke handelen is nog verre van duidelijk: kan een overeenkomst, of meer in het algemeen een rechtshandeling, ontstaan zonder menselijke tussenkomst? Een rechtshandeling vergt immers een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Kan middels een dergelijke volledig geautomatiseerde verklaring een op de rechtsgevolg gerichte wil van de persoon die dit systeem benut worden aangenomen? In de doctrine zijn ─ op zoek naar het antwoord op deze vraag ─ inmiddels verscheidene theorieën ontwikkeld. 	Zie Van Esch (1999: 57-65) en Prins en Gijrath (2000: 126-130). De belangrijkste daarvan is wel die van de algemene wil: met de stap tot de inzet van de intelligent agent heeft de gebruiker zich verbonden om aan alle toekomstige verklaringen en handelingen van deze agent gebonden te zijn. Concrete aanknopingspunten in wetgeving en rechtspraak ontbreken helaas in Nederland. In de Verenigde Staten daarentegen heeft men via de Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) 	Het betreft hier een tekst opgesteld door de National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, zie: www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/citam99.htm. de juridische status van handelingen door intelligent agents wel geregeld en daarbij voor een redelijk rigide, maar daarom ook zeer praktische benadering gekozen. Zo bepaalt section 206 dat een overeenkomst middels handelingen van een intelligent agent tot stand kan komen, waarbij het kennisniveau van de intelligent agent een belangrijke rol speelt. De vraag is natuurlijk in hoeverre een wederpartij erop kan vertrouwen dat een technisch systeem (de agent) kan aangeven wat het wel of niet begrijpt. Hiernaast geeft section 102 een zeer ver reikende regeling inzake de aansprakelijkheid voor handelingen van de agent: een ieder die een intelligent agent inzet bij het verrichten van rechtshandelingen is aan deze handelingen gebonden, ‘even if no individual was aware of or reviewed the agents’s operations or the result of the operations.’	Stuurman en Wijnands (2000) gaan meer uitgebreid op deze regeling in.

Staatsterritoir

Het internet trekt zich zoals bekend niets aan van de geografische grenzen die traditioneel als aanknopingspunt voor nationale autonomie en rechtsorde gelden. Het loskoppelen van het handelen van het staatsterritoir heeft implicaties voor vrijwel alle rechtsgebieden. Het privaatrecht ziet zich voor problemen gesteld bij het vaststellen van het recht dat van toepassing is en het forum dat bevoegd is. Het strafrecht worstelt met de grensoverschrijdende bevoegdheden inzake rechtshandhaving en opsporing. Het bestuursrecht ziet de peilers onder (de controle op) het traditionele vergunningstelsel verdwijnen en ook het fiscale recht staat voor enorme uitdagingen. 
Nog afgezien van de constatering dat de landsgrenzen geen Deterritorialisering: Menselijke activiteiten zijn steeds minder aan het staatsterritoir gebonden, hetgeen allerlei vragen omtrent de rol van de nationale staat en de nationale rechtsorde opwerpt. Dat is vrijwel op ieder rechtsgebied, of het nu privaatrechtelijk is (welk recht is van toepassing), strafrechtelijk (rechtshandhaving en opsporing) of  bestuurlijk (welke overheid moet een vergunning verlenen en de controle uitoefenen) is.adequaat aanknopingspunt meer lijken te bieden, blijkt het vanwege de mobiliteit van het internetverkeer alsmede de eigenschappen tot het versluieren van de identiteit van een afzender welhaast onmogelijk vast te stellen waar precies een bepaald persoon zich bevindt dan wel (van)waar een handeling wordt verricht. Het valt steeds moeilijker te bepalen welke route een elektronisch bericht heeft afgelegd om uiteindelijk op zijn plaats van bestemming te komen. In deze context schieten rechtsregels die uitgaan van geografische kenmerken tekort en staan we voor de vraag welke uitgangspunten dan wél gehanteerd dienen te worden om het handelen van personen en organisaties ‘thuis te brengen’.
Inmiddels lijken de problemen rondom rechtsmacht alleen maar complexer te worden. Immers, internet en elektronische handel via vaste verbindingen lijkt ingeburgerd en draadloze communicatie (mobiele e-handel ofwel M-Commerce) waarbij de mobiele telefoon het communicatie-instrument wordt, is de nieuwe uitdaging. In verband met internationalisering en rechtsmacht lijkt het in een mobiele omgeving van cruciaal belang wetenschap te hebben alsmede te registreren vanaf welke precieze locatie een bepaalde handeling of transactie op een bepaald tijdstip werd verricht. Echter: het ziet er nu reeds naar uit dat het huidige aanknopingspunt voor de ‘identificatie’ van internet-handelingen B het IP-adres 	Het IP-adres is het adres dat voor het internet-Protocol (IP) individuele computer kan identificeren. B verdwijnt. Hiermee rijzen niet alleen belangrijke vragen rondom traceerbaarheid, maar moeten steeds meer vragen worden gesteld bij het vasthouden aan het territorialiteitsbeginsel (d.w.z. dat territorialiteit als aanknopingspunt voor nationale autonomie en rechtsorde geldt). Dit betekent dat de overheden van de diverse landen een visie zullen moeten ontwikkelen op de rol van de staat in een elektronische omgeving. Kwesties rondom internationalisering en rechtsmacht moeten hoog op de agenda staan. Toch blijkt uit onderzoek dat de gedachtevorming over ICT-recht nog steeds in belangrijke mate vanuit nationaal perspectief plaatsvindt, omdat men de zaken eerst nationaal op een rijtje wil zetten en vervolgens pas toe is aan internationale afstemming. 	Koops, Prins, Schellekens, Gijrath en Schreuders (2000). Daar waar onderwerpen op de agenda van de diverse internationale gremia staan, betreft het veelal niet de meest fundamentele problemen inzake internationalisering en rechtsmacht, en voorzover ze wel op de agenda komen (zoals internationaal privaatrecht), blijkt overeenstemming nog ver te zoeken. Veel activiteiten binnen internationale organisaties hebben dan ook vooral beleidsvoornemens en globale principes opgeleverd, maar nog weinig concrete resultaten. Alhoewel de Nederlandse regering daartoe een eerste aanzet heeft gepresenteerd middels de nota de nota Internationalisering en recht in de informatiemaatschappij, blijkt dat er vooralsnog te weinig effectieve en constructieve gedachtevorming plaatsvindt over het beleid op het thema internationalisering en rechtsmacht. ‘De vraagstukken van internationalisering en rechtsmacht zijn echter dermate inherent aan beleidsvorming op ICT-rechtsgebied, dat het nationale en het internationale perspectief niet zonder elkaar kunnen. Kortom, het is van groot belang dat de diverse problemen ook daadwerkelijk vanuit het internationale perspectief worden benaderd’. 	Koops, Prins, Schellekens, Gijrath en Schreuders (2000).  


2.2.2 	Vertrouwde posities

In eerdere publicaties over de invloed van ICT op het recht is er reeds op gewezen dat niet alleen geografische grenzen hun relevantie verliezen, maar dat ook de traditionele grenzen in de ordening van ons economisch en maatschappelijk verkeer ter discussie staan. 	Zie Prins en Kralingen (1997: 108-109). Starre ‘fysieke’ organisaties maken plaats voor dynamische ‘virtuele’ organisaties omdat ICT de mogelijkheden biedt om ten behoeve van de zich op dat moment voordoende situatie de juiste organisatorische constellatie op de been te brengen. Waar vroeger voor bepaalde economische activiteiten een groot en financieel krachtig bedrijf nodig was, kan nu door een enkeling vanachter een individuele computer worden bewerkstelligd. Het is de vraag in hoeverre het B ook in het recht gehanteerde B onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen nog relevant is voor het beoordelen van bepaalde maatschappelijke en economische processen. Zo kunnen de in het Burgerlijk Wetboek voor consumenten geïntroduceerde beschermingsbepalingen inzake algemene voorwaarden 	Bepaalde voorwaarden mogen gegeven hun voor consumenten negatieve inhoud niet middels algemene voorwaarden aan consumenten worden opgelegd. Art. 6:236 BW (zwarte lijst) en art. 6:237 BW (grijze lijst). zich via de zogenaamde ‘reflexwerking’ ook uitstrekken tot kleine bedrijven wanneer deze een met consumenten vergelijkbare positie innemen. 
Nieuwe vragen rondom het ordeningsvraagstuk hebben ook betrekking op de positie van de consument, een traditioneel als economisch zwak aangemerkte partij. Enerzijds brengt het internet nieuwe risico’s voor consumenten met zich mee. In een elektronische omgeving is de positie van de consument met name zwakker als het aankomt op kwesties rondom privacy, betalingen en transacties onder vreemd recht. Zo zijn consumenten op het internet veelal verplicht het gehele aankoopbedrag vooruit te betalen, terwijl de wettelijke regelingen deze praktijk uitdrukkelijk verbieden (zie Boek 7 titel 1 BW). Volledige betaling vooruit brengt consumenten immers in een nadelige positie wanneer het aankomt op teruggave van de koopprijs indien het afgeleverde niet aan de overeengekomen vereisten voldoet. Dit probleem wordt op het internet nog eens extra uitvergroot als gevolg van de mogelijk grensoverschrijdende dimensie van de transactie.
Anderzijds biedt het internet consumenten en andere gebruikers ook belangrijke nieuwe mogelijkheden tot het verstevigen van hun positie. Zo kunnen consumenten via sites als LetsBuyIt.com de aankoopprijs beïnvloeden door collectief een bepaald product te kopen. ‘Kijken en (automatisch) vergelijken’ is op het internet aanzienlijk makkelijker geworden. Ontevreden consumenten en patiënten of verontruste burgers kunnen het internet gebruiken om hun ontevredenheid of andere gevoelens voor een wereldwijd publiek kenbaar te maken. Deze ontwikkeling roept de vraag op in hoeverre in een elektronische omgeving nog sprake is van de ‘zwakke’ partij, zoals die in de traditionele wereld bestaat. In de traditionele wereld heeft de overheid de positie van de zwakke partij versterkt middels diverse wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld via specifieke consumentenbeschermingsmaatregelen). Kenmerkend hierbij is dat veel van deze wettelijke maatregelen een repressief karakter hebben, dat wil zeggen consumenten kunnen pas achteraf B als er iets fout is gegaan ─ optreden. Het internet daarentegen biedt een scala aan preventieve mogelijkheden waarmee niet alleen de consument, maar ook de burger of patiënt diens B in beginsel B zwakke positie aanmerkelijk kan verstevigen. Behalve de voornoemde mogelijkheden kan ook nog worden gewezen op de diverse mogelijkheden voor privacybewuste internetgebruikers om anoniem te surfen of (semi-)anoniem betalingen te verrichten. 	Zie hierover Prins (2000).
Kortom, gegeven zowel de nieuwe bedreigingen als de nieuwe beschermingsmogelijkheden voor consumenten staan we voor de vraag in hoeverre en op welke wijze het recht nog een rol heeft in het beschermen van de positie van de zwakkere partij in het maatschappelijk verkeer. De voorvraag daarbij is natuurlijk in welk opzicht nog sprake is van een zwakke partij in een elektronische omgeving en waardoor de positie van deze partij wordt gekenmerkt.
Een vergelijkbare ontwikkeling stellen we vast bij de relatie tussen auteurs en inhoud-exploitanten (de partijen die de aangeleverde muziek, teksten, films, databanken enzovoorts op de markt brengen). Ook hier biedt het internet voordelen en nadelen als het om machtsverhouding tussen deze partijen gaat. Waar in de traditionele wereld veel geld en een flinke organisatie nodig was om manuscripten, muziek, films enzovoorts uit te geven en te distribueren, biedt het internet (met daarbij de recente ontwikkelingen in compressietechnieken) welhaast een ieder de mogelijkheid om zelf te verveelvoudigen en openbaar te maken. Bekende artiesten hebben inmiddels al laten zien dat ze hun muziek zonder tussenkomst van de platenmaatschappij onder het internetpubliek kunnen verspreiden. Bekend is inmiddels ook de stap van de succesvolle Amerikaanse horror-schrijver Stephan King, die het eerste hoofdstuk van zijn boek The Plant zonder tussenkomst van zijn uitgever op het internet plaatste. King vraagt zijn lezers een dollar per hoofdstuk te betalen, indien ze willen dat hij blijft doorschrijven.29 	Zie www.stephenking.com. Voor de individuele auteur, muziekartiest enzovoorts betekent het internet vrijheid en daarmee een mogelijkheid tot het verstevigen van hun positie. 	Zo lanceerde David Bowie zijn nieuwe CD allereerst via zijn eigen website Little Wonderworld, waarna de CD pas later in de winkel verkrijgbaar was. Bowie heeft inmiddels ook een eigen bancaire internetvoorziening, waar fans betaalpasjes, overschrijfformulieren en cheques met de naam en foto van de artiest kunnen bestellen (www.bowiebanc.com). 
Toch laat het internet ook zien dat de positie van de auteur tevens wordt verzwakt. Immers, heeft de auteur zijn werk zonder tussenkomst van de platenmaatschappij, uitgever of een andere inhoudexploitant via het internet algemeen beschikbaar gesteld, dan is daarmee zijn macht over het werk ook totaal verdwenen. Zijn broodwinning kan de auteur B en dan met name de uitvoerende artiest B nog uitsluitend veiligstellen middels optredens. Voor de succesvolle artiesten zal dit voldoende zijn. De minder succesvolle auteurs zullen toch weer in de armen van de inhoud-exploitanten worden gedreven. De praktijk is vervolgens dat auteur alle auteursrechten dient over te dragen aan deze inhoudexploitanten en daar totaal afhankelijk van wordt. Juist het internet heeft inhoud-exploitanten ervan overtuigd dat ze uitsluitend kunnen overleven indien ze over alle rechten kunnen beschikken omdat ze deze bij hun overlevingsstrategie optimaal moeten kunnen inzetten. Voor de auteur blijft er dan van de door het internet geboden vrijheid weinig meer over. 	Zie ook Hugenholtz (2000), beschikbaar op http://www.ivir.nl/medewerkers/hugenholtz.html. Over de toekomst van de muziekindustrie, zie Dolfsma (2000). 
Naast de bovenstaande voorbeelden zijn er nog diverse andere maatschappelijke posities te noemen waarbij het internet enerzijds verstevigt en anderzijds afbreekt. Genoemd kan worden de privacypositie van internetparticipanten (waar sprake is van enerzijds een verzwakking door de toepassing van electronic monitoring-technieken en anderzijds een versterking door anonimiserings-, encryptie- en andere technieken 	Waarbij overigens momenteel geldt dat deze privacybeschermende technieken veelal slechts ‘beschikbaar’ zijn voor de met name technisch goed geïnformeerde gebruiker. In de toekomst zullen encryptietechnieken een standaardonderdeel van programmatuur gaan vormen. 
). Hiernaast blijkt in zijn algemeenheid in toenemende mate zorg te ontstaan voor een informatie- en participatiekloof tussen personen die wel en personen die niet op het internet actief zijn. Genoemd moeten niet alleen worden de ouderen of mensen in een sociaal zwakke positie in onze maatschappij. Illustratief is bijvoorbeeld ook de rol van het internet bij de huidige overspannen huizenmarkt: wie niet actief op het internet het aanbod in de gaten houdt, maar afhankelijk is van de traditionele brochures en krantenadvertenties van de makelaars, vist in veel gevallen achter het Net! 


2.3 	Uitdagingen 

Behalve de vragen ─ waarbij het antwoord veelal nog moet worden gevonden B zijn er de dilemma’s waarbij veelal wel een antwoord voorhanden is, maar de vraag rijst in hoeverre dat antwoord recht doet 
aan bepaalde andere belangen. Zoals al eerder gezegd, in principe zijn op de uitdagingen meerdere antwoorden mogelijk, maar is het niet altijd duidelijk of dit ook de echte antwoorden zijn.

Informatiedilemma’s 

Het spreekt welhaast voor zich dat de dilemma’s die in direct verband staan met het object van onze nieuwe samenleving B informatie B als eerste de aandacht vragen. Onze door ICT gedomineerde samenleving wordt niet voor niets een informatiesamenleving genoemd: informatie, gegevens en kennis vormen de drijvende factor voor vele processen in onze samenleving. De centrale vraag daarbij is wie over wat en voor welke doeleinden mag beschikken. Sturende begrippen daarbij zijn exclusiviteit van bepaalde informatie en de rechten daarop aan de ene zijde en vrije toegankelijkheid en vrije verspreiding van informatie aan de andere zijde. We zagen hierboven bij de bespreking van eigendomsrelaties reeds dat een huidige tendens tot een steeds verdere inperking van de wettelijke beperkingen op de exclusieve auteursrechten de informatievrijheid steeds verder onder druk stelt. 
De dilemma’s rondom de beschikbaarheid van informatie hangen samen met het karakter hiervan: informatie is immers een factor in onze samenleving die enerzijds als individuele, economische en intellectuele waarde bescherming vereist, maar anderzijds als maatschappelijk en cultureel ideeëngoed alsmede ten behoeve van de democratische rechtsstaat tot vrije toegang en verspreiding noodzaakt. 
De dilemma’s rondom de informatiemacht tonen zich op het terrein van de media(pluriformiteit), het intellectuele eigendomsrecht, het communicatiegeheim en de communicatievrijheid, de (strafrechtelijke) opsporing en de privacy. Op het laatstgenoemde terrein tonen de dilemma’s zich het duidelijkst, omdat de vraag naar een al dan niet gerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer de verbindende factor bij vele vragen inzake ICT-recht blijkt. In een samenleving waarin het verzamelen, opslaan en bewerken van gegevens alsmede het controleren van ons handelen een steeds centralere plaats inneemt, komen privacyvragen immers per definitie aan de orde. Voor de overheid vertaalt het beschikken over persoonsgegevens zich veelal in macht. Voor de private sector gaat het om geld. Daarbij geldt dat B zeker in de private sector B organisaties lang niet altijd zelf de diverse persoonsgegevens vergaren en opslaan. Het ‘huren’ van bestanden is een belangrijke andere optie. En deze optie heeft, afhankelijk van het type informatie, een prijskaartje waarmee de handel in informatie business is. Er zijn internationaal opererende listbrokers (ofwel handelaars in adresbestanden) waarvan bekend is dat het totale bestand van het bedrijf uit zo’n twee miljard namen bestaat. Maar adresbestanden zijn niet de echte vertegenwoordigers van de nieuwe waarde van persoonsgegevens. Behalve de kennis en informatie die de persoonsgegevens als zodanig opleveren, bevatten deze gegevens ook een schat aan verborgen nieuwe informatie die voor niet alleen bedrijven, maar ook voor de overheid van onschatbare waarde is bij het uitzetten van (pro-actief) beleid. Deze verborgen informatie kan worden verkregen met behulp van zogenaamde datamining-technieken. Middels dergelijke technieken kunnen groepsprofielen worden verkregen die eigenschappen van groepen van mensen weergeven in termen van prognoses (bijvoorbeeld inzake gezondheid, criminaliteit enzovoorts), gedrag (bijvoorbeeld koopgedrag of wanbetaling), significante verschillen met andere groepen enzovoorts Deze profielen worden aangemaakt op basis van vele gegevens, waaronder veel persoonsgegevens. Middels de verkregen profielen kunnen consumenten, burgers of een andere categorie waarin personen zich in het maatschappelijk verkeer participeren en profileren in een bepaalde categorie worden geplaatst op basis waarvan selectie en uitsluiting van individuele personen plaatsvindt: hun wordt al dan niet een aanbieding gedaan, een verzekering verstrekt, een overheidsvoorziening aangeboden enzovoorts.

Met behulp van gezondheidsrisicoprofielen kun je groepen van mensen uitsluiten voor verzekeringen, leningen of voor informatie over verzekeringen en kredieten. Zo kun je bijvoorbeeld groepen met gemiddeld een slechte gezondheidsprognose, slordig betalingsgedrag of groot kindertal bij voorbaat kansloos maken voor dergelijke voorzieningen. Het interessante hiervan is natuurlijk dat op basis van de profielen mensen zullen worden uitgesloten die niet het soort eigenschappen vertonen die de aanleiding voor de uitsluiting zijn. Er zullen aan volstrekt gezonde mensen verzekeringen geweigerd worden op basis van een slecht gezondheidsprofiel van hun groep. Aan stipte betalers zullen kredieten worden onthouden omdat hun groep bekend staat als een groep van lastige betalers. Deze mensen hebben de brute pech dat zij B wellicht toevallig B behoren tot groepen met een slechte gezondheidsprognose of met een profiel van wanbetalers. 	Vedder (1998). 

In een profileringsmaatschappij geldt het credo: het geheel is veelal meer dan de som der delen. 	Op deze techniek en de mogelijkheden ervan zowel in de private als de publieke sector wordt nader ingegaan in het speciale nummer van het tijdschrift Privacy & Informatie, nr. 3 1999. Vgl. ook Schreuders en van Kralingen (1998) 

Behalve datamining, laten ook andere technieken (waaronder primair het internet) zien dat met de alomtegenwoordigheid van elektronische applicaties we hebben te accepteren dat ons doen en laten volledig kenbaar is geworden. Op het internet kunnen via logbestanden grote hoeveelheden gegevens over het communicatieproces worden verzameld. Gebruikers van het internet die daar een homepage hebben, willen veelal graag weten wie ─ hoe laat en hoe lang ─ hun pagina bezoekt. Diverse bedrijven zijn op deze behoefte ingesprongen en bieden diensten aan waarmee het bezoek van een homepage middels logbestanden wordt vastgelegd. 	Zie bijvoorbeeld: http://www.extreme-dm.com/tracking en http://www.nedstat.nl. Bezoekers van de desbetreffende homepage worden veelal in het ongewisse gelaten over het feit dat via deze diensten diverse gegevens over hun elektronische communicatie worden verzameld. Lang niet alle gebruikers van de faciliteiten plaatsen het betreffende icoon namelijk zodanig zichtbaar op hun pagina, dat het bezoekers op de hoogte brengt van de registratie van hun bezoek. Toch betreft het hier in slechts een redelijk onschuldige activiteit. Via de logbestanden wordt namelijk uitsluitend vastgelegd dat er iets gebeurt, niet wat er precies gebeurt en door wie. Veel ingrijpender voor de privacy van de niet-wetende internetgebruiker zijn de zogenaamde electronic monitoring-programma’s, waarmee ook de inhoud van de netwerkactiviteiten kan worden bekeken en vastgelegd. Een bezoek aan bijvoorbeeld de URL van Cybersnoop	Cybersnoop is te downloaden op: http://www.pearlsw.com/downloads/dlV207c.htm. laat zien dat het aftappen van gegevensverkeer over het internet een eenvoudige zaak is. Via het gebruik van een dergelijk sniff-programma kan het gegevensverkeer op het internet worden afgevangen, vastgelegd en later eventueel geanalyseerd (bijvoorbeeld met behulp van een intelligent programma). Een klik op de button ‘meest gestelde vragen’ bij Cybersnoop, laat zien dat met behulp van dit programma internetgebruikers heimelijk kunnen worden gevolgd, dat zij deze activiteit niet kunnen ontdekken dan wel uitzetten en dat dit heimelijk volgen de gebruikers niet stoort.
De ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de internetgebruikers die niet van de technische realiteit van het internet op de hoogte zijn in een on line-omgeving een voor iedere geïnteresseerde volledig kenbaar leven gaan leiden. Daarmee treedt automatisch de vraag naar voren of het dan ook niet steeds moeilijker wordt deze nieuwe sociale context buiten onze privacyperceptie in de traditionele wereld B offline ─ te houden. Dat de on line- en de off line-wereld met elkaar interfereren staat vast. En daarmee is de kans groot dat de privacywaardering op het internet onze algemene waardering van privacy beïnvloedt. Immers, waar onze maatschappij in de digitale wereld een weg is ingeslagen naar een kenbaarheidsmaatschappij ─ een samenleving waarin identificeerbaarheid en kenbaarheid eerder regel dan uitzondering zijn B lijkt het welhaast onontkoombaar dat deze nieuwe dynamiek van gegevensverwerking buiten de fysieke wereld wordt gehouden. De nieuwe sociale verhoudingen die zich in de virtuele werkelijkheid ontwikkelen hebben namelijk onmiskenbaar hun invloed op de realiteit in de fysieke wereld, omdat beide werelden zich niet volledig los van elkaar ontwikkelen. Zou dit wel het geval zijn, dan leidt dit onmiddelijk tot spanningen en contradicties tussen de logica’s van de fysieke en de virtuele wereld. Immers, de nieuwe patronen van en uitgangspunten voor ordening en sturing in de virtuele wereld komen dan op gespannen voet te staan met de traditionele, in de fysieke wereld gangbare benaderingen. Kortom, waar in de digitale wereld niet anonimiteit, maar kenbaarheid het uitgangspunt van ons maatschappelijk handelen is geworden, is de kans groot dat dit voor de fysieke wereld ook gaat gelden. Overigens laten zelfstandige ontwikkelingen in de fysieke wereld ─ digitale camera’s, faciliteiten voor rekeningrijden enzovoorts ─ reeds zien dat de weg naar een kenbare maatschappij ook daar is ingeslagen.
Alle hiervoor besproken dilemma’s laten zien dat een van de belangrijkste uitdagingen in onze informatiemaatschappij is gelegen in het vinden van de noodzakelijke afwegingsfactoren alsmede adequate instrumenten om de grens tussen vrij toegankelijk en exclusief beschikbaar opnieuw te doordenken en op basis daarvan de omgang met informatie te reguleren. 


Vertrouwen

Een belangrijke functie van het recht is van oudsher het genereren van vertrouwen in het maatschappelijk en economisch verkeer. De digitalisering van onze maatschappij, waarbij persoonlijk contact en traditionele B aan fysieke aanwezigheid gebonden B identificatiemethoden verdwijnen, stelt de vertrouwensvraag voor dilemma’s. Ter illustratie kan worden gewezen op de gelijkstelling van een in het bijzijn van een wederpartij ondertekende verklaring met een aan een elektronisch bericht meegegeven elektronische handtekening. In principe zou een schriftelijke ondertekening door een contractspartij kunnen worden vervangen door een elektronische variant. Het probleem dat hier echter rijst, is dat met het toevoegen van deze elektronische handtekening niet onomstotelijk is gegarandeerd dat het daadwerkelijk die ene specifieke partij was die het document van de elektronische handtekening voorzag. Bij afwezigheid van fysiek contact ─ en daarmee de mogelijkheid tot eigen waarneming van de identiteit van de wederpartij ─ in combinatie met de mogelijkheden tot het onherkenbaar manipuleren van elektronische berichten is niet met 100% zekerheid vast te stellen dat het daadwerkelijk de desbetreffende partijen waren die middels de elektronische handtekening het contract ‘ondertekenden’. 
Als het op vertrouwen in elektronische communicatie aankomt, blijken diverse factoren van belang: vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid. Onzekerheid over deze factoren ondermijnt het vertrouwen in elektronische communicatie. Vertrouwelijkheid betreft de garantie dat onbevoegde derden niet tijdens het transport van het elektronisch bericht kennis kunnen nemen. Authenticiteit ziet op de garantie dat de verzender van het bericht daadwerkelijk degene is die beweert dit te zijn. De integriteit betreft de zekerheid dat de inhoud van hetgeen werd gecommuniceerd niet tijdens het transport of de opslag is gewijzigd. Onweerlegbaarheid B ook wel non-repudiation genoemd B betekent dat de verzender of ontvanger van het bericht niet achteraf kunnen ontkennen het bericht te hebben verzonden dan wel ontvangen. Autorisatie, tenslotte, betreft de bevoegdheid van een bepaald persoon tot de betreffende communicatiehandeling dan wel de toegang tot de communicatie. Bestaat er twijfel over een dezer factoren, dan ontstaat er een gebrek aan vertrouwen in de elektronische communicatie. Het moge duidelijk zijn dat zekerheid over deze factoren ook belangrijke consequenties heeft voor de waardering van elektronisch bewijs en daarmee de bewijspositie bij partijen bij een eventueel geschil rondom elektronische communicatie. 
 Inmiddels zijn diverse technieken en toepassingen in ontwikkeling voor het verhogen van vertrouwen in en de betrouwbaarheid van de elektronische communicatie. Gewezen kan worden op encryptie	Encryptie betreft het versleutelen van berichten aan de hand van symmetrische of asymmetrische systemen. Er is reeds veelvuldig op gewezen dat cryptografie, zijnde niets anders dan een tussen partijen afgesproken geheimschrift, reeds door Julius Caesar werd gebruikt. Zie Koops (1999)., elektronische handtekeningen	Het plaatsen van een elektronische handtekening is in feite een vorm van cryptografie. Zie in detail hierover Van der Hof (1997), Huydecoper en van Esch (1997). Zie ook Aalberts en Van der Hof (2000)., trusted third parties 	Een trusted third party (TTP) levert diverse diensten voor het genereren van vertrouwen in elektronische communicatie. Zo kan de TTP de rol van certification authority (CA) vervullen en aldus certificatiediensten voor digitale handtekeningen aanbieden. Ten tweede kan de TTP de uitgewisselde berichten door middel van encryptie beveiligen, waarbij de TTP er zorg voor draagt dat de berichten worden versleuteld. De TTP maakt daartoe het cryptografisch sleutelmateriaal aan, verstrekt dit vervolgens en bewaart het tevens. In het kader van deze tweede functie kan de TTP tevens bepaalde garanties bieden dat de elektronische berichten en documenten verzonden of ontvangen zijn. Ten behoeve van deze zogenaamde onweerlegbaarheid (non-repudiation) verstuurt de TTP elektronisch getekende bevestigingen van verzending en ontvangst. Ook kunnen de berichten worden voorzien van een tijdstempel (time-stamp) waarmee het tijdstip waarop de elektronische communicatie plaatsvond wordt vastgelegd. Op deze wijze kan de TTP een rol vervullen in bewijskwesties. Een laatste reden om de TTP in te schakelen is om de beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Aldus kan de TTP worden ingeschakeld voor het beheer van de elektronische documenten, het genereren van automatische back-ups van de communicatie en het bewaren van de publieke sleutel., certificatiediensten enzovoorts. De inzet van dergelijke technieken en diensten brengt evenwel nieuwe vragen met zich mee: hoe zit het met de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de diensten van een trusted third party (TTP), waarbij vragen spelen rondom niet alleen de technische en de organisatorische beveiliging die deze hanteert, maar ook continuïteit en financiële onafhankelijkheid van de activiteiten van deze partij; hoe staat het met de aansprakelijkheid inzake de gebruikte technieken dan wel ingezette derde partij? Ook spelen vragen rondom de privacy, de interoperabiliteit, en de rechtmatige toegang door derden. Met name dit laatste aspect is een punt van zorg voor de overheid omdat ze graag over de bevoegdheid en daadwerkelijke mogelijkheid wil beschikken toegang te verkrijgen tot het via de diensten en toepassingen versleuteld materiaal. Zo willen politie en justitie in het licht van hun opsporingstaak graag toegang tot versleuteld materiaal en beveiligde systemen hebben, zodat afluisteren mogelijk blijft. 	Zie meer in detail over al deze aspecten het dossier TTP’s van het tijdschrift Computerrecht, 1998, nr. 5:  206-234 (eveneens beschikbaar op http://cwis.kub.nl/~frw/people/koops/pub/ttp‑dos.htm). Zie ook ‘Nationaal TTP-project’, TK 1998-1999, 26 581 (te vinden op http://www.minvenw.nl/dgtp/beleid/ fr_beleid.htm).
Alhoewel de wens tot zowel het aftappen als het beschermen van communicatie geen nieuw dilemma oplevert, brengen de nieuwe beschermings- en aftapmogelijkheden wel nieuwe dilemma’s rondom enerzijds een uitbreiding en anderzijds een inperking van het handelingspotentieel van met name de overheid met zich mee. 


Verantwoordelijkheden

Een volgend dilemma betreft de vraag: wie is verantwoordelijk voor wat en onder welke omstandigheden? Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid speelt onder meer bij de volgende kwesties:
─	een elektronisch verzonden bericht is niet afkomstig van de daadwerkelijke verzender van het bericht, maar van een valse of verkeerd vermelde afzender;
─	er is sprake van een schending van de confidentialiteit of de integriteit van een bericht, met andere woorden een onbevoegde heeft (opzettelijk) van de inhoud van een vertrouwelijk bericht kennisgenomen of het bericht raakt (bijvoorbeeld tijdens de transmissie) inhoudelijk incorrect of incompleet;
─ 	de transmissie van een bericht gaat fout of loopt vertraging op, waardoor het niet of te laat bij de ontvanger wordt bezorgd;
─	er is sprake van een onbevoegd gebruik van elektronisch beschikbare of verzonden informatie, waardoor bijvoorbeeld sprake is van schending van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens dan wel auteursrechten.

De duiding, definiëring en verdeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in deze en andere gevallen van elektronische communicatie is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een stabiel juridisch klimaat voor ICT-ontwikkelingen. Daarbij is de precieze invulling van het stelsel van aansprakelijkheid niet alleen van belang voor de positie van individuele partijen in een concrete situatie. Ze heeft ook implicaties voor de daadwerkelijke ontwikkeling en totstandkoming van nieuwe digitale diensten. Zowel de enorme verscheidenheid aan dergelijke diensten en de daarbij betrokken partijen als het grensoverschrijdende en interactieve karakter van een groot aantal van deze diensten verscherpen de problematiek. Rechtszekerheid blijkt in toenemende mate gewenst, hetgeen noodzaakt tot duidelijkheid over vragen als: wie kan en moet aansprakelijk worden gesteld voor elektronische handelingen? aan wie moeten de handelingen onder welke omstandigheden worden toegeschreven? en op welke wijze kan en moet de bron van de handelingen worden geïdentificeerd? Dit laatste aspect is mede van belang gegeven de toenemende populariteit van anonimiseringsdiensten op het internet. Immers, in dit geval is niet dan wel zeer moeilijk te traceren van wie de informatie oorspronkelijk afkomstig is. Uiteindelijk vormt naast het wettelijk kader ook de rol van partijen zelf een belangrijk instrument voor het duiden van zowel de contractuele als de niet-contractuele aansprakelijkheid.
Hierbij blijkt dat juist de aansprakelijkheid die voortvloeit uit tekortkomingen die niet op een contractuele relatie zijn terug te voeren, maar te maken hebben met derde partijen (dus de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad), bij het aangaan van elektronische relaties de belangrijkste risico’s met zich meebrengt. Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Allereerst is dit gelegen in het feit dat men in niet-contractuele relaties geen greep op de risico’s kan krijgen. In een contractuele relatie vallen de risico’s immers middels een contract af te dekken. In relaties met derde-partijen ontbreekt dit instrument. Hiernaast spelen overwegingen als de vereiste mate van juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de gegevens en informatie die middels de elektronische dienst worden geleverd in belangrijke mate een rol bij de beoordeling van aansprakelijkheid, maar blijkt juist in een elektronische omgeving de greep op deze juistheid, volledigheid en rechmatigheid van het materiaal moeilijk te verkrijgen. Zo kunnen derden anoniem via een internet Service Provider (ISP) inbreukmakend materiaal op het internet plaatsen en treedt de vraag naar voren in hoeverre deze ISP aansprakelijk is voor het verspreiden van dit materiaal. In de praktijk blijkt dat de aansprakelijkheid voor onrechtmatige en illegale handelingen die met de tussenkomst van ISP’s zijn gepleegd in de praktijk al snel op het bord van deze aanbieders wordt gelegd omdat zij ─ in tegenstelling tot de achterliggende bron van de inbreukmakende handelingen ─ in ieder geval zijn te traceren. In hoeverre is dit echter een wenselijke ontwikkeling? Wat kunnen en willen we van ISP’s verlangen en wat zijn vervolgens de consequenties voor de informatievrijheid? En ten slotte: wat is de consequentie en haalbaarheid van de gekozen aanpak op een mondiaal niveau?
Inmiddels is in enkele uitspraken door de rechter uitgemaakt dat een ISP die een actieve bemoeienis heeft met inhoud van hetgeen hij beschikbaar stelt, dan wel zich als zodanig naar het publiek profileert, zich er terdege van bewust moet zijn dat dit tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden indien de inhoud van de site inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel anderszins onrechtmatig is. 	Pres. Rb. ‘s-Gravenhage 12 maart 1996, Mediaforum 1996, nr. 4: B59-B61; Computerrecht 1996: 73-77 (Scientology/XS4ALL) en Rb. ‘s-Gravenhage 9 juni 1999, Mediaforum 1999:  205-209, IER 1999: 237-241 (XS4ALL/Scientology). Ook wanneer van een dergelijke bemoeienis geen sprake is, mag van de ISP een zodanige zorgvuldigheid verwacht worden dat indien hij in kennis wordt gesteld dan wel op andere wijze op de hoogte is (te denken valt aan nieuwsgroepen die door hun naam vermoedelijk inbreukmakend materiaal bevatten of aan aandacht in de pers) van het feit dat middels zijn activiteiten inbreukmakend materiaal ter beschikking wordt gesteld, terwijl aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen, hij daarop adequate correctieve maatregelen neemt. Doet hij dit niet, dan handelt hij onrechtmatig. Concreet betekent dit dat de ISP pas behoeft te handelen als hij van de onrechtmatigheid op de hoogte is. Voor deze wetenschap behoeft hij niet actief het materiaal dat via zijn server beschikbaar wordt gesteld te onderzoeken op rechtmatigheid. 

Minder eenvoudig is het antwoord op de vraag of van een ISP ook een actieve onderzoeksplicht mag worden verwacht. Dit lijkt zowel problematisch als onwenselijk. In de praktijk is het immers niet haalbaar dat de ISP te allen tijde verifieert of er sprake is van inbreukmakend of illegaal materiaal op zijn site. Conform het geldende recht ligt die taak toch in de eerste plaats bij de rechthebbende dan wel de overheid. Bovendien kan een systeem van door ISP’s uit te voeren controle zonder concrete aanleiding nooit sluitend zijn. Gegeven de enorme kosten die met een dergelijke vorm van controle zijn gemoeid is de kans groot dat alleen de grote ISP’s zich op de markt kunnen handhaven en moeten we ons ten slotte afvragen of met een dergelijk systeem de informatievrijheden zijn gediend. De voorwaarde van het zonder aanleiding speuren naar inbreukmakend materiaal zou anders kunnen liggen bij kleine Bulletin Boards en bij nieuwsgroepen die door hun naam inbreukmakend materiaal bevatten. 	Zie Prins en Gijrath (2000: 168-169).


handhaving

Het is in diverse publicaties inmiddels veelvuldig opgemerkt: het internet is in feite één groot mondiaal publicatiemedium en kopieerapparaat. Waar vroeger voor een inbreukmakende handeling veel geld en een veelal misdadige opzet de voorwaarden scheppende factoren waren, kan iedereen nu onrechtmatig handelen en zich daar nauwelijks van bewust zijn. Daarbij hebben deze handelingen veelal ook al snel belangrijke economische gevolgen. Technieken als MP3, en meer recentelijk het hierboven reeds aangehaalde Napster laten zien dat het vinden, downloaden en kopiëren van muziekbestanden kinderspel zijn geworden. In het verleden werden tegen de kopieerpraktijken middels kopieerheffingen op cassettebanden en CD’s noodverbanden aangebracht: op het internet, waar geografische grenzen ontbreken en het welhaast onmogelijk is te traceren waarvandaan muziekbestanden worden verspreid en waar ze vervolgens worden gedownload, bieden dergelijke instrumenten geen uitkomst meer. 
Maar niet alleen de muziekindustrie heeft te kampen met handhavingsproblemen. Technieken en toepassingen als electronic monitoring, 	Electronic monitoring betreft de inzet van bepaalde programma’s op het internet om onder meer het surfgedrag van internetbezoekers ‘gade te slaan’ en inzichtelijk te maken, om vervolgens op basis daarvan bijvoorbeeld marketingbeslissingen te nemen. e-bombing, 	E-bombing betreft het verzenden van een dusdanige hoeveelheid e-mail of in een met een dusdanige functionaliteit dat de elektronische brievenbus B of erger nog complete computersystemen B verstopt raken. Een bekend voorbeeld is het I LoveYou-virus dat begin mei 2000 de gehele elektronische wereld raakte. e-kinderporno en hacken 	Ook wel computervredebreuk genoemd. Het betreft het illegaal binnendringen in een computersysteem. laten zien dat in principe iedere individuele gebruiker van het internet op een eenvoudige wijze het recht aan zijn laars kan lappen. We kunnen stellen dat de traditionele barrières voor inbreukmakende handelingen vervaagd zijn. Mobiliteit, anonimiteit alsmede de grensoverschrijdende dimensie spelen bij deze problemen een belangrijke rol. Het blijkt dat het traditionele handhavingsinstrumentarium veelal slechts in beperkte mate een antwoord heeft op de consequenties van anonieme, grensoverschrijdende en ondoorzichtige communicatiepatronen.

In de nota WES worden diverse vragen en aandachtspunten inzake handhaving genoemd. Strafrechtelijk betreft het vragen rondom de toereikendheid van het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden in een elektronische omgeving, de noodzaak tot het veiligstellen van de mogelijkheid van aftappen van telecommunicatie, de toepassing van opsporingsbevoegdheden op internet, de inzet van datamining als opsporingsmiddel, het opleggen van medewerkingverplichtingen aan ISP’s en TTP’s, en de organisatie en opleiding van politie en justitie. 	Nota WES, p. 168-169. Op het gebied van privaatrechtelijke handhaving ziet de regering de volgende aandachtspunten: bewijskracht van door TTP’s vastgelegde elektronische informatie, digitale handtekeningen, alternatieve geschillenbeslechting en ‘beslag’ op de elektronische snelweg. 	Idem, p. 169.
Bij de toepassing van deze handhavinginstrumenten speelt echter één belangrijk probleem: de grensoverschrijdende dimensie van het internet. In de praktijk van alle dag tenderen individuele landen vast te houden aan hun nationale soevereiniteit. Maar hoe kunnen staten dan hun (nationale) wet- en regelgeving handhaven in de internationale informatiesamenleving? 
Van groot belang is daarom dat op internationaal niveau afspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen de vorm aannemen van (stimuleren of afwachten van) internationale zelfregulering, internationale verdragen, harmonisatie van materiële rechtsnormen, of afspraken over procesregels (zoals wederzijdse rechtshulp in strafzaken). Dergelijke afspraken kunnen op verschillende niveaus worden gemaakt, zowel in internationaal (VN, OESO) en in regionaal (EU, Raad van Europa) als in bilateraal verband. De Nederlandse regering gaat daarbij uit van een pragmatische aanpak: per handhavingsprobleem in een bepaald rechtsgebied wordt bekeken wat de meest haalbare en effectieve manier is om in (internationale) handhaving te voorzien. 	Zie Koops, Prins, Schellekens, Gijrath en Schreuders (2000).
In aanvulling op B en zeker ook in afwachting van B deze oplossingen, dienen er andere dan juridische maatregelen te worden ingezet bij het handhaven van de rechtsregels in een elektronische omgeving. 
Een blik op de technische maatregelen leert dat de techniek zeker uitkomst kan bieden. Bescherming van persoonsgegevens kan worden gerealiseerd met technieken als privacy enhancing technologies (PET)	Privacy enhancing technologies betreft een stelsel van technologische maatregelen waarmee de privacy van gebruikers of andere personen wordt afgeschermd. Het centrale principe van PET is dat middels de inzet van technologie het gebruik van diverse identificerende persoonsgegevens kan worden vermeden. Zie het rapport van de Registratiekamer en de Information and Privacy Commissioner van Ontario, Canada getiteld Privacy Enhancing Technologies, Den Haag 1995., privacykeurmerken 	Een voorbeeld is het keurmerk dat TRUSTe uitgeeft. Deze vanuit de informatieindustrie opgestarte instelling certificeert sites die voldoen aan het privacybeleid, zoals opgesteld door TRUSTe. Deze sites mogen vervolgens het TRUSTe-logo op de site voeren. http://www.etrust.com. Inmiddels wordt het systeem van keurmerken ook buiten het privacy-domein toegepast. Zo introduceerde enkele Europese consumentenbonden (waaronder de Nederlandse Consumentenbond) het webtrader-keurmerk voor sites die voldoen aan een bepaald niveau van consumentenbescherming bij on-line transacties.. en encryptie. Electronic management-systemen 	Electronic copyright management systems zijn geautomatiseerde systemen die beveiligd de distributie van auteursrechtelijk beschermde werken regelen, voor het rechtenbeheer zorg dragen, diverse controlefuncties uitvoeren en vergoedingen afrekenen. kunnen hun bijdrage leveren bij het handhaven van auteursrechten, en filteringprogramma’s	Met behulp van filteringprogramma’s worden bestanden ‘gezuiverd’ van bepaalde als onwenselijk ervaren woorden, teksten of beelden. kunnen worden ingezet bij de bescherming van jeugdigen tegen bepaalde informatie op het internet.
Toch blijkt ook dat waar op het terrein van de handhaving winst wordt behaald, problemen ontstaan met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting (bijvoorbeeld ten gevolge van filtering), privacybescherming (bij de inzet van bepaalde opsporingstechnieken) en het communicatiegeheim (bijvoorbeeld bij een nadere regulering van encryptie). Ook blijkt de techniek niet de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen bieden om de nuances van ons normensysteem te incorporeren. We zullen in paragraaf 3.2.1 nader op de nadelige consequenties van de inzet van de techniek bij de handhaving ingaan. Vast staat in ieder geval dat het versterken van het handhavingsinstrumentarium belangrijke negatieve consequenties kan hebben voor enkele fundamentele waarden in onze rechtsstaat.


Verwevenheid rechtsgebieden

Diverse ontwikkelingen laten zien dat de juridische deelgebieden die in de fysieke wereld een redelijk gescheiden bestaan leiden, in toenemende mate met elkaar interfereren. Zo heeft de keuze voor bepaalde systemen van handhaving van auteursrechten belangrijke consequenties voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Immers, als ten behoeve dan wel aan de hand van het toezicht op het rechtmatig gebruik van bepaalde muziek- of tekstbestanden worden niet alleen NAW-gegevens geregistreerd, maar ook het gedrag, de smaak en andere voorkeuren van internetgebruikers in kaart kan worden gebracht betekent dat een inbreuk op de privacy.
Maar belangrijker nog dan de rechtsgebiedinterfererende werking van ICT is de tendens tot wat wel wordt aangeduid als ‘horizontalisering’, maar beter geduid kan worden als congruentie van rechtsdomeinen. 	Immers bij horizontalisering is sprake van het verdwijnen van hiërarchische lijnen, terwijl er bij de hierna beschreven tendens in feite veeleer sprake is van het verdwijnen van grenzen tot rechtsdomeinen. In het belang van rechtszekerheid en transparantie van rechten en plichten lijken beleidsmakers te tenderen naar juridische oplossingen die voor meerdere rechtsgebieden van toepassing zijn. Een mooi voorbeeld is art. 1 van de Duitse Multimediawet. 	Officieel: Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, BT-Drucksache 13/7934, in werking getreden op 1 augustus 1997 (te vinden op: http://www.iid.de/rahmen/iukdgbt.html). Dit artikel bevat een regeling voor de aansprakelijkheid van ISP’s en andere informatieleveranciers, waarbij de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de privaatrechtelijke aansprakelijkheid gelijk worden gesteld. Andere voorbeelden waaruit deze tendens blijkt zijn de eerdergenoemde uitspraak in de zaak van de Scientologykerk tegen onder meer de ISP XS4ALL 	Zie noot 40. en de Europese Richtlijn Elektronische handel. In deze Richtlijn formuleert de Europese wetgever een stelsel van factoren om zowel de privaatrechtelijke als de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ISP’s invulling te geven. 	Artt. 13 e.v. richtlijn Elektronische Handel.
ICT leidt aldus niet alleen tot een horizontalisering van maatschappelijke en economische verhoudingen, maar ook tot een roep om congruentie van wet- en regelgeving. Deze congruentie leidt tot een verwevenheid van rechtsgebieden. De vraag die hierbij naar voren treedt is echter in hoeverre de normen en waarden die aan de rechtsregels van een specifiek juridisch deelgebied ten grondslag liggen zo maar gelijk gesteld mogen worden met die welke aan het andere rechtsgebied ten grondslag liggen. Een andere vraag daarbij is welke consequenties een rechtsgebied-overstijgende regulering in de on line-wereld heeft voor de normen en regels van de off line-wereld. Immers, de door de Nederlandse regering in diverse beleidsdocumenten gehanteerde benadering ‘wat off line geldt, moet ook on line gelden’ kan ook de andere kant opwerken: ‘wat on line geldt, dient ook off line te gelden’.	Zie ook Hugenholtz (1998: 233-235). 
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3 	RICHTINGEN VAN AANPAK

3.1	Oplossingen vanuit de praktijk

Hoe op de diverse vragen en dilemma’s te reageren? Hoe het conceptuele tekort opnieuw in te vullen? 
In dit hoofdstuk kijken we naar de in de praktijk ontstane, betrekkelijk los van de overheid functionerende oplossingen. In de volgende hoofdstukken komen zoals al aangegeven de oplossingen en visies aan bod die meer op de rol van de overheid zijn toegespitst. Wel zullen we daar waar dat aan de orde is aangeven of bepaalde in de praktijk ontstane oplossingen ook op beleidsniveau als waardevol worden erkend. Opvallend bij de vanuit de praktijk aangedragen oplossingen is in ieder geval dat de techniek niet alleen onderwerp van aanpak vormt, maar ook B zoals hiervoor al kort aangestipt ─ als middel bij de aanpak van de problemen wordt ingezet. Als eerste zullen we daarom stil te staan bij de diverse dimensies van de interactie tussen ICT en recht.	Zie eerder Prins (1995: 15-17).


3.2 	Dimensies van recht en techniek

Allereerst stellen we vast dat B alhoewel de wetgever probeert het tegendeel te bewerkstelligen ─ technische en technisch georiënteerde normen steeds meer in ons recht binnendringen. Het beleidsadagium van technologieonafhankelijke regelgeving blijkt in de praktijk lang niet altijd eenvoudig te realiseren. Immers, algemene bepalingen blijken soms onvoldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de specifieke eigenschappen van bepaalde technologische toepassingen. Een voorbeeld hiervan zijn de regels inzake de status van bepaalde elektronische handtekeningen en de rol van certification authorities daarbij. We zouden kunnen stellen dat de technologie een te complex en gevarieerd fenomeen is om daarvan bij het formuleren van rechtsregels die het maatschappelijk verkeer (aan)sturen te abstraheren. Toch blijft het formuleren van technologieonafhankelijke wetgeving een belangrijke doelstelling. Diverse wetten hebben de afgelopen jaren reeds laten zien dat ze vanwege hun technologieafhankelijke formulering van de gestelde regels snel aan herziening toe waren. Voorbeelden zijn de Wet persoonsregistraties (die uitsluitend betrekking had op persoonsregistraties en niet op andere verwerkingshandelingen met betrekking tot persoonsgegevens) en de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Ook de Grondwet bleek met een bepaling inzake het briefgeheim of telefoon- en telegraafgeheim niet volledig technologie- en mediumonafhankelijk. Met de toenemende convergentie van media neemt het belang van technologieonafhankelijke regulering alleen maar toe. Wanneer omroep, telecommunicatie en pers samengaan, kan men immers twijfelen aan het nut en de werkbaarheid van specifieke regels voor de diverse afzonderlijke media.	Zie over convergentie Van den Hoven van Genderen, Ottow en Stuurman (1997), Lips, Frissen en Prins (1999) en Asscher (1999).
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Ten tweede blijkt, zoals we hiervoor al vaststelden, de technologie een belangrijke instrument te kunnen zijn bij de aanpak van juridische problemen. Diverse toepassingen laten inmiddels zien dat normering en handhaving met behulp van de techniek uitkomst kan bieden in de gevallen dat normering met behulp van rechtsregels tot onvoldoende resultaten in staat is. De toepassing van dergelijke technieken vraagt echter weer om nadere regels en randvoorwaarden. Ook op dit tweede aspect komen we hierna nader te spreken (paragraag 3.2.1).
Ten derde beïnvloedt de techniek de keuze voor bepaalde sturingsinstrumenten. Zoals we in het navolgende hoofdstuk in meer detail zullen bespreken, toont de Nederlandse regering zich in de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (WES) uit 1998 een sterk voorstander van de inzet van zelfreguleringmechanismen bij het oplossen van de juridische problemen tengevolge van ICT: de overheid moet daarbij niet primair sturend, maar veeleer stimulerend en randvoorwaardenscheppend optreden. 	Nota WES, p. 162-163. De markt wordt volop de gelegenheid geboden zelf met de noodzakelijke antwoorden te komen. Ook het individu zelf moet B deels zelf deels vertegenwoordigd door belangenorganisaties B naar de antwoorden op zoek gaan en de bescherming van zijn positie en belangen vorm geven. De keuze voor deze aanpak wordt voor een belangrijk deel bepaald door het onderwerp van regulering: de techniek. Juist door op het instrument van de zelfregulering in te zetten, hoopt de overheid voldoende flexibiliteit te bieden in een tijd waarin technologische en maatschappelijke turbulentie de overhand hebben.
Wat betekent het voorgaande voor de in de praktijk ontwikkelde aanpak van de genoemde problemen en dilemma’s? 


3.3 	Private sturingsinstrumenten

3.3.1 	Techniek

We stelden hiervoor reeds dat de techniek belangrijke mogelijkheden biedt voor het handhaven van het recht in een on line wereld. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de ontwikkelingen van diverse beschermingstechnieken zoals privacy enhancing technologies (PET) en encryptie voor de bescherming van persoonsgegevens, electronic copyright-managementsystemen bij het handhaven van auteursrechten, en filteringprogramma’s ter bescherming van jeugdigen tegen bepaalde informatie op het internet. 	Met name in de Verenigde Staten worden filterings- en labelingsprogramma’s met betekenisvolle namen als NetNanny, Savesurf en Surfwatch op grote schaal in scholen en openbare bibliotheken ingezet. 

Een belangrijk voorvechter van de toepassing van technische instrumenten ter vervanging van wetgeving is de Amerikaanse hoogleraar Reidenberg. In zijn artikel in de Texas Law Review introduceert Reidenberg de Lex Informatica als nieuw wetgevingsinstrument. 	Reidenberg (1998). Essentie van de Lex Informatica is dat middels de techniek bepaalde rechten en plichten vorm kunnen krijgen. Belangrijk voordeel van dit technische ‘wetgevingsinstrument’ is dat de techniek de gebruiker tot een bepaald handelen verplicht, waarmee rechten en plichten direct kunnen worden geëffectueerd, en niet ex post zoals veelal met de traditionele juridische instrumenten het geval is. Wat wel en niet mag wordt als het ware voorgeprogrammeerd. 	Hugenholtz (1998: 253). Een consequentie waar echter terdege rekening mee dient te worden gehouden is dat rechthebbenden en belangenorganisaties van verontruste ouders, privacywaakhonden en anderen hun visie op de informatiemaatschappij in feite kunnen dicteren via de techniek.
Mede met het oog op het voordeel van automatische en onmiddellijke handhaving van rechten heeft de rol van de techniek bij het handhaven van wetgeving ook op beleidsniveau inmiddels de nodige aandacht, ook omdat de markt en bepaalde belangenorganisaties daar steeds nadrukkelijker om vragen. Zo hebben op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht de lidstaten van de WIPO (World Intellectual Property Organisation) zich verplicht te zorgen voor procedures om het auteursrecht te handhaven. Daartoe moeten ze afdoende juridische bescherming bieden aan technische maatregelen die auteursrechthebbenden hanteren om hun rechten te kunnen uitoefenen (zoals anti-kopieermaatregelen), alsmede wettelijke bescherming geven tegen het ongeautoriseerd veranderen of verwijderen van auteursrechtbeheerinformatie (copyrights management information) of het verspreiden van werken waarvan men weet dat dergelijke informatie is veranderd of verwijderd.

We stellen bij deze ontwikkeling vast dat er in toenemende mate aandacht is voor de rol die de techniek kan spelen bij het vormgeven en handhaven van rechten en plichten op het internet. Maar belangrijk is dan wel dat de internetgebruiker een adequaat inzicht in het gebruik van deze technieken heeft. De toepassing van cookies 	Cookies zijn bestanden die vanuit een door de consument bezochte website worden geplaatst op de harde schijf van deze consument, zodat deze consument bij een volgend bezoek aan deze website door de site wordt herkend als die specifieke bezoeker die de site al eens had geraadpleegd. Op deze wijze kunnen profielen van de bezoekende consument worden gegenereerd. en via het internet beschikbare versleutelingstechnieken zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Wie zich nietsvermoedend op het internet begeeft, heeft zo zonder dat hij het merkt diverse cookies ‘aan zich kleven’ die zijn handel en wandel op het Net in de gaten houden. Wie daarentegen bekend is met de techniek, zal de cookies weten te omzeilen en beschikt over meer privacy. Ook projecten als P3P 	P3P staat voor het Platform for Privacy Preferences, een project opgezet door het World Wide Web Consortium (W3C), dat een set protocollen en afspraken omvat waarmee browsers of andere programma’s automatisch over de afgifte van persoonsgegevens kunnen ‘onderhandelen’ Het systeem werkt op basis van privacywensen en privacyprofielen die gebruikers kunnen instellen. en PICS 	PICS staat voor Platform for internet Content Regulation. Dit platform scant websites op hun inhoud en labelt de websites vervolgens wel of niet. Met behulp van filterprogrammatuur worden vervolgens sites zonder PICS-label automatisch geblokkeerd. Op deze wijze past het internet zelfcensuur toe. laten zien dat de mate van privacy respectievelijk meningsvrijheid waarover iemand op het internet beschikt in belangrijke mate wordt bepaald door de adequate kennis van het gebruik van deze middelen. Waar het aldus op neer lijkt te komen is dat niet uitsluitend het gedrag van mensen aanknopingspunt voor regulering dient te zijn, maar ook de inzet van de technische middelen die dit gedrag beïnvloeden. Het is van groot belang dat we oog krijgen voor de mate waarin op deze indirecte wijze ─ namelijk niet direct op gedrag, maar op de inzet van de techniek B door de overheid dan wel de markt gestuurd kan worden. 	In verband kan ook worden gewezen op het onderscheid tussen open en gesloten source codes en de rol die beide kunnen spelen bij regulering door de overheid. Zie Lessig (1999).
Een belangrijke vraag is tevens in hoeverre de techniek de noodzakelijke flexibiliteit biedt om de nuances van ons normensysteem te incorporeren. Ervaringen in de Verenigde Staten met filterprogramma’s laten zien dat deze techniek in sommige situaties veel te rigoureus is omdat ook niet-aanstootgevende informatie wordt geweigerd indien daar bepaalde woorden in voor komen (zo worden sites van anti-drugsprojecten geweigerd omdat de term ‘drug’ daarin voorkomt). Wat betreft de nuances van ons normensysteem kan op het auteursrecht worden gewezen. Ons auteursrecht kent in het belang van de informatievrijheid een breed scala aan gedetailleerd uitgewerkte uitzonderingen op de exclusieve rechten van de auteur. Zo is er een regeling voor eigen gebruik van bepaalde werken, waarbij het regime verschillende regels stelt afhankelijk van het type werk (geschrift, muziek, software enzovoorts). Ervaringen met door informatieleveranciers aangebrachte kopieerbeveiligingstechnieken laten inmiddels zien dat dergelijke technieken geen ruimte bieden voor de uitoefening van deze gebruiksrechten, waardoor de vrijheid van informatie onder druk komt te staan.
Kortom, waar het de finesses van ons normenstelsel betreft, blijkt de techniek veelal een te grofmazig instrument te zijn. Bovendien verschillen de opvattingen over wat wel of niet aanstootgevende informatie is ook nog eens per land of cultuur. 	Zie meer over deze problematiek Oudejans (1998). De cynische woorden van de Amerikaanse hoogleraar Lessig zeggen in feite genoeg: ‘In the well implemented system, there is no civil disobedience. Law as a code is a start to the perfect technology of justice.’ 	Lessig (1996). 


De overeenkomst

Alles wijst er op dat in onze informatiemaatschappij het contract een belangrijke rol krijgt toebedeeld bij de regulering van maatschappelijke en economische verhoudingen. Zo constateerde Hugenholtz in zijn preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging: ‘Het overeenkomstenrecht is in veel opzichten een volwaardig alternatief voor auteursrechtelijke bescherming op het internet.’ 	Zie hierover uitgebreid Hugenholtz (1998). Opvallend is ook de grote aandacht voor dit instrument bij het vormgeven van privacybescherming. In de Europese privacyrichtlijn wordt de overeenkomst nadrukkelijk genoemd als een mogelijkheid om te voorzien in een adequaat beschermingsniveau bij grensoverschrijdend persoonsgegevensverkeer. De in het voorjaar van 1999 in de VS aangestelde Chief Counsel for Privacy B Peter Swire B benadrukt het belang van het contract als instrument bij de nadere concretisering van de uitgangspunten voor privacybescherming in de VS (de zogenaamde International Safe Harbour Principles). Inmiddels zijn door diverse internationale organisaties projecten gestart waarin gewerkt wordt aan modelcontracten. 	Zie hierover: Raab (1999). Het belangrijkste voorbeeld is momenteel de door de International Chamber of Commerce opgestelde Model Clauses for Use in Contracts Involving Transborder Data Flows. 	Zie: http://www.iccwbo.org. 
De specifieke kenmerken van het internet scheppen als het ware belangrijke randvoorwaarden voor een contractuele afhandeling van rechten en plichten. Het is niet toevallig dat waar een koper in de fysieke wereld veelal nooit een (uitgewerkt) contract voor zijn neus krijgt, hij op het internet wordt geconfronteerd met een diversiteit aan zogenaamde mouse click- of click through-overeenkomsten.	Bij dergelijke overeenkomsten aanvaardt de gebruiker met een druk op de muisknop de voorwaarden dan wel klikt door de voorwaarden heen. Door de eenvoud waarmee informatie op het internet kan worden geplaatst worden en vervolgens ook door gebruikers (moet) worden aanvaard, plaatsen informatie- en dienstenaanbieder op het internet alles wat met rechten en plichten te maken heeft op hun site. De opmars van het contract valt te verklaren uit kenmerken als: rechtstreekse relaties tussen aanbieders en gebruikers, eenvoud, interactiviteit en flexibiliteit. Bovendien lijkt het internet de geografische afstand voorbij, hetgeen betekent dat partijen veel van de verschillen tussen de wereldwijde rechtsstelsel wensen te ‘weg te contracteren’. 	Dat wil zeggen dat partijen B gegeven het in principe in vele rechtsstelsels gehanteerde uitgangspunt van contractsvrijheid - in feite hun eigen regels kunnen stellen en daarmee de door de diverse nationale overheden gestelde regels ter zijde kunnen stellen. Dit geldt overigens niet voor de bepalingen van dwingend recht. Daarbij is de grensoverschrijdende context in combinatie met de vooralsnog terughoudende opstelling van de overheid waar het de regulering van handelingen en relaties betreft een uitstekende voedingsbodem voor het experimenteren met contractuele afspraken tussen partijen.
Dat de relaties op het internet in toenemende mate door het contractenrecht worden beheerst, heeft ook zijn keerzijde. Zo stelt Hugenholtz in zijn voornoemde preadvies vast dat in het auteursrecht via het contract veel van de wettelijke beperkingen (onder meer de vrijheid tot het kopiëren voor eigen gebruik) wordt afgeknabbeld. Op het terrein van de privacybescherming stellen we vast dat via het contract het gebruik van persoonsgegevens vogelvrij wordt verklaard. Via een clausule in de algemene voorwaarden van de meerderheid van de gratis internetproviders doen gebruikers afstand van hun privacy en mogen de persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Kortom, het gevaar bestaat dat fundamentele vrijheden zoals de free flow of information en privacy op de tocht komen te staan bij een ongebreidelde opmars van het contract.

3.3.3 	Intermediairs en hun instrumenten

Wanneer zelfregulering en contractuele afspraken op de voorgrond komen te staan en de normstelling in de virtuele wereld zich kenmerkt door een primaire rol voor private actoren, betekent dit dat voor intermediaire instanties, zoals consumentenorganisaties, privacybelangenorganisaties en verenigingen van internet service providers (ISP’s) een wezenlijke rol is weggelegd. Immers, individuele consumenten bevinden zich veelal niet in de positie om met aanbieders van de elektronische diensten en goederen over hun wijze van dienstverlening alsmede de door hen gehanteerde algemene voorwaarden te onderhandelen. Individuele ISP’s zullen veelal onvoldoende macht hebben om bij de wetgever op de al dan niet wenselijkheid van wetgeving aan te dringen. Individuele internetgebruikers zijn niet bij machte om op een mondiaal niveau het privacybeleid van organisaties, bedrijven en andere participanten op het internet te doorgronden. Kortom, belangenorganisaties rekenen het tot hun taak de individuele betrokkenen op strategisch niveau een stem te geven dan wel hen van instrumenten te voorzien waarmee ze hun rechten op de elektronische snelweg kunnen effectueren.
De belangenvertegenwoordigers staan daarbij diverse instrumenten ter beschikking. Voor een deel betreft het reeds in de traditionele wereld gehanteerde instrumenten, voor een ander deel zijn het nieuwe instrumenten dan wel nieuwe vormen van oude instrumenten. Wat betreft de oude instrumenten valt te wijzen op het voorwaardenoverleg. Vertegenwoordigers van consumenten kunnen als partij bij het voorwaardenoverleg de toepasselijke regels helpen vormgeven. Aldus kunnen in branches waarin veelvuldig elektronische transacties op afstand tot stand komen, de toepasselijke bepalingen in het algemene voorwaardenoverleg tot stand komen.	Vgl. hierover SER (1998: 64-66).	 Vaststelling in SER-kader, zoals eerder gebeurd bij de Voorwaarden gebruik geld- en betaalautomaten, biedt consumentenorganisaties eveneens een mogelijkheid tot participatie. Wat betreft de traditionele instrumenten valt ook te wijzen op de inzet van intermediaire organisaties bij procedures voor klachtenbehandeling en geschillenregelingen.
Een blik op de activiteiten van de diverse belangenorganisaties leert dat ze momenteel actief inzetten op het bewerkstelligen van meer transparantie voor de achterban inzake de diverse rechten en plichten op het internet. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de gedragscodes en keurmerken. Zo werd in Nederland in november 1999 door het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) een gedragscode gepresenteerd met voorbeeldclausules voor betrouwbare elektronische communicatie.	http://www.ecp.nl/trust/Draft3.0NL.pdf. Vergelijkbaar met het Nederlandse ECP.NL-initiatief zijn ook op een mondiaal niveau gedragscodes opgesteld.	Bijvoorbeeld: http://www.iba.org.
Onder de naam Webtrader lanceerde niet alleen de Nederlandse Consumentenbond, maar ook diverse andere consumentenorganisaties in de Europese landen een keurmerk voor commerciële websites. Een Nederlandse aanbieder van elektronische diensten die het webtraderlogo voert, zegt toe zich te houden aan de door de Consumentenbond geformuleerde voorwaarden voor elektronisch zakendoen. Belangrijk bij deze voorwaarden is de keuzevrijheid voor consumenten, de eenvoudige prijs-kwaliteit vergelijking en de transparantie van de transactievoorwaarden.	http://www.webtrader.nl. Ook de Nederlandse Vereniging van internet Providers (NLIP) heeft een gedragscode opgesteld, waaraan de leden bij hun activiteiten aan dienen te voldoen.	http://www.nlip.nl.

Veel belangenorganisaties gebruiken het internet zelf bij hun activiteiten, hetgeen hun nieuwe ‘onderhandelingsinstrumenten’ in handen geeft. Zo worden zogenaamde sweeps georganiseerd: hierbij surfen de organisaties (veelal in een gezamenlijke actie met partners in andere landen) het internet af op zoek naar frauduleuze en misleidende praktijken. Naar de verdachte sites wordt een e-mail gestuurd met de mededeling dat de activiteiten niet in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving zijn en men wordt verzocht de site aan te passen. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de activiteiten van de zogenaamde Better Business Bureaus.	http://www.bbb.org. 
Een ander elektronisch instrument betreft het aanbieden van faciliteiten voor alternatieve geschillenoplossing(e-ADR). Inmiddels ontwikkelen diverse instanties, maar ook aanbieders (zoals de veilingsite E-bay) elektronische faciliteiten voor het beslechten van geschillen. De Europese Commissie acht dit instrument van groot belang bij het verbeteren van de positie van de elektronische consument en heeft inmiddels een groot aantal activiteiten op dit terrein ontplooid om e-ADR te stimuleren. Als belangrijk voordeel voor consumenten wordt het laagdrempelige karakter van een dergelijke faciliteit gezien. 	De faciliteiten worden ook ontwikkeld voor domeinnaam-geschillen. Zie: http://arbiter.wipo.int/domains.
Zie ook: het e-Resolution project (http://www.eresolution.ca) en het inmiddels afgeronde project van de Universiteit van Montreal (http://www.cybertribunal.org).  Toch zijn er ook kritische geluiden, waarbij er met name op wordt gewezen dat er nog veel aspecten nader uitgewerkt dienen te worden: welke regels gelden er voor de toegang tot en authenticiteit van de ingediende stukken? welke termijnen gelden er voor het indienen van de processtukken? op welke wijze worden de argumenten naar voren gebracht (wordt er digitaal gepleit)? op welke wijze wordt de uitspraak ondertekend? en wat is de status van de on line-uitspraak? 	Zie de reactie van het Bureau Européen des Union de Consommateurs, ‘Consumers’ rights in electronic commerce. Jurisdiction and applicable law on cross-border consumer contracts’, Brussel 9 mei 2000: 5; Drion (2000) en Prins en Gijrath (2000). 
Als laatste voorbeeld kan gewezen worden op de inzet van databanken en andere informatievoorzieningen. Zo maakte de Nederlandse Vereniging Eigen Huis bekend in samenwerking met de Consumentenbond een internetdatabase op te zetten waarin de tarieven die notarissen hanteren worden opgenomen. Met behulp van de database kunnen consumenten de goedkoopste notaris (in hun buurt) uitzoeken. Het uiteindelijk doel van de actie is om de notarissen te dwingen hun tarieven te verlagen.
Behalve intermediairs die de belangen van een specifieke doelgroep vertegenwoordigen, kent de elektronische wereld organisaties die een bijdrage leveren aan de B met name strafrechtelijke B handhaving. Zo is in Nederland naar aanleiding van een initiatief daartoe van onder meer de internet-providers en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) reeds geruime tijd een Meldpunt Kinderpornografie op internet actief.	Http://www.meldpunt.org Naast dit Meldpunt fungeert op een zelfde wijze in Nederland ook het Meldpunt Discriminatie internet.	Http://www.magenta.nl/mdi Doelstelling van de meldpunten is strafbare feiten zoals het verspreiden van kinderporno dan wel discriminerende teksten onder de aandacht te brengen en een voorziening te bieden om melding te doen van in dit verband verdachte internetsites. Vervolgens worden de verschaffers van de kinderporno en de teksten, op voorwaarde dat ze zijn te traceren, door de internet-providers gesommeerd de site te verwijderen. Indien de verschaffer dit weigert, licht de provider justitie in. Ook andere landen kennen soortgelijke voorzieningen. Bekend is met name de internet Watch Foundation (IWF) uit het Verenigd Koninkrijk. In 1996 is een convenant tot stand gekomen tussen de IWF en organisaties van internetaanbieders (ISPA en LINX): het Safety Net Agreement. Dit convenant vormt de grondslag voor zelfregulering door internetaanbieders in het Verenigd Koninkrijk. Voor aangesloten internetaanbieders vestigt het onder andere verplichtingen over identificeerbaarheid en traceerbaarheid van internetgebruikers. Internetaanbieders moeten samenwerken met de IWF teneinde verschaffers van onrechtmatig materiaal te identificeren, zij moeten nieuwe maatregelen onderzoeken tegen identificatiegaten, en zij moeten betere traceerbaarheid faciliteren 	Bijvoorbeeld door verschaffing van informatie over het digitale spoor (audit-trails). en maatregelen ter verbetering van de identificeerbaarheid van gebruikers van ‘gratis’ internet. 	Art. 30 Safety Net Agreement, zie http://www.iwf.org.uk/about/R3Safety.html.
Het staat vast dat ─ gegeven het grensoverschrijdende karakter van internettransacties B de diverse belangenorganisaties niet uitsluitend vanuit een nationaal perspectief kunnen opereren: ze zullen op een internationaal niveau moeten samenwerken. Inmiddels gebeurt dit ook al. Zo kennen we het International Marketing Supervision Network (ISMN)	Meer over deze organisatie is te vinden op http://www.imsnricc.org/imsn/activities.htm. , een mondiaal samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties uit tientallen landen. Ook andere instanties, zoals de International Society of Consumer and Competition Officials (ISCOO), trachten de positie van hun achterban op de mondiale digitale markt te verbeteren. De diverse meldpunten werken eveneens op een internationaal niveau samen. Genoemd moet in dit verband worden de internet Hotline Providers in Europe Association, een samenwerkingsverband van meldpunten voor schadelijke en illegale inhoud in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, met partners in de Verenigde Staten en Noorwegen. Deze organisatie bestrijdt met name kinderporno op het internet door het netwerk van nationale meldpunten te ondersteunen, nieuwe meldpunten te trainen, het bewustzijn van internetveiligheid bij Europese internetgebruikers te stimuleren, en gemeenschappelijke procedures op te stellen voor meldingen en rapportages van schadelijke en illegale inhoud. 	Zie http://www.inhope.org.

4	DE ROL VAN DE OVERHEID IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ	

4.1 	Aantasting van de normatieve grondslagen 

In hoofdstuk 2 is betoogd dat de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie ingrijpende gevolgen heeft voor vertrouwde concepten en uitgangspunten van ons positieve recht. Sommige juridische noties lijken hun gelding geheel of gedeeltelijk te verliezen in een digitale omgeving.	Zie paragraaf 2.2. Zo is de vraag of openbaarheid nog wel het uitgangspunt kan zijn bij de regulering van communicatieprocessen en -handelingen op het internet, aangezien het onderscheid tussen openbare en niet-openbare communicatie hierbij nauwelijks valt te maken. Andere noties zijn nog wel goed bruikbaar, maar vereisen een nieuwe, aan de stand der techniek aangepaste, invulling. Onder meer dient de reikwijdte van het eigendomsbegrip te worden uitgebreid tot niet-fysieke ‘objecten’ (waaronder computerbestanden). Ook de privacynorm is aan herijking toe als gevolg van de nieuwe inbreuken op de persoonlijke levenssfeer die de techniek mogelijk maakt. 
Op meer principieel niveau leiden de als turbulent gekenschetste ontwikkelingen op ICT-gebied ertoe dat de normatieve grondslagen van ons rechtssysteem ter discussie worden gesteld. Volgens Snellen tast het internet het functioneren van het recht ‘in zijn wezen’ aan.	Geciteerd in Van den Berg, Hijmans en Schmidt (1997: 24). Niet langer is vanzelfsprekend dat de overheid het voortouw neemt bij het stellen van regels en de uitvoering en handhaving hiervan. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, worden alternatieve oplossingen steeds meer gezocht in private sturingsinstrumenten, waaronder de techniek, de overeenkomst en de inzet van intermediairs.	Zie paragraaf 3.2. De vraag is dan of er überhaupt nog een rol is weggelegd voor de nationale overheid bij de regulering van het elektronisch verkeer. Enerzijds wordt algemeen aangenomen dat de slagkracht van de staat sterk afneemt. ICT maakt het mogelijk om handelingen te verrichten die zich onttrekken aan het rechtsgebied waarover de staat jurisdictie heeft, maar die daarop wel ingrijpen. Bijvoorbeeld, een persoon biedt vanuit het buitenland pornografische afbeeldingen van Nederlandse kinderen op zijn homepage aan. Hoe kan hij dan ─ gesteld dat hij traceerbaar is ─ door de Nederlandse overheid worden vervolgd? Anderzijds wordt wel gesteld dat de staat in een digitale omgeving niet langer de democratische legitimatie bezit om rechtsmacht uit te oefenen, dat wil zeggen om rechtsregels te stellen en te handhaven.	Zie onder meer het rapport SZL, p. 57-58. Nationale staten zijn niet gerechtigd regels op te leggen aan de ‘virtuele gemeenschap’ van burgers die zich buiten hun territoir bevinden en die op de inhoud van deze regels geen invloed kunnen uitoefenen. De WRR vat in haar rapport Staat zonder land (SZL) de problematiek kernachtig samen:	Idem, p. 108.
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Waar functioneren en functies van de staat nauw verweven zijn met territoir, bestuursgebied en grenzen, hebben veranderingen in de schaal van het maatschappelijk leven ingrijpende gevolgen voor de instituties van nationale staat en recht. Het gaat hier niet alleen om een instrumenteel probleem ─ de staat kan minder ─, maar ook om de mogelijkheid dat door veranderingen in de schaal van het maatschappelijk leven tevens de legitimiteit van de nationale staat afbrokkelt.

Als inderdaad zowel de effectiviteit als de legitimiteit van het nationale overheidsingrijpen afneemt, doet zich de vraag voor welke rol de overheid, en in het bijzonder de wetgever, nog kan én mag spelen bij de regulering van op ICT gebaseerde activiteiten. Zoals blijkt uit beleidsstukken en bestuurskundige en rechtswetenschappelijke literatuur, lopen de opvattingen daarover behoorlijk uiteen. In dit hoofdstuk worden allereerst enkele gangbare visies op de rol van de overheid in de informatiemaatschappij weergegeven (paragraaf 4.2). De centrale vragen die hier in samenhang aan de orde worden gesteld, zijn: moet het elektronisch rechtsverkeer nationaal of internationaal worden gereguleerd? Verdient zelfregulering de voorkeur boven overheidsregulering? En, als internationale regulering en zelfregulering wenselijk of noodzakelijk worden geacht, welke rol kan of moet de nationale overheid dan nog spelen? Nadat verschillende beelden van overheidsinterventie op de elektronische snelweg zijn beschreven, wordt ingegaan op de normatieve implicaties ervan (paragraaf 4.3). Hoe verhouden deze beelden zich tot fundamentele juridische en politieke waarden als de trias politica, grondrechten, democratie en burgerschap? Met name wordt gekeken welke plaats aan de wetgever wordt toegekend in verhouding tot andere machten binnen en buiten de nationale staat. In de afsluitende paragraaf maken we de balans op (paragraaf 4.4).


4.2	Beelden van overheidsinterventie

In de kabinetsnota Wetgeving voor de elektronische snelweg (WES) wordt de elektronische snelweg omschreven als ‘het geheel van technische infrastructuren en diensten waarmee verbindingen tot stand worden gebracht, informatie wordt bewerkt, informatie wordt opgeslagen en verspreid.’	Nota WES, p. 4. Expliciet wordt hierbij vermeld dat het gaat om een figuurlijke voorstelling van zaken: ‘De Aelektronische snelweg@ is een metafoor voor de overgang naar de informatiemaatschappij.’	Idem. Voortbouwend op deze metafoor kunnen we verschillende rollen onderscheiden die de centrale overheid in de rechtswetenschappelijke en bestuurskundige literatuur en in beleidsstukken krijgt toebedeeld bij interventie op de elektronische snelweg. Aangenomen dat de snelweg overeenkomt met de technische infrastructuur en diensten, de bestuurders met de afnemers of gebruikers van deze technische infrastructuur en diensten, de vervoermiddelen (auto’s, bussen, vrachtauto’s) met de software-applicaties en programma’s die bemiddelen tussen de techniek en de afnemers ervan, is het mogelijk aan de overheid vier rollen toe te kennen: die van wegwerker, verkeersagent, planoloog en/of spookrijder. 

Deze vier rollen zijn geordend naar de mate van indringendheid van het voorgestelde overheidsingrijpen: te beginnen met een passieve, reactieve houding en eindigend met een zeer actieve, maar tegelijk stuurloze opstelling. De categorisering heeft een ideaaltypisch karakter; dat wil zeggen dat in de literatuur en de beleidsstukken vaak meerdere rollen naast en door elkaar worden behandeld. Om analytische redenen worden ze hieronder afzonderlijk besproken. Ook is de categorisering schetsmatig en karikaturaal, in de zin dat de beschreven rollen slechts een grove en ongetwijfeld vertekende weergave zijn van de mensen van vlees en bloed die deze rollen ‘in het echt’ op zich nemen. We hebben echter gemeend dat het didactische en heuristische doel van een aanschouwelijke presentatie het gebruik van dit stijlmiddel heiligt. Elke rol wordt uitgewerkt aan de hand van één exemplarische tekst die naar onze mening deze rol het beste of het meest duidelijk weergeeft. Wij zullen dus niet (of niet uitgebreid) ingaan op andere teksten die ook in de voorgestelde categorisering kunnen worden ondergebracht. Tot slot zij opgemerkt dat metaforen altijd selectief zijn: de overeenkomsten tussen twee zaken worden naar voren gehaald, terwijl mogelijke verschillen hiertussen op de achtergrond verdwijnen.	Onder anderen Black (1962: 39-40) heeft laten zien dat metaforen werken als een lens of een filter. 

4.2.1	De overheid als wegwerker

De wegwerker maakt zich niet druk om de juiste inrichting of wijze van onderhoud van de snelweg. Hij doet gewoon zijn werk: wegen aanleggen en wegen repareren, en dat doet hij goed. Hij heeft geen inhoudelijke visie, vertoont geen eigen initiatief, maar komt alleen in actie als hij daartoe wordt opgeroepen door zijn bovengeschikten. Zodra de weg is aangelegd of gerepareerd, is hij tevreden: het transport kan weer ongestoord doorgang vinden. De techniek ziet hij als een neutraal instrument: ze moet vooral functioneel zijn om het extern bepaalde doel te bereiken. Of de weg er landschappelijk gezien wel had moeten komen, of de weg economisch rendabel is, welke effecten automobiliteit op het milieu heeft enzovoorts, daaraan denkt de wegwerker niet. Dat laat hij graag aan anderen over, die daarvoor gestudeerd hebben of die daartoe om andere redenen beter geëquipeerd zijn.
Deze visie is verwant aan de postmoderne opvatting, volgens welke de overheid haar sturend vermogen heeft verloren en zich enkel zou moeten beperken tot het op gang houden en faciliteren van bestaande maatschappelijke processen. Frissen heeft betoogd dat de traditionele organisatie van de bureaucratie en de al even vertrouwde opvattingen over het ‘primaat van de politiek’ hun zin hebben verloren.	De hierna volgende weergave is vooral gebaseerd op Frissen (1996), zoals behandeld door Witteveen (1996). De hiermee corresponderende sturingswijzen, die uitgaan van politiek bepaalde doelstellingen en planning vanuit een centraal punt, hebben volgens hem gefaald. Hij stelt ‘netwerksturing’ hiervoor in de plaats.	Frissen (1996: 14 e.v.). Bij deze vorm van ‘sturing’ neemt de overheid deel aan een netwerk van actoren, waarin zij niet langer de eerste viool speelt. Gezamenlijk komt men tot ‘coproductie’ van beleid.	Idem, p. 183-184 en 260-261. Vele (traditionele) overheidstaken worden geprivatiseerd. Men streeft naar minder regelgeving (deregulering) en zoekt aansluiting bij het zelfregulerend vermogen van maatschappelijke systemen. Naar voorbeeld van het bedrijfsleven wordt marktwerking geïntroduceerd. 
De door Frissen bepleite modernisering van de overheid leidt ertoe dat de lagere niveaus in de organisatie belangrijker worden (lokalisering); dat de functionele dimensie van het beleid zich versterkt (functionalisering); en dat delen van de organisatie en de maatschappelijke terreinen waarin zij actief zijn, een zelfstandig karakter krijgen (autonomisering).	Idem, p. 37-39. De overheidsorganisatie is niet meer een ‘piramide’ van niveaus die hiërarchisch zijn georganiseerd, maar een ‘archipel’ van kleine, platte, autonome eenheden die horizontale verbindingen aangaan.	Idem, p. 293-295. Een overkoepelende visie op de meest rechtvaardige inrichting van de samenleving of op het goede leven, wordt als hopeloos ouderwets van de hand gewezen; als de machinerie maar blijft draaien. Dat is ook de inzet van de wegwerker: waar nodig neemt hij blokkades weg of legt hij nieuwe verbindingen aan, zodat de mobiliteit niet wordt gestoord. Een verschil met de wegwerker is echter dat de overheid zijn directieven niet meer van bovenaf, maar vooral van onderaf (lagere overheden en ‘de samenleving’) ontvangt. Besluitvormingsprocessen worden steeds minder geïnitieerd vanuit de top, beleid krijgt vaker een bottom up-karakter. 

ICT is in deze benadering niet primair voorwerp van (juridische) beheersing, maar veelal instrument tot (procesmatige) beheersing. Gebruik van nieuwe technologische middelen om informatie te verwerken en te communiceren heeft meestal als motief het streven naar controle: men wil het beleid beter kunnen doorrekenen, streeft naar disciplinering, en tracht de transparantie en de communicatie te verbeteren.	Idem, p. 93-95. De invoering van netwerken leidt echter tot het verminderen van centrale beheersing. Bij een wereldwijd netwerk als het internet ─ voor Frissen de metafoor van wat ons in de toekomst in het openbaar bestuur te wachten staat ─ is er zelfs geen centraal beheer. ‘Het internet kent geen centrale organisatie, maar is vooral een set van afspraken over communicatiestandaarden.’	Idem, p. 247. Netwerken leiden tot andere organisatiepatronen, waarbij voor de onderdelen van een overheidsorgaan de contacten buiten het orgaan aan gewicht winnen. Door de nieuwe technologische ontwikkelingen raken tijd en ruimte hun ordenende werking kwijt, stelt Frissen. Organisaties zijn geen gesloten eenheden meer; communicatie en interactie spelen zich over de grenzen af. De internetsamenleving is anarchistisch (er zijn geen centrale regels en bevoegdheden), zelfregulerend (de gebruikers maken hun eigen regels) en gefragmenteerd (het internet ‘woekert en dijt uit, zonder een duidelijke logica’	Idem, p. 248. ). Het enige dat de centrale overheid rest, is het stellen van formele randvoorwaarden die het procesverloop moeten bevorderen; inhoudelijke sturing is uit den boze. Processen worden belangrijker dan hun uitkomsten. Esthetische maatstaven, zoals het ‘aangename’, komen in de plaats van opvattingen over het algemeen belang.	Idem, p. 215-217 en 299-303. Voor de wegwerker is het voldoende dat de verkeerscirculatie niet gehinderd wordt. Waar het verkeer naar toe gaat, laat hem onverschillig.


4.2.2	De overheid als verkeersagent

Waar de wegwerker vooral hecht aan een ongestoord procesverloop, staat bij de verkeersagent een goede ordening voorop. Het is voor de verkeersagent van groot belang dat het verkeer ordentelijk is geregeld en dat de weggebruikers zich ook aan de vastgestelde regels houden. Weggebruikers die het spoor bijster zijn, wijst hij vriendelijk doch dwingend de juiste weg. Als de weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden, grijpt hij zelf in of schakelt hij collega’s in. De verkeersagent heeft weinig bemoeienis met de inhoud van de regels. De regels beschouwt hij als een gegeven en hij wil die zo goed mogelijk uitvoeren. De verkeersagent heeft echter gemerkt dat het aantal verkeersovertredingen op de snelweg de laatste jaren sterk is toegenomen, maar hoewel hij dat betreurt, ziet hij voor zichzelf weinig mogelijkheden om daar iets tegen te doen. Ook acht hij zich daartoe niet gemachtigd. Hij gaat daarom maar gewoon door met waar hij goed in is: fluiten en dirigeren, in de hoop dat het tij keert. De wegwerker zou daarentegen zijn schouders hebben opgehaald en hebben gedacht: ‘ze zoeken het zelf maar uit’ (of misschien zou hij stiekem in zijn vuistje hebben gelachen om al die chaos).

Verschillende elementen van de rolopvatting van de verkeersagent keren terug in de beschrijving die de WRR in het rapport SZL heeft gegeven van de nationale overheid in een digitale omgeving.	Het rapport SZL bevat ook enkele constructieve, ‘planologische’ elementen (zie hieronder). Om analytische redenen hebben wij ons in deze paragraaf vooral geconcentreerd op de kritische aspecten die ons inziens de kern van de analyse uitmaken. Zoals hierboven aangegeven, is de WRR van mening dat het handelingsvermogen van de nationale staat, alsmede zijn democratische legitimatie, in toenemende mate worden aangetast. Hiervoor stelt de Raad twee, nauw samenhangende, processen verantwoordelijk: internationalisering en deterritorialisering.	Zie het rapport SZL, met name hoofdstuk 3. Er is sprake van internationalisering, wanneer menselijke activiteiten of interacties tussen mensen zich uitstrekken over het territoir van meerdere staten. Internationalisering manifesteert zich op verschillende terreinen. Ten eerste op het terrein van de economie: economische actoren gaan steeds meer hun activiteiten ontplooien daar waar de financiële en/of juridische omstandigheden het gunstigst zijn. Vele internationale bedrijven laten bijvoorbeeld telemarketing in Nederland uitvoeren, omdat de telefoontarieven hier relatief laag zijn. Ten tweede is internationalisering zichtbaar op het gebied van de cultuur. ICT bevordert de wereldwijde communicatie tussen mensen uit verschillende landen, met verschillende religies, etnische achtergronden, politieke en ethische overtuigingen enzovoorts. Als gevolg hiervan vindt er enerzijds een homogenisering van de mondiale cultuur plaats, waarbij de Verenigde Staten een modelfunctie vervult (Barber ziet de dreiging van een ‘McWorld’	Vgl. Barber (1996). Tevens signaleert Barber een tegengestelde beweging, die hij aanduidt met ‘Jihad’. Deze bestaat eruit dat regionale, fanatieke religieuze groeperingen aan betekenis winnen.). Anderzijds doet zich een fragmentering van de cultuur voor, blijkens de verschillende subculturen die zich over de landsgrenzen ontwikkelen, bijvoorbeeld in chatgroepen over death metal-bands, horrorfilms of -series. Beide ontwikkelingen leiden, ten slotte, tot een intensivering van de interstatelijke samenwerking. Om het verloren handelingsvermogen terug te winnen zien nationale staten zich gedwongen steeds meer gezamenlijk problemen op te lossen, zoals bij de opsporing van grensoverschrijdende criminele activiteiten. De prijs die hiervoor onvermijdelijk moet worden betaald, is de inlevering van de nationale autonomie (de mogelijkheid om zelf beleidsdoelen te bereiken) en soevereiniteit (het exclusieve recht op het stellen en handhaven van rechtsregels). Interstatelijke samenwerking vereist een homogenisering van normen en waarden, die het gevaar in zich draagt dat machtiger staten hun normenstelsel opleggen aan dat van minder machtige. 
Deterritorialisering is een versterkte vorm van internationalisering. Kort gezegd komt het erop neer dat de band tussen actor, actie en gevolg, die noodzakelijk is voor de uitoefening van rechtsmacht door een staat, verloren gaat.	Zie over deterritorialisering in relatie tot het strafrecht Buruma (1998).  Wanneer een ingezetene van een staat (de actor) een bepaald misdrijf jegens die staat pleegt ─ hij laat zich bijvoorbeeld beledigend uit over allochtonen ─ (de actie), dan kan en mag de staat deze persoon vervolgen (het gevolg); in Nederland biedt art. 137c van het Wetboek van Strafrecht daarvoor de rechtsgrond. Als het misdrijf buiten het eigen territoir wordt gepleegd, is het niet alleen moeilijk de persoon in kwestie op te sporen en voor het gerecht te krijgen. Ook doet zich de vraag voor of de staat daartoe gelegitimeerd is: mag de staat zomaar zijn rechtsregels opleggen aan mensen buiten zijn eigen rechtsgebied? Deze mensen hebben immers geen invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van deze regels en hebben bovendien hiervan geen kennis kunnen nemen. ‘Als niet langer een nauwe band bestaat tussen actor, actie en gevolg is de toedeling [van activiteiten en interacties aan het territoir van een bepaalde staat] zowel een praktisch als een principieel probleem.’	Rapport SZL, p. 55.

Door de opkomst van ICT worden de processen van internationalisering en deterritorialisering volgens de WRR versterkt. De techniek maakt het mogelijk handelingen te verrichten (het sluiten van een economische transactie, het aanbieden van informatie, het voeren van een gesprek) die zich onttrekken aan het rechtsgebied van een nationale staat. Regulering van internet stelt de nationale staat, aldus de Raad, voor twee fundamentele problemen. Om te beginnen heeft de communicatie op de elektronische snelweg geen boodschap aan geografische grenzen; het internet is worldwide en vindt plaats in een ‘virtuele ruimte’. Vervolgens zijn de diensten die via het internet worden verleend (bijvoorbeeld de verstrekking van muziek op MP3-formaat) gedematerialiseerd, dat wil zeggen dat voor de verlening van die diensten geen stoffelijke drager (zoals een CD) is vereist. Actoren op het internet zijn moeilijk te traceren. Ze kunnen bijvoorbeeld personen anonieme informatie aanbieden met behulp van door een internet Service Provider (ISP) geleverde anonymous remailer-diensten. En gesteld dat de actoren traceerbaar zijn, dan blijft het principiële probleem van de rechtsmacht overeind. Nationale staten zijn gerechtigd regels te stellen en te handhaven, wanneer actor, actie en gevolg onder de jurisdictie van één land vallen. Bij transacties op het internet is dat vaak niet het geval en derhalve is niet duidelijk tot welke jurisdictie een bepaalde actie behoort. De conclusie lijkt onafwendbaar: ‘De nationale overheden missen de legitimiteit om in te grijpen in het internet dat per definitie mondiaal is.’	Idem, p. 58. 
Welke implicaties heeft deze probleemanalyse voor de rol van de nationale staat bij de regulering van op ICT gebaseerde activiteiten? Vanwege de toegenomen, en door ICT almaar toenemende, deterritorialisering blijft er volgens de WRR weinig over wat de staat nog zou kunnen én zou mogen doen. Het beeld van de welwillende, maar betrekkelijk machteloze verkeersagent doemt hier op. De verkeersagent zou graag zijn bijdrage leveren aan een nieuwe ordening van het maatschappelijk verkeer, echter de middelen die hem daartoe traditioneel ter beschikking staan, schieten tekort. Van nationale wet- en regelgeving is weinig heil te verwachten: ‘Het proces van rechtsontwikkeling en zeker dat van de formele wetgeving zijn onvoldoende berekend op de hoge omloopsnelheid van nieuwe technologieën en van de sociale en juridische problemen die zij oproepen.’	Idem, p. 71. En: ‘Vaak wordt wetgeving al snel door de feiten achterhaald of ziet de overheid zich voor dilemma’s geplaatst met betrekking tot het opstellen van de meest adequate wetgeving.’	Idem, p. 43. Wat de wetgever wel zou kunnen (maar ook moeten?) doen is ‘in de nieuwe situatie disfunctionele, juridische constructies afschaffen en zo nodig nieuwe faciliteiten scheppen waarvan de maatschappelijke actoren desgewenst gebruik kunnen maken.’	Idem, p. 74.

Het is vooral in de niet-dwingende sfeer dat de nationale staat volgens de Raad in juridische zin effectief kan blijven. De WRR onderscheidt drie methoden waarmee het afgenomen handelingsvermogen van de staat kan worden gecompenseerd.	Idem, p. 79-81 jo. 74-75. Allereerst wordt gedacht aan instrumenten als subsidiëring en voorlichting. Wat voor subsidie in aanmerking komt, moet nader worden bepaald. De voorlichting dient er vooral op gericht te zijn de achterstand in kennis en informatie bij consumenten weg te nemen. De tweede methode is zelfregulering. In de praktijk doen zich reeds verschillende vormen van zelfregulering voor, onder meer bij de registratie van domeinnamen en bij de inschakeling van instanties die toezien op de rechtmatigheid van informatie (zoals bijvoorbeeld het Meldpunt Kinderporno). De overheid kan hierbij als partner optreden en eventueel randvoorwaarden stellen. Ook de rechter biedt soms ondersteuning aan het proces van zelfregulering. De derde methode betreft de ‘verdere activering van enkele rechtsbeginselen die vormen van internationale samenwerking mogelijk maken’.	Rapport SZL, p. 80. De Raad denkt onder meer aan nieuwe invulling van het zgn. comitas-beginsel. Het comitas-beginsel houdt in dat, bij conflicterende claims van twee rechtsstelsels, iedere staat de plicht heeft ─ na onderlinge vergelijking van de in het geding zijnde wederzijdse belangen ─ jurisdictie toe te kennen aan de staat wiens belang het grootste is.	Idem, p. 66-67. Een meer actieve invulling van dit beginsel, volgens welke staten en actoren vrijwillig met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen bij de oplossing van gemeenschappelijke problemen, moet een versterking van de internationale samenwerking mogelijk maken. Net als de verkeersagent doet de overheid een beroep op collega’s (binnen- en buitenlandse intermediairs en overheidsinstanties), als zij er zelf niet meer uitkomt.
Tegelijk benadrukt de Raad dat aan elke methode belangrijke haken en ogen zitten. Vanwege de turbulente ontwikkelingen is het moeilijk vooraf het nut van instrumenten als subsidiëring en voorlichting vast te stellen. Zelfregulering heeft als risico dat er wel een nieuwe orde komt, maar dat die vooral een afspiegeling is van de bestaande machtsverhoudingen. En ten slotte leidt internationale samenwerking, bevorderd door de activering van bepaalde rechtsbeginselen (waaronder het comitas-beginsel), tot een ondergraving van de autonomie en de soevereiniteit van de staat en tot een ‘zeker verlies’ van de eigen democratische en rechtscultuur.	Idem, p. 80. 
Het rapport SZL schetst een beeld van de overheid in een overgangsfase, waarbij ze vooral afwachtend en enigszins gedesoriënteerd om zich heen kijkt. Langzaam begint de overheid als verkeersagent te beseffen dat het haar traditioneel ter beschikking staande instrumentarium niet meer toereikend is, dat ze naar nieuwe middelen moet zoeken of misschien zelfs dat ze tot een herdefiniëring van haar rol zou moeten komen. Het staat vast dat het publieke domein opnieuw geordend moet worden. (Dit is een belangrijk verschil met de opvatting van Frissen, die uitgaat van de bestaande situatie, zolang deze maar aangenaam is.) Hoe die nieuwe ordening er uit zou moeten zien, en welke functie de overheid daarin precies kan en mag vervullen, is echter nog onduidelijk. Voorlopig is het devies: blijven fluiten en dirigeren, misschien helpt het.


4.2.3	De overheid als planoloog

Welke rol ziet de Nederlandse overheid voor zichzelf weggelegd? Op het eerste gezicht wordt in de kabinetsnota WES de indruk gewekt dat ze voornamelijk een verkeersagent wil zijn. Gesteld wordt dat het ontstaan van de informatiesamenleving de overheid voor nieuwe uitdagingen plaatst, maar vooralsnog geen radicale breuk met het verleden betekent. Zolang ICT niet de traditionele communicatiemiddelen verdringt, beperkt de centrale rol van de overheid zich ─ aldus het kabinet ─ tot ordening.	Nota WES, p. 4. De overheid moet ‘vooral gunstige voorwaarden (...) scheppen voor een verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving, zonder daarbij zelf direct het voortouw te nemen.’	Idem, p. 56. Veel wordt verwacht van alternatieve sturingsmiddelen, zoals (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering, deregulering en privatisering,	Idem, p. 52. en van internationale samenwerking en harmonisatie van de normstelling, zo mogelijk op mondiaal niveau.	Idem, p. 113-122.
Bij nadere beschouwing dringt zich echter een andere rolopvatting op, nl. die van planoloog. De planoloog is aangesteld om ontwerpen te maken voor de aanleg van nieuwe wegen en het onderhoud van het bestaande wegennet. Een goede ordening is hierbij van groot belang: de wegen moeten solide zijn, goed op elkaar aansluiten en directe verbindingen tussen de verschillende plaatsen langs de snelweg mogelijk maken. Maar dat is niet het enige dat telt. Bij de planning wordt ook rekening gehouden met andere overwegingen dan doelmatigheid en doeltreffendheid. Voordat de planoloog besluit tot de aanleg van een nieuwe weg, vraagt de planoloog zich onder meer af of de weg wel in het bestaande landschap past, of deze het ecosysteem in dat gebied niet te zeer aantast en of, omwille van het landschap en het milieu, niet beter in andere middelen van transport (zoals de trein of de fiets) kan worden geïnvesteerd. Als duidelijk is dat de weg er moet komen, streeft hij naar een aanleg die het minst belastend is voor het landschap en het milieu en die tevens economisch rendabel en politiek haalbaar is. Gegeven de soms zeer beperkte (economische, ecologische, politieke en andere) randvoorwaarden, probeert hij er het beste van te maken. Dit vereist dat de planoloog ─ in tegenstelling tot de wegwerker en de verkeersagent ─ een inhoudelijke visie ontwikkelt op de juiste wijze van inrichting en onderhoud van het wegennet. Hierbij gaat hij uit van de bestaande situatie, maar zo nodig en zo mogelijk worden bestaande verbindingen verlegd of, in het uiterste geval, zelfs opgeheven. De traditionele planoloog	In het volgende hoofdstuk (paragraaf 5.2) wordt een nieuw type planoloog geïntroduceerd: de communicerende planoloog.  maakt zijn ontwerpen voornamelijk op zichzelf, vanaf zijn eigen tekentafel. Zodra het ontwerp, met inbegrip van een draaiboek voor de uitvoering ervan, gereed ligt, is zijn taak volbracht; het valt buiten zijn verantwoordelijkheid wat er verder met het ontwerp gebeurt.

Net als de planoloog is de Nederlandse overheid er op gericht niet alleen de bestaande ontwikkelingen te faciliëren en te ondersteunen, maar ook deze actief te stimuleren en bij te sturen.	Deze lijn wordt, algemeen gesproken voortgezet in de notitie Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij (IRI). Op enkele verschillen tussen deze notitie en de nota WES wordt in deze paragraaf en in paragraaf 5.2 kort ingegaan. Haar eerste interesse geldt de zorg voor een ordelijk maatschappelijk verkeer op de elektronische snelweg.	Nota WES, p. 57. Tegelijk wenst zij het maatschappelijke verkeer aan voorwaarden te binden, die verder gaan dan het bewaren van de orde in strikte zin. Het kabinet is van mening dat de overheid twee hoofdtaken met betrekking tot de elektronische snelweg toekomen.	Idem, zie onder meer p. 4-5, 13-14 en 172-177. Vgl. ook de notitie IRI, p. 5. De eerste taak betreft het waarborgen van een aantal fundamentele normen en waarden in een digitale omgeving. Hierbij denkt het kabinet primair aan de bescherming van klassieke grondrechten (met name de privacy, de vrijheid van meningsuiting, het huisrecht en het briefgeheim) en aan de preventie en opsporing van ernstige inbreuken op de rechtsorde en de staatsveiligheid (zoals computercriminaliteit). De tweede taak is het faciliëren van het elektronisch maatschappelijk verkeer. Uitgangspunt hierbij is dat hetgeen off line geldt, ook on line dient te gelden. Dat wil zeggen dat de rechtsnormen uit de fysieke wereld tevens toepasbaar moeten zijn in een digitale omgeving. In de notitie Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij (IRI) voegt de minister hieraan toe dat dit uitgangspunt geen ‘dogma, maar een benadering’ is. Het beschermingsniveau on line behoort ten minste gelijkwaardig te zijn aan het beschermingsniveau off line.	Notitie IRI, p. 11-13. Pas wanneer elektronische diensten de traditionele communicatiemiddelen gaan verdringen (en dat is volgens het kabinet nog niet het geval), komt er een derde hoofdtaak in zicht: het garanderen van een brede toegankelijkheid tot de elementaire voorzieningen die nodig zijn voor het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven. 
Bij de uitvoering van de eerste twee hoofdtaken dient de overheid zich in beginsel terughoudend op te stellen. Voor de wetgever is een beperkte taak weggelegd. Vanwege de technologische turbulentie is wetgeving in formele zin vaak niet het geëigende instrument: ‘Het proces van formele wetgeving vergt zorgvuldige besluitvorming en kan daardoor te lang duren om de omloopsnelheid van problemen te kunnen bijbenen.’	Nota WES, p. 11. Ook heeft de wetgever vaak onvoldoende technische expertise in huis om aan ICT gerelateerde activiteiten te kunnen reguleren. Het kabinet bepleit een ‘meer-sporenaanpak’, waarbij internationale regelgeving en zelfregulering worden ondersteund en gestimuleerd. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat regelgeving ‘zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de schaal van de maatschappelijke problemen’.	Idem, p. 180. Omdat het elektronische verkeer zich onttrekt aan geografische grenzen, moeten de regels ook bij voorkeur op supranationaal niveau worden vastgesteld: in mondiale verdragen of althans in verdragen waarbij zoveel mogelijk landen betrokken zijn. Als second best geldt normstelling op het niveau van de Europese Unie. Daarnaast spreekt het kabinet een voorkeur uit voor zelfregulering boven overheidsregulering. In geval van zelfregulering maken aanbieders en afnemers van ICT-diensten en producten op eigen initiatief algemene, privaatrechtelijke afspraken met elkaar. Gedacht kan onder meer worden aan algemene voorwaarden, gebruikersprotocollen en vormen van certificering en normalisatie. Ook is het mogelijk de rechtshandhaving via zelfregulering te laten verlopen, zoals bij elektronische alternative dispute resolution (e-ADR) gebeurt.	Nota WES, p. 169. 
Toch laat het kabinet de elektronische snelweg niet geheel over aan de internationale en maatschappelijke krachten. Nationale wetgeving is naar zijn oordeel gerechtvaardigd in de volgende gevallen: ter bescherming van (niet nader bepaalde) normen en waarden; indien regelgeving op internationaal niveau niet haalbaar is of te veel tijd kost; ter versterking van de Nederlandse concurrentiepositie; en om een voorbeeld te stellen voor de internationale rechtsontwikkeling.	Idem, p. 129. Daarnaast acht het kabinet zelfregulering alleen toelaatbaar, als er geen ‘fundamentele waarden en normen in de democratische rechtsstaat in het geding zijn’.	Idem, p. 12. Zelfregulering dient bovendien aan een aantal voorwaarden te voldoen: de betrokken doelgroepen zijn voldoende georganiseerd; de in het geding zijnde maatschappelijke belangen worden op een gelijkwaardige wijze behartigd; en de handhaving van de gemaakte afspraken is voldoende verzekerd. De overheid dient zorg te dragen voor de naleving van deze voorwaarden. Als sluitstuk van de handhaving wordt publiekrechtelijk toezicht op zelfregulering voorgesteld. Dit maakt tevens de bescherming van kwetsbare belangen mogelijk. Ook bestaat het plan om actief vormen van zelfregulering te stimuleren door middel van subsidiëring. Gedacht wordt onder meer aan een classificatiesysteem voor mediaproducten ter bescherming van jeugdigen tegen schadelijke invloeden van audiovisuele media. Het gaat in de genoemde gevallen dus niet zozeer om vrije als wel om wettelijk geconditioneerde zelfregulering, waarbij de overheid tracht een stevige vinger in de pap te houden. 
Overheidsoptreden is in ieder geval geboden, wanneer er fundamentele, aan de democratische rechtsstaat ontleende normen en waarden op het spel staan. Toepassing van dit criterium leidt in de praktijk hoogstwaarschijnlijk eerder tot een uitbreiding dan een inperking van de overheidstaak, aangezien vele maatschappelijke problemen verbonden zijn of zich eenvoudig laten verbinden met democratische en rechtsstatelijke noties. Zo kan het aanbieden van kinderporno via het internet worden opgevat als een meningsuiting of een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, welke beide grondwettelijk beschermd zijn (zie resp. art.7 en 10 Grondwet). Is overheidsoptreden geïndiceerd, dan dient niet onmiddellijk naar het weinig flexibele instrument van formele, publiekrechtelijke wetgeving te worden gegrepen.	Idem, p. 182-184. Eerst moet worden getoetst of, uitgaande van de bestaande wetgeving, de rechtsvorming aan de rechter kan worden overgelaten. Vervolgens wordt gekeken of het overheidsoptreden langs de bestuurlijke weg kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via convenanten of voorlichting aan consumenten over de mogelijkheden en gevaren van ICT-diensten en producten. Een andere mogelijkheid is een nadere uitwerking van het privaatrecht, die zich beperkt tot het creëren van privaatrechtelijke waarborgen voor deelname aan het elektronische rechtsverkeer. Pas als deze drie opties tekortschieten, is een keuze voor formele, publiekrechtelijke wetgeving gerechtvaardigd. De normstelling dient zoveel mogelijk algemeen en techniekonafhankelijke te zijn. Soms is echter, omwille van de rechtszekerheid, juist gedetailleerde of techniekafhankelijke regelgeving vereist. Zo zal het gebruik van nieuwe, op ICT gebaseerde opsporingsmethoden door het OM aan strenge voorwaarden moeten worden gebonden.

Ondanks de bepleite terughoudendheid blijkt het kabinet een behoorlijk actieve rol toe te kennen aan de overheid op de elektronische snelweg, zelfs nu de moderne techniek de traditionele communicatiemiddelen nog niet (of niet geheel) heeft verdrongen. In beginsel is internationale zelfregulering en regelgeving het uitgangspunt. Maar zodra er fundamentele, diep in onze democratische rechtsstaat gewortelde normen en waarden in het geding zijn, dient de nationale overheid in actie te komen. Het overheidsoptreden kan onder meer bestaan uit inhoudelijke clausulering van en toezicht houden op zelfregulering, het stimuleren hiervan via subsidies, het geven van voorlichting aan consumenten en het creëren van privaatrechtelijke waarborgen. Ook de inzet van formele, publiekrechtelijke wetgeving wordt niet uitgesloten. Het kabinet stelt zelfs meer overheidsoptreden in het vooruitzicht, wanneer ICT de bestaande communicatiemiddelen heeft verdrongen en de technologische turbulentie tot bedaren is gekomen. 

De overheid, zoals verbeeld in de nota WES, lijkt dus eerder op een planoloog dan op een wegwerker of een verkeersleider.	Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk om de rol die de overheid in de nota WES krijgt toebedeeld. Dit zegt nog niets over hoe de overheid de facto handelt of over welke beelden er in andere beleidsstukken gehanteerd worden. Zoals uit paragraaf 5.2 blijkt, gaat de rolopvatting van de overheid in de notitie IRI meer in de richting van de communicerende planoloog.  Gegeven de beperkte mogelijkheden die de nationale overheid heeft, moet zij proberen er het beste van te maken. De bestaande situatie wordt niet als gegeven opgevat. Waar nodig en mogelijk worden nieuwe verbindingen gelegd of oude opgeheven. Traditionele instrumenten voldoen niet meer, dus gaat de overheid op zoek naar alternatieven voor wetgeving (zoals zelfregulering) en in wetgeving (zoals kaderwetgeving). Zij opereert vanuit een inhoudelijke visie: democratische en rechtsstatelijke vereisten (met name de klassieke grondrechten) bakenen de speelruimte af, waarbinnen de actoren op de elektronische snelweg zich mogen bewegen. Wat in de ‘echte’ wereld geldt, moet ook in de virtuele wereld gelden. In haar werkwijze is de overheid als planoloog echter traditioneel: ze maakt haar ontwerpen meestal in relatieve afzondering, zonder de betrokkenen te consulteren. Ook heeft zij vaak weinig aandacht voor de uitvoering van haar ontwerpen. Wat komt er van al haar mooie plannen terecht?
4.2.4	De overheid als spookrijder

De laatste rol die de overheid op de elektronische snelweg krijgt toebedeeld in literatuur en beleidsstukken, is die van spookrijder. Aangezien dit een weinig aantrekkelijk en nog weinig uitgewerkt beeld is, zullen we er hier slechts kort op ingaan. De spookrijder rijdt tegen de stroom in, borden en verkeerstekens negerend. Hoewel hij met lichtsignalen wordt gewaarschuwd door de hem tegemoetkomende automobilisten, blijft hij gewoon doorrijden. Sterker nog, hij denkt: ‘niet ik, maar zij zitten fout’. Ook hij begint het verkeer te waarschuwen met lichtsignalen. Toch blijven de auto’s maar toestromen vanuit de (volgens hem) verkeerde richting. Wat hij ook doet: toeteren, schreeuwen, zwaaien ─ niets helpt. Einde van het verhaal is dat de spookrijder frontaal botst met een tegenligger. Beide bestuurders zijn op slag dood. (In een minder morbide versie van het verhaal wordt de spookrijder van de weg geslingerd. Zijn auto is total loss. Enigszins confuus en licht gewond, weet hij zich uit de auto te werken. Al lopend zet hij zijn even verbeten als vruchteloze zendelingenwerk voort.)
De overheid als spookrijder doet zich in twee gedaanten voor: een meer conservatieve en een meer progressieve gedaante. De conservatieve spookrijder is beschreven door onder anderen Cliteur.	Cliteur (2000). Cliteur neemt kritisch stelling tegen het vorig jaar verschenen preadvies van Bovens, waarin wordt gepleit voor de erkenning van informatierechten als een nieuwe groep grondrechten.	Bovens (1999b). Op dit preadvies wordt nader ingegaan in het volgende hoofdstuk (paragraaf 5.2).  Hij verwijt Bovens te zijn gezwicht voor wat hij aanduidt als de ‘historistische verleiding’: er worden nieuwe rechten geproclameerd, omdat deze zouden passen bij als onvermijdelijk gepercipieerde trends.	Cliteur (2000: 26-27). De trend waar Bovens voor zou zijn gevallen, is de ontwikkeling van het burgerschap, zoals beschreven door de Britse socioloog Marshall. Cliteur stelt:	Idem, p. 27-28.

Marshall onderscheidt drie elementen van burgerschap: ‘civil, political and social’. En met elk van die elementen correspondeert dan weer een groep rechten, die in de woorden van Bovens, ‘in een andere eeuw en tegen een andere maatschappelijke achtergrond tot wasdom kwamen’. Met organische metaforen van groei en ‘tot wasdom komen’ worden we uitgenodigd om ons maar bij die ontwikkelingen aan te sluiten. Maar is dat wel goed? Moeten we al die rechten wel erkennen? 

En, op een meer fundamenteel niveau, zou deze tendens uitdrukking zijn van de postmoderne trend om zich neer te leggen bij de ‘verplaatsing van de politiek’:	Idem, p. 30.

Allerlei ontwikkelingen die Bovens, Marshall en anderen betrekkelijk onbekommerd beschrijven, lijken mij geen processen die zich autonoom voltrekken. Het is veeleer iets dat door onszelf wordt bewerkstelligd: bewerkstelligd door te geloven in de verkeerde dingen. En in welke dingen geloven we dan? We geloven dat elke vorm van centrale sturing onmogelijk is. 

Het recht moet zich volgens Cliteur soms aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, maar niet altijd. Soms is weerstand geboden. Cliteur weigert zich neer te leggen bij het veronderstelde failliet van centrale sturing. Hij gelooft dat de organisatie van de staat veel ‘maakbaarder’ is dan vaak wordt aangenomen. Het is volgens hem niet vanzelfsprekend dat zomaar macht wordt overgeheveld van de wetgever en het parlement naar de rechter. ‘De verplaatsing van de politiek is geen hard gegeven.’	Idem. Erkenning van informatierechten is in dit licht geen goede zaak omdat zij de rechter, die deze rechten moet vertalen naar concrete gevallen, teveel macht geeft. Cliteur stelt hiertegenover een ‘conservatief constitutionalisme’, waarbij grote terughoudendheid wordt betracht bij de verheffing van een recht in de ‘constitutionele adelstand’.	Idem, p. 28.

Wat de concrete consequenties van deze visie zijn voor de regulering van op ICT gebaseerde activiteiten, wordt niet verder uitgewerkt. Als algemeen uitgangspunt geldt evenwel dat de politiek haar primaat niet mag opgeven; zij moet niet verplaatst worden, maar juist op haar plaats worden teruggezet. De nationale overheid, en vooral de formele wetgever, dient de touwtjes dus stevig in handen te nemen. Dat lijkt in het licht van de huidige ontwikkelingen op ICT-gebied een empirisch moeilijk te verdedigen stelling. De WRR heeft laten zien dat als gevolg van internationalisering en deterritorialisering de rechtsmacht van de nationale staat steeds meer afneemt. ICT versterkt deze ontwikkeling. De techniek maakt het mogelijk handelingen te verrichten, die zich onttrekken aan het rechtsgebied van een nationale staat.	Zie paragraaf 4.2.2. Ook normatief gezien is op dit uitgangspunt het nodige af te dingen. De beginselen waaruit de democratische rechtsstaat bestaat, zijn geen vast gegeven maar veranderen in de loop van de tijd, onder invloed van de maatschappelijke omstandigheden en opvattingen.	Vgl. Witteveen (1998). Bovens (1999a: 6-7) sluit zich hierbij aan. Ook de positie van de wetgever in onze rechtsstaat ontkomt niet aan dit transformatieproces.	Zie verder de paragrafen 4.3 en 5.3. 
De overheid als spookrijder blijft, dwars tegen de stroom van nieuwe ontwikkelingen en heersende meningen in, krampachtig vasthouden aan haar traditionele rol. Zij trekt zich er niets van aan dat de maatschappelijke en intellectuele omgeving waarbinnen zij moet functioneren, drastisch is gewijzigd. Dit geldt eveneens voor de spookrijder in de progressieve variant. De progressieve spookrijder is niet zozeer gericht ─ zoals de conservatieve spookrijder ─ op een bestendiging van de status-quo (codificatie), maar daarentegen op een verandering hiervan (modificatie). De overheid zet daartoe allerlei instrumenteel bedoelde sturingsmiddelen in, die voornamelijk een averechts effect of geen enkel effect hebben. Omdat ze blijft geloven in de maakbaarheid van de samenleving door middel van centrale sturing, deert dat haar echter niet. 

Dit beeld van overheidsinterventie komt onder meer naar voren in de pogingen van verschillende (nationale) staten om de digitale handtekening te reguleren. Vanuit de behoefte aan rechtszekerheid in het handelsverkeer is in de afgelopen jaren wetgeving gebaseerd op zeer specifieke technieken, de digitale handtekening en de public key infrastructure (PKI), uitgevaardigd die inmiddels weer achterhaald of niet conform de ontwikkelingen in de praktijk blijkt te zijn. Afgezien van het feit dat is uitgegaan van niet-levensvatbare business models, wordt tevens de ontwikkeling en de toepassing van andere authenticatie-technieken belemmerd of althans zeker niet gestimuleerd.	Aalberts en Van der Hof (2000: 44). Overigens wordt inmiddels, met name in de Verenigde Staten, wel erkend dat dergelijke wetgeving inderdaad niet werkt.  Een mogelijk ander voorbeeld biedt het  Nederlandse wetsontwerp inzake stalking (waaronder cyberstalking), dat inmiddels is goed gekeurd door de beide Kamers en begin volgend jaar van kracht zal worden.	Kamerstukken Tweede kamer, vergaderjaar 1997-1998, nr. 25 786. Hoe sympathatiek het ontwerp ook moge lijken, van de effectiviteit ervan valt weinig te verwachten. Dit geldt zeker voor cyberstalking, aangezien hierbij de dader vaak niet of nauwelijks traceerbaar is en de daad de landsgrenzen overschrijdt.	Vgl. Royakkers en Van Klink (1999: 159-160). Holtmaat vreest zelfs voor een averechts effect: ‘Het grote gevaar van het onderhavige wetontwerp is echter dat het een geïsoleerde, op zichzelf staande maatregel blijft. De politici kunnen dan tevreden met de armen over elkaar leunen en roepen: we hebben er toch wat aan gedaan!’	Holtmaat (1998: 57). Ook een overheid die vanuit goede bedoelingen te snel en met onvoldoende kennis van zaken optreedt, kan dus een gevaar op de weg vormen.
4.3	Legitimatie van overheidsinterventie

De vier beschreven beelden van overheidsinterventie ─ de overheid als wegwerker, verkeersagent, planoloog of spookrijder ─ onderscheiden zich over het algemeen niet, of in ieder geval niet fundamenteel, van elkaar in hun analyse van de problematiek. De heersende mening lijkt te zijn dat de opkomst van ICT leidt tot een vermindering van de rechtsmacht van de nationale staat, doordat de techniek reeds in gang gezette processen van internationalisering (acties onttrekken zich aan geografische grenzen) en deterritorialisering (de relatie tussen actor, actie en gevolg gaat verloren) verder stimuleert. De discussie gaat er vooral over in welk tempo de gesignaleerde ontwikkelingen zich voltrekken. Meer principiële meningsverschillen treden aan het licht, wanneer we de normatieve stellingnamen vergelijken die met deze empirische, deels op speculatie of extrapolatie vanuit de bestaande situatie gebaseerde, veronderstellingen worden verbonden. Het gaat hierbij om kwesties als: mag of moet de centrale overheid, gegeven haar afnemende handelingsvermogen, nog sturend optreden? Welke verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter is het meest passend in de informatiemaatschappij? Is zelfregulering een legitiem alternatief voor overheidsregulering? Dient de overheid randvoorwaarden te stellen aan zelfregulering? Is het de taak van de overheid om grondrechten ook in een digitale omgeving te beschermen? Enzovoorts. 
Deze kwesties zijn normatief van aard, omdat zij een houding van behoren tegenover een stand van zaken in de werkelijkheid veronderstellen, die niet alleen met een beroep op die feitelijkheid kan worden onderbouwd. Als we het eens zijn over de feiten, hoeven we het nog geenszins eens te zijn over de vraag hoe we ons vervolgens tot die feiten dienen te verhouden. Niet alles wat is, is goed. De kloof tussen het Sein (hoe het is) en het Sollen (hoe het zou moeten zijn) kan uitsluitend overbrugd worden met een normatieve theorie die goede redenen geeft waarom we tegenover de ‘gegeven’ feiten (zoals ‘ICT wordt steeds belangrijker in onze samenleving’) een bepaalde houding van behoren zouden moeten aannemen (‘en dus is overheidsingrijpen vereist’).	Dit komt overeen met Kelsens notie van de Grundnorm (vgl. onder meer Kelsen 1994: 66-72). Overbruggende redeneringen zijn vaak gebaseerd op een ordenende metafoor, die tegelijkertijd waarneming van feiten en waardering van die feiten tot stand brengt. Wie de overheid feitelijk ziet als verkeersagent of als planoloog, heeft impliciet al veel gezegd over wat die overheid moet doen.	Over ordenende metaforen, zie Witteveen (2000a: hoofdstuk 1). Ordenende metaforen maken op hun beurt vaak deel uit van een omvattender cognitief kader, een frame of ‘denkraam’, dat een bepaalde conceptuele ordening van de werkelijkheid mogelijk maakt en meteen een basis biedt voor praktisch handelen.	Vgl. Schön en Rein (1994). Het belang van denkramen treedt vooral aan het licht bij hardnekkige, onoplosbare meningsverschillen. Deze blijken doorgaans te worden veroorzaakt doordat onverenigbare denkramen worden gehanteerd. Door de denkramen in de discussie te expliciteren kan geprobeerd worden uit de impasse te komen.	Voor voorbeelden, zie Hertogh, Raat en Witteveen (1998). Dan kan zelfs een gezamenlijk gedefinieerde normatieve theorie ontstaan.
Een zeer gezaghebbende normatieve theorie die tot op zekere hoogte zo’n overbrugging van denkramen tot stand brengt, is de rechtsstaatgedachte. De democratische rechtsstaat biedt een verzameling topoi (argumenten of beginselen) aan de hand waarvan een bepaalde normatieve stelling kan worden onderbouwd of juist ontkracht. Op grond van het democratiebeginsel is het bijvoorbeeld verdedigbaar dat zelfregulering de meest legitieme sturingsvorm is, omdat burgers zichzelf aldus de wet stellen.	Een klassieke verdediging van deze opvatting biedt Rousseau (1995, eerste uitgave 1762). De betekenis van de normatieve concepten die het rechtsstaatdenken uitmaken is niet voor altijd gefixeerd, maar wijzigt zich in de loop van de tijd onder invloed van gewijzigde omstandigheden en opvattingen. Bovendien kunnen verschillende mensen in dezelfde tijd een andere betekenis aan deze concepten toekennen. Dat verklaart mede waarom er, op basis van een nagenoeg identieke probleemanalyse, zulke uiteenlopende visies op de gewenste rol van de overheid in de informatiemaatschappij zijn ontwikkeld. 
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de geschetste beelden van overheidsinterventie zich verhouden tot de rechtsstaatgedachte. Centrale vraag is wat deze beelden impliceren voor enkele belangrijke topoi uit de democratische rechtstaat, te weten: de trias politica, grondrechten, democratie en burgerschap. We beperken ons tot deze topoi, omdat ten aanzien hiervan zich, juist op het terrein van ICT, de meest pregnante controversen voordoen.	Bij de invulling van deze topoi oriënteren we ons met name op Witteveen (1996: 221-279). 


4.3.1	De trias politica

De kern van de rechtsstaatgedachte wordt gevormd door het legaliteitsbeginsel: aan de vrijheid van de burgers mogen door de overheid geen andere beperkingen worden gesteld dan die welke in voor allen gelijkelijk geldende, door de volksvertegenwoordiging aanvaarde wetten zijn neergelegd. De organisatorische uitwerking van dit centrale uitgangspunt is te vinden in het beginsel van de trias politica. De trias politica wijst verschillende functies aan die in de rechtsstaat in elk geval moeten worden uitgeoefend: wetgeving, uitvoering (of breder: bestuur), en rechtspraak. De organisatie van deze noodzakelijke functies moet aan de algemene eis voldoen dat zij dusdanig moet zijn ingericht dat tirannie ─ gebundelde machtsuitoefening ─ wordt voorkomen en de individuele vrijheid zoveel mogelijk wordt beschermd. Als men verschillende politieke organen wetgevende, besturende en rechtsprekende bevoegdheden toekent, moet aan deze algemene eis worden voldaan. Hiertoe zijn twee modellen ontwikkeld: het model van machtenscheiding en het model van machtsevenwicht. Machtenscheiding houdt in dat de verschillende functies aan verschillende organen, en liefst ook aan verschillende personen, worden opgedragen. Elk orgaan of elk persoon is dus slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van één functie. In geval van machtsevenwicht worden de organen gedwongen met elkaar samen te werken bij de uitoefening van de drie functies. Het gaat er om een evenwichtig systeem van checks and balances te vinden. Hierbij zijn weer twee mogelijkheden: de organen controleren elkaar wederzijds (zoals in het federale wetgevingsproces in de Verenigde Staten gebeurt) of participeren in elkaars functies (zoals de Nederlandse procedure voor wetgeving in formele zin laat zien).
Het model van machtenscheiding keert terug in de opvatting van de overheid als spookrijder. De overheid als spookrijder beschouwt zichzelf als de enige of in ieder geval de belangrijkste bron van recht. Vanuit een centraal punt buiten de samenleving stelt zij wetten of beleidsmaatregelen op voor de elektronische snelweg, zonder zich al te zeer bekommeren om de maatschappelijke consequenties hiervan. Voor wederzijdse controle of participatie van de organen in elkaars functies is in dit model weinig tot geen plaats. De rechter mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten, en zeker niet op die van de wetgever. Cliteur sluit zich hierbij aan:	Cliteur (2000: 30).

[We zouden] ons moeten bezinnen op de wenselijke verhouding tussen wetgever, parlement en rechter. Misschien ben ik een naïeve voluntarist, maar ik denk dat deze verhouding veel ‘maakbaarder’ is dan doorgaans wordt verondersteld. Het is niet vanzelfsprekend dat we steeds meer beslissingsmacht overhevelen van de wetgever en van het parlement naar de rechter. We doen dat immers zelf.

Het moge duidelijk zijn dat vanuit dit model weinig waardering kan worden opgebracht voor alternatieven in wetgeving die, expliciet (bij kaderwetgeving) of impliciet (via een open normstelling), regelgevende bevoegdheden overdragen aan bestuurlijke en rechtsprekende organen. Zelfregulering lijkt helemaal uit den boze, aangezien andere actoren dan de daartoe aangestelde autoriteiten ─ dat wil zeggen burgers ─ participeren in het proces van het stellen, uitvoeren en/of handhaven van normen.

De visies waarin de overheid wordt opgevat als een planoloog of een verkeersagent, sluiten daarentegen aan bij het model van machtsevenwicht. Zij gaan er beide van uit dat de centrale overheid niet de enige instantie is die zich met regulering van de elektronische snelweg mag en moet bezighouden. In de opvatting van de overheid als planoloog wordt de voorkeur gegeven aan internationale regelgeving en zelfregulering. Wanneer echter de klassieke grondrechten en de staatsveiligheid in het geding zijn, dient de nationale overheid op te treden. Het overheidsoptreden kan verschillende vormen aannemen: van conditionering van en toezicht op zelfregulering tot formele, publiekrechtelijke wetgeving (bij wijze van ‘laatste redmiddel’). Ook de rechter wordt in de nota WES uitdrukkelijk bij het proces van rechtsvorming betrokken:	Nota WES, p. 182.

De rechter past bestaande normen uit de fysieke wereld toe in de elektronische omgeving. Algemene normen uit het privaatrecht, maar ook andere technologieonafhankelijke regels lenen zich hiervoor. Indien de bestaande wettelijke normen op deze gebieden voldoende houvast bieden voor de rechter, heeft het kabinet de voorkeur de rechtsontwikkeling aan de rechter over te laten.

De verschillende machten in de nationale staat opereren dus niet strikt gescheiden van elkaar, maar werken met elkaar én met andere nationale en internationale actoren en instanties samen bij de regulering van de elektronische snelweg. 
In de opvatting van de overheid als verkeersagent geldt dit eveneens. Alleen wordt hierbij aangenomen dat, onder invloed van ICT, zowel het handelingsvermogen als de legitimiteit van de nationale overheid sterk is afgenomen. De WRR beveelt ter compensatie hiervan een aantal instrumenten aan: subsidiëring en voorlichting, (vrije of wettelijk geconditioneerde) zelfregulering en versterking van de internationale samenwerking. Tegelijk geeft ze aan hiervan niet te veel te verwachten: ‘Er zijn (...) dus compensatiemogelijkheden voor het afnemend handelingsvermogen van de staat. Zij vormen echter geen volwaardig alternatief en leveren ook tezamen geen panacee op.’	Rapport SZL, p. 81. Hoewel er nog wel een soort evenwicht van machten is (binnen de staat en tussen staten onderling vindt samenwerking plaats), hebben deze in de opvatting van de Raad dus weinig macht meer.
De overheid als wegwerker is moeilijk onder het organisatieprincipe van de trias te brengen, omdat zij eigenlijk geen macht vertegenwoordigt. Volgens Frissen hebben nieuwe technologische ontwikkelingen, met name de opkomst van het internet, centrale sturing onmogelijk gemaakt. Daarvoor in de plaats stelt hij netwerksturing, waarbij de overheid gezamenlijk met actoren uit het maatschappelijk veld beleid maakt. De enige ‘officiële’ actoren die in deze visie nog enige macht hebben zijn de ambtenaren die bij dit proces van coproductie betrokken zijn. Zij zijn het die de bestaande maatschappelijke processen moeten ondersteunen en faciliteren. De vierde macht is de eerste macht geworden ─ als je tenminste nog kunt spreken van macht in een staat die versplinterd is in kleine, autonoom functionerende eilanden. Of misschien moeten we de vraag omdraaien: is er überhaupt nog een staat, wanneer er alleen onafhankelijke machtsblokken zonder overkoepelend gezag resteren?


4.3.2	Grondrechten

Het doel van een democratische rechtsstaat is de staat zo te organiseren dat de vrijheid en de autonomie van de burgers daarin zijn gewaarborgd. Juridisch kan de rechtsstatelijke vrijheid gestalte krijgen in de klassieke en sociale grondrechten. De klassieke of individuele vrijheidsrechten ─ vrijheid van eigendom, meningsuiting, godsdienst enzovoorts ─ beschrijven een vrijheidssfeer van de drager ten overstaan van anderen, en dan vooral de overheid. De overheid mag grenzen stellen aan de vrijheidsrechten, maar ze mag dat alleen doen bij wet, zodat er een waarborg is dat niet al te gemakkelijk tot inperking van de vrijheidssfeer wordt overgegaan. De vrijheidsrechten hebben een afweerkarakter; ze stellen grenzen aan het legitieme optreden van met name de overheid, die als bewaker van de vrijheden moet optreden (onder meer door rechterlijke controle). Het vrijheidsbegrip waarvan deze rechten getuigen, duidt Berlin aan als ‘negatieve vrijheid’: mensen moeten zoveel mogelijk hun eigen gang kunnen gaan, zonder inmenging van anderen.	Berlin (1969: 122). Sociale grondrechten geven daarentegen uitdrukking aan een positief vrijheidsbegrip, dat de ontplooiing van de mens centraal stelt.	Idem, p. 133. Alleen wanneer er aan redelijke bestaansvoorwaarden is voldaan, kan men verwachten dat burgers geen slaven zijn, maar vrije en gelijke mensen die tot oordeelsvorming in staat zijn. Sociale grondrechten (zoals het recht op bestaanszekerheid) moeten de sociale, economische en culturele levensomstandigheden van mensen beschermen. Sociale grondrechten zijn geformuleerd als opdrachten aan de overheid om in wetgeving en beleid bepaalde voorzieningen te treffen (zoals rechtsbijstand). De sociale grondrechten zijn dus vooral zorgplichten, terwijl de klassieke grondrechten voor de burger afdwingbare rechten vertegenwoordigen.
In de virtuele staat waarin de overheid voornamelijk wegwerker is, is er weinig behoefte aan beide soorten van grondrechten. Klassieke grondrechten worden gaandeweg overbodig. Immers, waarom zou je nog afweerrechten jegens de staat in stand houden, als deze toch geen macht meer heeft? Sociale grondrechten hebben ook weinig zin, want ze zijn toch niet effectueerbaar. Bovendien getuigen ze van paternalisme, dat wil zeggen van een ouderwetse en misplaatste bemoeizucht om de eigen visie op het goede leven aan anderen op te dringen. Mensen moeten in de huidige tijd in staat worden geacht zelf te bepalen of en hoe ze zich sociaal, economisch en cultureel willen ontplooien; daar zijn de goede zorgen van Vadertje Staat niet meer voor nodig. De staat mag zich bij zijn handelen geen moreel oordeel aanmeten. Frissen spreekt in dit verband van de ‘principiële principeloosheid’ of de ‘normloze normativiteit’ van postmoderne politiek.	Frissen (1996: 337). Frissen (1999) spreekt van de ‘lege staat’.
Het is niet geheel duidelijk welke plaats grondrechten in een digitale omgeving moeten innemen volgens de opvatting van de overheid als verkeersagent. Enerzijds geeft de WRR in haar rapport SZL ─ in tegenstelling tot Frissen ─ aan dat het recht in de rechtsstaat, behalve een instrumentele functie, tevens een waarborgfunctie heeft.	Rapport SZL, p. 47. Deze waarborgfunctie brengt mee dat de staat zijn burgers beschermt tegen inbreuken op fundamentele rechten, ofwel garant staat voor hun negatieve vrijheid. Ook erkent de Raad expliciet het belang van een cultuurbeleid dat de positieve vrijheid van burgers dient:	Idem, p. 201 en 203. 

De ruimtelijke reikwijdte, het speelveld waarbinnen culturele interactie mogelijk is, wordt (...) minder aan nationale grenzen gebonden. Informatie kan nog sneller wereldwijd verspreid en uitgewisseld worden. (...) Wanneer de consument geen culturele paradigmata worden aangereikt, geen zinvol handelingsperspectief wordt geboden, waarbinnen de informatieverwerving kan worden geordend, geselecteerd en op waarde geschat, kan hij met dit vergrote aanbod niets doen. (...) Algemeen aanvaarde, in het licht van de geschetste ontwikkelingen bestendig te achten doelen van cultuurbeleid zijn: behoud, ontwikkeling en spreiding van cultuur, alsmede participatie aan cultuur. 

De overheid dient hier, met name via het instrument van subsidiëring, een presterende functie te vervullen. Anderzijds laat de Raad er zich niet over uit of de genoemde waarborgfunctie en presterende functie van de staat een constitutionele verankering vereisen. Uit de door haar gegeven probleemanalyse kan echter worden afgeleid dat de nationale staat in toenemende mate het vermogen en de legitimiteit mist om rechten ─ dus ook grondrechten ─ in het leven te roepen en te handhaven. Wellicht dat mensenrechten, vanwege hun supranationale karakter, een weg uit dit dilemma kunnen bieden.

De overheid als planoloog ziet het als haar primaire taak, fundamentele normen en waarden te beschermen, ook op de elektronische snelweg. Wat off  line geldt, dient (zoveel mogelijk) ook on line te gelden.	In de notitie IRI wordt dit uitgangspunt geherformuleerd tot de vuistregel dat het beschermingsniveau dat het recht biedt on line en off line gelijkwaardig zijn. ‘Uitgangspunt blijft dat internet niet een domein is waar andere waarden en normen gelden dan in de fysieke samenleving’ (notitie IRI, p. 13). Zie ook Koops e.a. (2000: 85). Hierbij denkt het kabinet met name aan klassieke grondrechten, waaronder met name de privacy, de vrijheid van meningsuiting, het huisrecht en het briefgeheim.	Nota WES, p. 13-14. In opdracht van de regering heeft de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk (GDT) onderzocht welke gevolgen ICT heeft voor onze Grondwet.	In Commissie GDT (2000) zijn de belangrijkste bevindingen samengevat. De Commissie is van oordeel dat een beperkte handhaafbaarheid geen argument mag zijn om minder belang aan nationale grondrechten te hechten, laat staan deze af te schaffen. Grondrechten dienen een ‘baken’ te zijn voor de wetgever, het bestuur en de rechter, en voor de gehele samenleving.	Idem, p. 8-9. Wel bepleit de Commissie GDT terughoudendheid bij wijziging van de Grondwet: ‘De Nederlandse Grondwet kenmerkt zich (...) door haar codificerende karakter. In licht daarvan meent de Commissie dat de Grondwet in beginsel slechts aangepast dient te worden, indien daaraan dringende behoefte bestaat en het om zaken gaat die voldoende constitutionele rijpheid vertonen.’	Idem, p. 7.  Naast verschillende aanpassingen van de bestaande klassieke Grondwetsbepalingen (met name art.7, 10 en 13 Grondwet), stelt ze voor een subjectief recht in te voeren voor de burger op toegang tot bij de overheid berustende informatie, alsmede een zorgplicht voor de wetgever ter zake van de toegankelijkheid van deze informatie.	Althans, de Commissie is op één lid na deze mening toegedaan. Vgl. Commissie GDT (2000: 24). Voor een nadere beschouwing over informatierechten, zie Bovens (1999b).  Ten tijde van de nota WES achtte het kabinet het nog te vroeg om zorgplichten in de sfeer van de sociale grondrechten op zich te nemen. Pas zodra elektronische diensten de traditionele communicatiemiddelen gaan verdringen, krijgt de overheid tot taak de brede toegankelijkheid hiertoe te garanderen.	Nota WES, p. 5 In de notitie IRI stelt de minister dat ook de betrouwbaarheid van elektronische structuren een zorg voor de overheid is.	Notitie IRI, p. 5.
Zoals eerder aangegeven	Zie paragraaf 4.2.4., wijst de overheid als spookrijder in de conservatieve variant de introductie van nieuwe informatierechten categorisch af. Het argument hiervoor is ontleend aan het triasbeginsel, opgevat in de zin van machtenscheiding: het gevaar dreigt dat de rechter op de stoel van de wetgever gaat zitten, wanneer hij deze rechten in concreto moet uitleggen. De conservatieve spookrijder zal hoogstwaarschijnlijk geen bezwaar hebben tegen de toepassing van bestaande klassieke grondrechten in een digitale omgeving, maar voor een aanpassing hiervan aan de nieuwe omstandigheden acht hij de tijd nog lang niet rijp. De spookrijder in de progressieve variant heeft daarentegen geen enkele moeite met de invoering van nieuwe (grond)rechten, die ─ in ieder geval op papier ─ de illusie wekken de bestaande verhoudingen te kunnen veranderen. Het doet er in deze visie minder toe of deze rechten ook in de praktijk effectueerbaar zijn. De symbolische bevestiging van nobele doelstellingen, zoals de bescherming van de consument op internet, is een waarde in zichzelf.


4.3.3	Democratie en burgerschap

Wil de rechtsstaat democratisch zijn, dan moet voldaan zijn aan de eisen van het democratiebeginsel. De meest letterlijke betekenis van het democratiebeginsel wijst op directe democratie, op een manier van besluitvorming waarbij alle betrokken burgers in de gelegenheid zijn aan het politieke debat mee te doen en in een stemming hun wil te uiten. Directe democratie wordt meestal alleen haalbaar geacht in kleinschalige, homogene gemeenschappen. In moderne, meer pluriforme samenlevingen is mede om die reden gekozen voor indirecte of representatieve democratie: een wijze van besluitvorming waarbij het volk vertegenwoordigers aanwijst die uit naam van hen regeren. Van het democratiebeginsel maken de beginselen van vertegenwoordiging en verantwoording deel uit. Bij vertegenwoordiging is het uitgangspunt dat het volk zichzelf bestuurt door middel van haar vertegenwoordigers. Bij verantwoording gaat het erom dat over macht en machtsuitoefening verantwoording moet worden afgelegd. In organisatorisch opzicht brengt het democratiebeginsel decentralisatie met zich. Een moderne staat kan niet op democratische wijze functioneren, als al het overheidsbeleid en alle wetgeving vanuit één centraal punt tot stand komen. Decentralisatie vereist dat de politieke besluitvorming en de bijbehorende uitvoerende organisaties op verschillende niveaus van besluitvorming worden ondergebracht, waarbij de ‘lagere’ niveaus een zekere mate van autonomie bezitten ten opzichte van de hogere niveaus. 

Met het democratiebeginsel verwant is de idee van burgerschap: burgers participeren actief in het politieke en maatschappelijke leven. Zij nemen beurtelings de positie in van bestuurder en bestuurde.	Ook Achterberg (1982:83) stelt dat de participatie van burgers een essentieel onderdeel is van de democratische rechtsstaat. Een uitgewerkte theorie van het hedendaags burgerschap biedt Van Gunsteren (1998).  In de afgelopen jaren is zowel in de politiek als in de politieke theorie het besef gegroeid dat een samenleving en de hierbinnen functionerende democratische instellingen gedragen dient te worden door een actieve civil society.
De visie van de overheid als wegwerker betekent een vergaande radicalisering van de decentralisatiegedachte: de belangrijkste besluitvorming vindt niet langer op het hoogste niveau ─ regering plus Staten-Generaal ─ plaats, maar veeleer op de lagere niveaus, waarbij ambtenaren samen met actoren uit het maatschappelijk veld beleid produceren. Deze lagere niveaus functioneren bijna volledig op zichzelf. Volgens Frissen is de overheidsorganisatie niet zozeer een ‘piramide’ van niveaus die hiërarchisch zijn georganiseerd, als wel een ‘archipel’ van kleine, platte, autonome eenheden die horizontale verbindingen aangaan. Deze visie lijkt het oude ideaal van de directe democratie te benaderen. Burgers maken op voet van gelijkheid met elkaar de regels en zorgen zelf voor de uitvoering en handhaving hiervan, zonder bemoeienis van bovenaf. Dit vereist een actieve participatie van burgers bij de besluitvorming, hetgeen het burgerschap bevordert. Frissen voorziet zelfs de opkomst van politiek leiderschap op internet of digitale politieke gemeenschappen en digitale burgerbewegingen.	Frissen (1996: 106-108). Vgl. ook Bekkers (1998). Er doen zich hierbij echter enkele principiële vragen voor: wie vertegenwoordigen degenen die bij de coproductie van beleid betrokken zijn?; op welke manier leggen zij tegenover hen verantwoording af?; wie vertegenwoordigt het algemeen belang?; hoe wordt machtsmisbruik voorkomen?; en hoe worden bestaande ongelijkheden in macht en kennis tussen burgers gecompenseerd? Het antwoord ligt, in de opvatting van de overheid als wegwerker, vooral in het stellen van formele randvoorwaarden die een ongestoord procesverloop moeten garanderen.
Ook de WRR, die de overheid vooral als een verkeersagent ziet, geeft in haar rapport SZL de voorkeur aan decentralisatie van de besluitvorming. Vanwege het grensoverschrijdend karakter van het elektronische verkeer ontbeert de nationale overheid de democratische legitimatie om ten aanzien hiervan regulerend op te treden. De politieke besluitvorming dient zich daarom te verplaatsen, enerzijds in neerwaartse richting naar kleine, locale en grensoverschrijdende verbanden waarbinnen (al dan niet geconditioneerde) zelfregulering plaatsvindt (lokalisering); anderzijds in opwaartse richting naar het Europese of zelfs mondiale niveau waar staten met elkaar samenwerken (internationalisering). Er is hier dus, vanuit de nationale staat bezien, sprake van twee bewegingen, ‘waarvan één centrifugale reikt naar een grotere schaal en één centripetale naar een kleinere. Deze ontwikkeling zal op termijn zeker gevolg hebben voor de nationale staat als institutie en als normatieve constructie.’	Rapport SZL, p. 53. Voor het democratiebeginsel is het gevolg dat de belangrijkste politieke besluiten ten aanzien van het elektronische verkeer niet op het niveau van de centrale overheid dienen te worden genomen, maar onder of boven dat niveau. Erkend wordt evenwel dat deze ontwikkeling het risico in zich draagt dat machtige groepen of staten het voor het zeggen krijgen en dat aldus de eigen democratische cultuur aan betekenis verliest.	Idem, p. 80. Zoals hierboven aangegeven,	In paragraaf 2.3.2. ziet de Raad nog wel een belangrijke taak voor de overheid weggelegd in de bevordering van het digitale burgerschap. Met een actief cultuurbeleid kan de specifieke competentie die vereist is voor het gebruik van de nieuwe technische mogelijkheden, worden aangebracht. Het gaat er onder meer om, mensen toe te rusten met vaardigheden, kennis en vooral ook financiële middelen om vrije keuzes te maken.	Rapport SZL, p. 203. 
In de visie van de overheid als spookrijder (in beide varianten) wordt de oplossing daarentegen gezocht in een versterking van het centraal gezag. Gepleit wordt voor een terugkeer naar het centralisme, waarbij de beslissingsmacht op het hoogste niveau wordt teruggebracht, dat van het parlement en de wetgever in formele zin. Deze organen zijn het meest democratisch gelegitimeerd, omdat zij (direct of indirect) gekozen zijn door het volk. Inspraak bij, laat staan participatie in de politieke besluitvorming lijkt niet gewenst. Vrije of wettelijk geconditioneerde zelfregulering past al helemaal niet in deze visie. Vanaf haar Olympus denkt de overheid als spookrijder het beste te weten wat goed is voor haar burgers. Ook burgerschap is niet echt een issue.
Een middenpositie tussen de uitersten van decentralisatie en centralisme wordt ingenomen door de overheid als planoloog. Aan de ene kant erkent de overheid als planoloog niet de enige bron van recht te zijn. In de nota WES spreekt het kabinet de voorkeur uit voor politieke besluitvorming op internationaal niveau, cumulerend in zelfregulering en Europese of mondiale regulering (internationale samenwerking of verdragen). De regulering van het elektronische verkeer wordt dus zoveel mogelijk aan nationale of internationale actoren overgelaten. Aan de andere kant houdt de overheid vast aan het primaat van de wetgever. Dat betekent dat de overheid de regulering niet geheel aan de maatschappelijke krachten overlaat, maar optreedt wanneer rechtsstatelijke normen en waarden (met name de klassieke grondrechten) op het spel staan. Formele, publiekrechtelijke wetgeving kan bij wijze van ‘laatste redmiddel’ worden ingezet. Wat echter opvalt is dat de keuze vrij dichotoom wordt voorgesteld: het is hetzij zelfregulering of internationale regulering hetzij overheidsregulering. Er lijkt weinig ruimte te zijn voor echte wederzijdse participatie, van de overheid in het proces van zelfregulering of internationale regulering of ─ omgekeerd ─ van nationale of internationale actoren bij overheidsregulering. Bovendien bevat de nota WES geen uitgewerkte visie op de bevordering van het digitale burgerschap.

4.4	Balans

Het verschil in visie op het overheidsoptreden kan niet, of niet uitputtend, worden verklaard uit een andere kijk op de problemen waarvoor de opkomst van ICT de overheid stelt. De vier hierboven behandelde opvattingen zijn opvallend eensgezind in hun diagnose: de nieuwe technologische ontwikkelingen verzwakken het handelingsvermogen van de nationale staat. Toch lopen ze behoorlijk uiteen in de oplossingen die ze voorstellen om het verzwakte handelingsvermogen te herstellen. Waar de ene visie een versterking van centrale sturing bepleit (de overheid als spookrijder), staat de andere visie een vergaande decentralisatie van de beslissingsmacht (de overheid als wegwerker of verkeersagent) voor of een combinatie van beide (de overheid als planoloog). Om deze kloof tussen het Sein ─ wat de overheid kan doen ─ en het Sollen ─ wat de overheid moet doen ─ te overbruggen, is een normatieve theorie vereist waarmee het overheidsoptreden, en het eventuele afzien daarvan, kan worden gelegitimeerd. Een normatieve theorie die, in ieder geval voor een deel, kan verklaren waarom de visies op de rol van de overheid op de elektronische snelweg zo uiteenlopen, vormt de rechtsstaatgedachte. 
Uit de bovenstaande schets komt naar voren dat in de verschillende visies een andere invulling wordt gegeven aan enkele centrale topoi uit de democratische rechtsstaat: de trias politica, grondrechten, democratie en burgerschap. Afhankelijk van de gekozen invulling van een of meer van deze argumentatieve vindplaatsen, wordt een bepaalde inzet van instrumenten verdedigd of juist ontraden. Per topos zullen wij dit illustreren. Om te beginnen kan uit het evenwichtsmodel van de trias worden afgeleid dat regelgevende bevoegdheid niet exclusief toekomt aan de wetgever. Samenwerking met de twee andere machten in de staat, de rechter en het bestuur, is geboden in bepaalde omstandigheden (de wetgever heeft bijvoorbeeld zelf te weinig kennis in huis over de te reguleren materie) en onder bepaalde condities (zoals de wetgever stelt het juridische kader vast). Rechterlijke rechtsvorming, zoals met name bepleit in de visie van de overheid als planoloog, is hiermee gerechtvaardigd. Vervolgens volgt uit de postmoderne opvatting dat grondrechten een paternalistische uitdrukking zijn van een subjectieve visie op het goede leven, de noodzaak voor de staat om zich hiertegenover neutraal op te stellen (de ‘lege staat’). De overheid als wegwerker is niet geroepen zich hiervoor al te zeer in te spannen. Afwijzing van decentralisatie als element van het democratiebeginsel leidt, ten slotte, tot een versterking van centrale sturing. In de opvatting van de overheid als spookrijder zijn het parlement en de formele wetgever de enige instanties die democratisch gelegitimeerd zijn algemene regels te stellen. In een strikte interpretatie van de representatieve democratie is geen plaats voor zelfregulering. Uitgaande van een meer directe opvatting van democratie kan juist een pleidooi voor zelfregulering worden gehouden, zoals in de visie van de overheid als wegwerker en verkeersagent gebeurt.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat, hoewel empirische veronderstellingen altijd een rol spelen, normatieve overwegingen uiteindelijk de doorslag geven bij de legitimatie van (het afzien van) overheidsinterventie. Deze normatieve overwegingen hoeven niet alleen te zijn ontleend aan de rechtsstaatgedachte, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere, bijvoorbeeld economische of bestuurskundige, frames. Een belangrijke implicatie van deze vaststelling is dat een discussie over de gewenste rol van de overheid in de informatiemaatschappij, niet kan volstaan met een eenvoudige verwijzing naar een bepaalde stand van zaken (bijvoorbeeld: ‘de overheid moet niets meer, want kan niets meer doen’). De discussie zal er ook en vooral over moeten gaan wat de toekenning van een bepaalde rol aan de overheid impliceert ten aanzien van fundamentele, waaronder met name democratische en rechtsstatelijke, waarden die onze samenleving hoog in het vaandel heeft staan. De centrale vraag blijft steeds welk soort samenleving we wensen en creëren.	Vgl. ook Prins (1998: 242). Hiermee samenhangende vragen zijn: waar leggen we het evenwicht van ‘informatiemachten’ en hoe rusten we de betrokken partijen toe om dit evenwicht te bereiken? En: hoe organiseren en reguleren we vervolgens het vertrouwen van de partijen, opdat het bereikte evenwicht in stand blijft? In essentie gaat het erom te bepalen wat het doel is van de regels die we stellen. Wat beogen we met overheidsinterventie op de elektronische snelweg? In het volgende, afsluitende hoofdstuk ontwikkelen we een eigen, communicatieve benadering ten aanzien van deze fundamentele vragen.
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5	EEN COMMUNICATIEVE BENADERING

5.1	Het primaat van de wetgever

In het vorige hoofdstuk zijn er verschillende beelden van overheidsinterventie de revue gepasseerd. Hieronder schetsen wij, om te beginnen, de contouren van een alternatieve visie op de mogelijke rol van de overheid bij de regulering van de elektronische snelweg (paragraaf 5.2). Deze visie sluit aan bij de door Van Klink en Witteveen ontwikkelde communicatieve benadering van wetgeving.	De communicatieve benadering van wetgeving wordt onder meer uitgewerkt in Van Klink (1998) en Witteveen en Van Klink (1999).  We gaan hierbij uit van de overheid als planoloog, omdat deze rol ons inziens het meest recht doet aan basale waarden van onze samenleving. Enerzijds dient de nationale overheid te erkennen dat haar handelingsvermogen is afgenomen en dat ze niet meer de samenleving kan besturen vanuit een centraal punt buiten die samenleving. Anderzijds mag zij het elektronisch verkeer niet geheel overlaten aan het (nationale en internationale) maatschappelijke krachtenveld en dient zij kwetsbare belangen ─ zoveel als in haar macht ligt ─ te beschermen. We stellen echter ten aanzien van de visie van de overheid als planoloog, die in de nota WES betrekkelijk traditioneel wordt ingevuld,	In de notitie IRI komt de overheid meer in de buurt van de communicerende planoloog (zie hieronder). enige aanvullingen voor die erop gericht zijn de besluitvorming een meer interactief karakter te geven en empirische terugkoppeling mogelijk te maken. De planoloog moet dus, kort gezegd, in onze visie meer gaan communiceren. 
Vervolgens gaan we in op de normatieve implicaties van deze alternatieve visie voor het concept van het primaat van de wetgever (paragraaf 5.3). Als zowel de effectiviteit als de legitimiteit van het nationale overheidsingrijpen afneemt, is de vraag welke rol de wetgever nog kan èn mag spelen bij de regulering van het elektronisch verkeer. Is er in de virtuele ruimte nog plaats voor het primaat van de nationale wetgever? De Nederlandse regering meent van wel. Hoewel ze in de nota Wetgeving voor de elektronische snelweg een terughoudende rol voor de overheid zegt te claimen,	Bij nadere analyse blijkt het standpunt van het kabinet helemaal niet zo terughoudend te zijn (zie paragraaf 4.2.3). stelt de regering tegelijkertijd geruststellend: ‘Een en ander doet overigens geen afbreuk aan het primaat van de wetgever.’	Nota WES, p. 183. Hoe het een met het ander te rijmen valt, blijft onduidelijk. Toch staat de traditionele opvatting van het primaat van de wetgever, volgens welke de staat de enige of belangrijkste bron van recht is,	Patijn spreekt laatdunkend van een ‘Napoleontische opvatting’ (geciteerd in Van den Berg, Hijmans en Schmidt (1997: 93)). op gespannen voet met de door de regering bepleite terughoudendheid. Wanneer we desondanks aan het primaat van de wetgever op nationaal niveau wensen vast te houden, moeten we aan dit concept een andere invulling geven. De communicatieve benadering van wetgeving maakt het mogelijk, onder erkenning van de afnemende effectiviteit en legitimiteit van het overheidsingrijpen, te komen tot een herijking van het primaat van de wetgever.


5.2	De overheid als communicerende planoloog 

Evenals zijn voorganger, de traditionele planoloog, werkt de communicerende planoloog vanuit een inhoudelijke visie op de juiste wijze van inrichting en onderhoud van het wegennet. Hij wil het niet alleen aan de weggebruikers zelf overlaten om te bepalen of de bestaande wegen moeten worden verbeterd of opgeheven, of er nieuwe wegen moeten worden aangelegd en hoe die eruit komen te zien. Hij neemt hun mening echter wel degelijk serieus. Alvorens een plan definitief vast te stellen, laat hij altijd uitgebreid onderzoek uitvoeren, behalve naar de financiële, ecologische en andere consequenties van het plan (in de diverse varianten), ook naar de wensen van de betrokkenen. Hij organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakrondes, laat enquêtes houden, en spreekt zelf ook geregeld met de weggebruikers en mensen in de buurt en met de beoogde uitvoerders van het plan. Pas als al deze informatie is verzameld, wordt de uiteindelijke versie van het plan gemaakt. Hierbij weegt de planoloog de verschillende wensen en de mogelijkheden tegen elkaar af: nu eens is hetgeen de mensen voorstellen, eenvoudigweg te duur of ecologisch onverantwoord; dan weer brengen ze hem op nieuwe ideeën die wel aan de gestelde randvoorwaarden voldoen, en past hij het plan aan. 
Maar daarmee is de kous niet af. Ook tijdens de uitvoering van zijn plannen houdt de planoloog een vinger aan de pols. Hij controleert of de plannen worden uitgevoerd volgens zijn bedoelingen, of de weggebruikers, buurtbewoners en uitvoerders tevreden zijn, of het budget niet wordt overschreden enzovoorts. En zo mogelijk en zo wenselijk wordt het plan gaandeweg weer aangepast. Wanneer het project eenmaal is uitgevoerd, is de planoloog nog steeds niet klaar met zijn werk. Met enige regelmaat blijft hij onderzoeken in hoeverre het uitgevoerde project nog voldoet aan de veranderende wensen en omstandigheden. Maakt niemand meer gebruik van de snelweg, dan kan deze net zo goed worden opgeheven. Hebben de weggebruikers behoefte aan nieuwe afslag, dan laat hij die ─ na eerst de haalbaarheid en wenselijkheid ervan te hebben onderzocht ─ aanleggen. Veel meer dan de planoloog oude snit is de communicerende planoloog dus betrokken bij de uitvoering en realisatie van zijn plannen en geïnteresseerd in het maatschappelijk draagvlak ervoor. 
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Vertaald naar de regulering van de elektronische snelweg, brengt deze visie mee dat de nationale overheid niet langer beschouwd kan worden als de enige instantie in de staat die betrokken is bij en verantwoordelijk is voor het stellen, uitvoeren en handhaven van rechtsregels. De overheid is niet meer bij machte en mist bovendien de democratische legitimatie om alleen handelend op te treden. De activiteiten die ICT mogelijk maakt (zoals het uitwisselen van muziekbestanden met behulp van het programma Napster	Vgl. paragraaf 2.2.1.), onttrekken zich aan de rechtsmacht van een individuele staat en dus is samenwerking met andere staten en andere (nationale en internationale) actoren zowel gewenst als noodzakelijk. We onderschrijven het kabinetsstandpunt dat, waar mogelijk, gestreefd moet worden naar interstatelijke regulering (via verdragen en feitelijke samenwerking) en naar nationale of internationale zelfregulering (via bijvoorbeeld gedragscodes en meldpunten).	Vgl. paragraaf 2.2.2.
Tegelijkertijd wordt algemeen erkend dat van deze instrumenten ook weer niet alle heil te verwachten is. Interstatelijke regulering stuit op het probleem dat het vaak moeilijk is om overeenstemming te bereiken over de materiële normstelling ─ de inhoud van een gebod of verbod ─ tussen twee of meerdere staten die een andere (rechts)cultuur, alsmede andere wetgevingstradities, kennen. Wat in de ene staat een schending van een religieus, ethisch en/of juridisch verbod is (bijvoorbeeld het zonder sluier afbeelden van vrouwen), hoeft dat in een andere staat helemaal niet te zijn. Afspraken op procedureel niveau, die aangeven wat te doen bij schending van een bepaalde norm, lijken eenvoudiger maar veronderstellen toch ook weer een minimale inhoudelijke overeenstemming. Want zouden wij bereid zijn een Nederlandse aanbieder van afbeeldingen van ongesluierde vrouwen op internet uit te leveren, wanneer Afghanistan een verzoek daartoe indient? Omgekeerd zal Afghanistan weinig geneigd zijn een aanbieder van (in onze ogen) discriminerende propaganda aan Nederlandse gezagsdragers over te dragen. Van der Net acht uniformering van de normstelling op strafrechtelijk terrein voorlopig onmogelijk: vanuit juridisch perspectief beschouwd, zijn uniforme normen en waarden de enige sluitende oplossing. Los van de vraag of deze uniforme normen en waarden op strafrechtelijk gebied wenselijk zijn, is het voor de meeste strafbare feiten vooralsnog simpelweg een onhaalbare kaart.’	Aldus Van der Net in zijn preadvies over territorialiteit en personaliteit in het strafrecht, zoals weergegeven in Van den Berg, Hijmans en Schmidt (1997: 58). Een uitzondering is de universele afwijzing van kinderpornografie, die mede heeft geleid tot het Europese ontwerpverdrag Crime in Cyberspace.	Koops e.a. (2000: 24). Dit laat echter onverlet, zoals Van der Net aangeeft, ‘dat er vele strafbare feiten zijn die dermate nauw verweven zijn met de soevereiniteit van een bepaalde staat dat de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen en waarden ten aanzien van die delicten moeilijk is.’	Van der Net, zoals weergegeven in Van den Berg, Hijmans en Schmidt (1997: 58). Bevordering van het internationale wetenschappelijke debat, waartoe de minister in de notitie IRI oproept,	Notitie IRI, p. 19. zal op korte termijn aan deze situatie weinig veranderen. 
Zelfs wanneer staten er in zouden slagen op inhoudelijk en/of procedureel niveau afspraken met elkaar te maken, bestaat het gevaar dat deze afspraken de bestaande machtsverhoudingen weerspiegelen. Kasperen stelt: ‘Het probleem van normering op het internet of verdragsrechtelijk is dat de grootste bepaalt waar we het wel en waar het niet mee eens zijn. De grootste, dat is de Verenigde Staten.’	Geciteerd in Van den Berg, Hijmans en Schmidt (1997: 72). De Amerikaanse dominantie bestaat er met name uit dat vooralsnog ten aanzien van het internet weinig verdragsrechtelijk is geregeld en veel wordt overgelaten aan zelfregulering, waarbij de regels van het Amerikaanse contractenrecht het uitgangspunt vormen. Op een aantal terreinen ─ waaronder privacy	De Amerikaanse International Safe Harbour Principles zijn tot stand gekomen onder druk van de Europese Unie en ook de inhoud ervan is sterk geïnspireerd op de Europese privacywetgeving (zie paragraaf 3.2.2). ─ heeft de Europese Unie echter de Verenigde Staten echter tot regelgeving kunnen bewegen. De vraag hierbij is in hoeverre een nationale rechtsgemeenschap, die ondanks en soms ook dankzij ICT in stand blijft, bereid is de eigen autonomie en soevereiniteit op te geven ten gunste van (het vooruitzicht op) een succesvol vervolgingsbeleid of vrijheid van handel. 
Aan zelfregulering zitten eveneens verschillende haken en ogen, die in het voorgaande reeds terloops aan de orde zijn gesteld.	Zie onder meer paragraaf 4.3.1. Op zichzelf is het een mooie gedachte dat mensen zichzelf de wet stellen. Voor Rousseau is dat zelfs de opperste vorm van vrijheid.	Rousseau (1995, eerste uitgave 1762: 57-58). Maar het fundamentele probleem hierbij is, wie de regels stelt en wie ze moet uitvoeren en handhaven. De meeste ISP’s hebben in ‘netiquettes’	Netiquette is een afkorting van network etiquette. Het betreft hier min of meer spontaan ontstane fatsoensregels voor het elektronische verkeer. en in algemene voorwaarden (Acceptance Use Policies) regels gesteld ten aanzien van het e-mailverkeer dat zij onder hun hoede hebben. In beginsel geldt hierbij de contractsvrijheid, maar dat ligt anders wanneer de vastgestelde regels ter bescherming of juist ter inperking dienen van publiekrechtelijke belangen, zoals de vrijheid van meningsuiting of de privacy. In dat geval kan men zich, om te beginnen, afvragen in hoeverre de ISP’s democratisch gelegitimeerd zijn om deze regels op te stellen. Wie vertegenwoordigen zij? Hoe komen de regels tot stand? Wordt hierover voldoende verantwoording afgelegd en informatie gegeven aan de klanten? Dit klemt met name wanneer de regels in strijd komen met nationale of internationale rechtsnormen of, omgekeerd, wanneer ze geen regels stellen waar het nationale of internationale recht dat wel vereist. Veel nationale wetgeving verbiedt bijvoorbeeld stalking, maar in de meeste algemene voorwaarden is geen (of geen expliciet) verbod van cyberstalking opgenomen.	Royakkers en Van Klink (1999: 160). Vervolgens is het de vraag of ISP’s bereid en in staat zijn toe te zien op de naleving van de vastgestelde regels en deze zo nodig met de harde hand af te dwingen. Op strafrechtelijk gebied zouden meldpunten, zoals het Meldpunt Kinderporno, uitkomst kunnen bieden, maar ten aanzien hiervan doen zich dezelfde  vragen voor: in welke mate zijn zij gerechtigd op te treden, en kunnen ze en willen ze dat ook? Dit is aloude vraagstuk van who guards the guardians.	Zie onder anderen Shapiro (1988). Vergelijkbare problemen doen zich voor op privaatrechtelijk terrein, als er een super- of top level-TTP zou worden ingesteld die toezicht houdt op de activiteiten van de gewone TTP’s.	Vgl. paragraaf 2.3. 
Wanneer regulering volledig aan de markt wordt overgelaten, lopen consumenten het gevaar dat hun belangen niet voldoende worden gewaarborgd. Daarnaast kan volledig vrije zelfregulering ook marktverstorend werken en zelfs negatieve effecten op de internationale handel hebben. Een risico van zelfregulering is immers dat (bedoelde of onbedoelde) handelsbarrières worden opgeroepen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de voorwaarden die in verschillende landen worden gesteld ten aanzien van het voeren van een keurmerk voor veilige elektronische handel. In het ene land kan daarmee aan bedrijven een hoger niveau van consumentenbescherming worden opgelegd dan in het andere land.
Deze bezwaren maken zelfregulering en interstatelijke regulering en zelfregulering niet geheel zinloos, maar wijzen er wel op dat aanvullende en ondersteunende instrumenten nodig zijn. In hoofdstuk 3 zijn, naast zelfregulering met behulp van intermediairs, twee voorbeelden van private sturingsmiddelen gegeven: de techniek en de overeenkomst.	Zie paragraaf 3.2. Hoewel de techniek een steeds belangrijker rol speelt bij de handhaving van het recht in de on line wereld, blijkt zij vaak een te grof instrument te zijn. In de wens om bepaalde informatie te weren, met name ter bescherming van minderjarigen, wordt met zoektermen gewerkt die veel meer tegenhouden dan nodig is; zo filtert de term ‘drugs’ mede respectabele sites van anti-drugsprojecten uit. Ook kan bij de regulering van het elektronisch verkeer niet het primaat van het contract gelden. Via een overeenkomst is het mogelijk wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld de vrijheid van het kopiëren van muziek voor eigen gebruik) ter zijde te stellen. Hierdoor kunnen fundamentele rechten, zoals de free flow of information, in het gedrang komen. 
De conclusie moet ons inziens zijn dat overheidsregulering gewenst en noodzakelijk blijft; de elektronische snelweg kan niet geheel worden overgelaten aan de weggebruikers, de wegwerkers, de verkeersagenten en de spookrijders. Er blijft een overheid als planoloog nodig die de ontwikkelingen vanuit een normatieve en inhoudelijke visie kritisch volgt en die ─ zo nodig en zo mogelijk ─ faciliterend, stimulerend, ondersteunend, ordenend of sturend optreedt. Ook de weggebruikers zelf (met name vertegenwoordigers van het bedrijfsleven) hebben om overheidsoptreden verzocht ter bevordering van de rechtszekerheid.	Koops e.a. (2000: 85). De overheid dient zich daarbij wel communicatief en responsief op te stellen, dat wil zeggen dat de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en nieuw beleid plaatsvindt in dialoog met de betrokkenen (uitvoerders, normadressanten en leden van de doelgroep). Deze dialoog doet zich grofweg in twee varianten voor. 
De eerste variant bestaat eruit dat de overheid (vertegenwoordigers van) de betrokkenen direct laat participeren in de rechts- of beleidsvorming. Als eerste kan men denken aan wettelijk geconditioneerde zelfregulering, waarbij de overheid (inhoudelijke en/of procedurele) randvoorwaarden stelt aan de normstelling en mogelijk zelf ook actief deelneemt aan dit proces. Een voorbeeld hiervan biedt de Wet bescherming van persoonsgegevens die een wettelijk kader aanreikt waarbinnen actoren uit een specifieke sector de privacynorm dienen uit te werken. Coproductie van beleid, zoals onder anderen door Frissen beschreven, valt in beginsel eveneens onder deze categorie.	Zie paragraaf 4.2.1. Maar de vraag is of de overheid hierbij nog enige rol van betekenis speelt; het zijn vooral de ambtenaren die vanuit een technocratische taakopvatting ─ doelmatigheid en doeltreffendheid zijn leidende waarden ─ het proces van spontane ordening begeleiden. Uit de wens om de overheid meer bij de zelfregulering te betrekken is recentelijk in verschillende landen (met name Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) het concept van co-regulering opgekomen.	Een rechtsvergelijkende verkenning van co-regulering is te vinden in Koops e.a. (2000: hoofdstuk 3). Vgl. ook paragraaf 3.2. De Franse premier Jospin geeft hiervan de volgende omschrijving: ‘La corégulation nécessite en effect un dialogue constant entre tous ses participants.’ Ook onze minister van Justitie Korthals heeft zich recentelijk bij deze trend aangesloten: 

In deze benadering zorgt overheidswetgeving voor een juridische infrastructuur met enkele basisnormen. Invulling daarvan geschiedt dan door maatschappelijke partijen zelf, onder meer in de vorm van gedragscodes. Ik beschouw co-regulering als een zinvol alternatief voor het instrument van zelfregulering, omdat het de overheid de mogelijkheid biedt randvoorwaarden te stellen in het belang van de rechtszekerheid.

Het is nog te vroeg om over dit nieuwe concept een oordeel te vellen, omdat het nog te weinig uitgekristalliseerd is en er in de verschillende landen ook een andere invulling aan wordt gegeven.	Koops e.a. (2000: 33). Vooralsnog is onduidelijk waarin co-regeling precies verschilt van geconditioneerde zelfregulering, waarin eveneens participatie van burgers mogelijk is binnen een door de overheid vastgesteld kader. In ieder geval is van belang dat, welke vorm van participatie men ook kiest (zelfregulering, coproductie van beleid of co-regulering), de overheid een eigen stem houdt en spreekt voor degene die of datgene dat niet of onvoldoende is gerepresenteerd. 
In de tweede variant vindt participatie van de betrokkenen op een meer indirecte wijze plaats. Burgers oefenen niet direct invloed uit op de totstandkoming, uitvoering en toepassing van de norm, maar hun mening wordt hierbij wel degelijk gehoord en serieus genomen. Juridische actoren, zoals wetgevingsjuristen, ambtenaren en rechters, vormen als het ware de bemiddelende schakels tussen de maatschappelijke opvattingen en de wettelijke normstelling. De wetgevingstechniek die dat mogelijk maakt, wordt wel aangeduid met ‘communicatieve wetgeving’.	Van Klink (1998: onder meer 91-101). Communicatieve wetgeving staat voor een open, interactieve en meer horizontale stijl van wetgeven. Niet alleen komt de wetgeving op een communicatieve wijze tot stand (burgers worden in staat gesteld hun mening te geven over het wetsvoorstel in kwestie); de gehanteerde open normering zorgt ervoor dat, ook na uitvaardiging van de wet, het debat doorgaat over de betekenis van de wet. Zoals Witteveen en Van Klink aangeven, kan de wetgever het gedrag van burgers sturen door middel van hetzij scherpe normen ondersteund door sancties (dreiging met een geldboete of gevangenisstraf), hetzij een ─ in juridisch opzicht ─ meer vrijblijvend beroep op het geweten of het fatsoen.	Witteveen en Van Klink (1999: 126-127). De eerste, instrumentele stijl van wetgeving wordt veelal beschouwd als de meest gebruikelijke en doeltreffende, maar ook meest acceptabele wijze van gedragsbeïnvloeding. Deze stijl is gebaseerd op een overwegend hiërarchisch communicatiemodel: een bovengeschikte (de staat) geeft een ondubbelzinnig bevel (de wet) aan zijn ondergeschikten (de burgers), die geacht worden hieraan te gehoorzamen en, zo niet, dan worden zij gestraft. De tweede, pas werkelijk communicatieve, stijl stelt daarentegen overtuiging boven bestraffing. De wet wordt hierbinnen primair opgevat als een uitnodiging tot dialoog tussen, in meerdere of mindere mate gelijkwaardige, partijen: vertegenwoordigers van de staat, intermediaire organisaties en burgers. De wetgever ziet er weloverwogen van af direct in de sociale werkelijkheid in te grijpen, legt in de wet een of meerdere fundamentele waarden vast ─ bijvoorbeeld bescherming van de persoonlijke levenssfeer ─ en verwacht daarmee een geleidelijke mentaliteits- en gedragsverandering te bewerkstelligen. 
Communicatieve wetgeving is onder meer te vinden in de grondwetten of constituties van nationale staten.	Van Klink (1998: 121-123). De wetgever neemt hierin algemeen in de rechtsgemeenschap erkende waarden op, en stelt vervolgens vast welke officiële actoren zorg dienen te dragen voor de realisering van deze waarden, en met welke middelen. Grondwetten of constituties vormen centrale teksten, die door de inspanningen van de gehele rechtsgemeenschap inhoud moeten krijgen. De betekenis ervan staat dus niet eens en voor altijd vast, maar ontvouwt zich in de communicatie tussen zowel staat en burger als tussen de burgers onderling. Toegepast op de regulering van het elektronisch verkeer, betekent dit dat de wetgever in de Grondwet dient te verankeren welke fundamentele waarden zij ook in een digitale omgeving van betekenis acht. De Commissie GDT heeft daartoe een aantal voorstellen uitgewerkt.	Vgl. paragraaf 4.3.2. Bovens hecht met name belang aan de constitutionele verankering van informatierechten.	Bovens (1999b). Informatierechten vallen uiteen in drie groepen: primaire informatierechten die de burgers directe aanspraken geven op rechtstreekse toegang tot feitelijke (overheids)informatie; secundaire informatierechten die de burgers aanspraak geven op ondersteuning door de overheid bij het verkrijgen van toegang tot essentiële informatiekanalen; en tertiaire rechten die bevorderen dat burgers informatie verkrijgen in het horizontale verkeer met andere burgers en private rechtspersonen.	Idem, p. 119. Alleen de eerste groep biedt voor de burger afdwingbare rechten, de volgende twee groepen van rechten houden een zorgplicht voor de overheid in. Als deze algemene normen eenmaal in de Grondwet zijn vastgelegd, kunnen zij verder worden uitgewerkt in regelgeving, beleid en rechtspraak.

Behalve via het in dialoog vaststellen van regels, kan de overheid interveniëren op de elektronische snelweg door haar feitelijk handelen. Het is onder meer wenselijk dat de overheid consumenten voorlichting geeft over zowel de mogelijkheden als de gevaren van het gebruik van ICT-diensten en -producten.	Zie ook nota WES, p. 182. Het is heel eenvoudig via het internet koopovereenkomsten te sluiten met aanbieders van producten over de gehele wereld, maar veel afnemers realiseren zich onvoldoende welke risico’s hiermee verbonden zijn. Wat moet of kun je doen, als je een boek hebt besteld bij een virtuele boekhandel en het wordt niet of in beschadigde vorm geleverd? Is het wel veilig om het nummer van je creditcard zomaar over het internet te sturen? Mag de aanbieder je vragen eerst te betalen, voordat hij het product heeft geleverd? Ook verdient het aanbeveling om via subsidiëring de dreigende kloof te dichten tussen wat wordt genoemd de informatie-haves en informatie-have nots.	Vgl. ook paragraaf 2.2.2. Veel informatie wordt tegenwoordig exclusief, of uitgebreider of eerder dan elders, op het internet aangeboden (bijvoorbeeld nieuwsberichten of aanbod van woningen). Als deze trend zich doorzet, dreigen diegenen die daartoe geen toegang hebben in een sociale achterstandspositie te raken. Uit statistisch onderzoek blijkt dat vooral mannelijk studenten, onderzoekers of technische professionals met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar gebruik maken van het internet.	Rapport SZL, p. 26. De uitdaging is om meer vrouwelijke, oudere en jongere burgers on line te krijgen.	Ook Van Zoonen (2000) signaleert in haar oratie dat vrouwen achterblijven op de elektronische snelweg. Volgens haar zijn in Nederland 14% van de vrouwen actief op internet tegenover 28% van de mannen. Dit kan bijvoorbeeld worden gestimuleerd door het aanbieden van cursussen en het financieel aantrekkelijk maken van zowel de aanschaf als het gebruik van computers; met name de hoge kosten die langdurig internetgebruik met zich brengt, werken drempelverhogend. Als laatste mogelijkheid kan worden genoemd dat de overheid een voorbeeldfunctie vervult als gebruiker van de elektronische snelweg, bijvoorbeeld door bij de inrichting van haar informatiesystemen de privacy te stimuleren.	Nota WES, p. 182. 
Tot slot is het van belang dat de overheid met enige regelmaat de werking van de door haar ingezette instrumenten laat onderzoeken. Als de juridische infrastructuur is gelegd, dient zij ook goed te worden onderhouden. Afhankelijk van de uitkomsten van het periodieke onderzoek, kan tot bijstelling van de bestaande instrumenten of inzet van nieuwe instrumenten worden besloten. Wanneer de vaststelling van de norm, alsmede de uitvoering en de handhaving ervan, geheel of gedeeltelijk uit handen is gegeven aan intermediairs, is het zaak het toezicht hierop goed te regelen. Op strafrechtelijk terrein kunnen meldpunten een nuttige rol spelen. De vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van privaatrechtelijke elektronische transacties wordt bewaakt door TTP’s. Het is denkbaar dat het toezicht op deze onafhankelijke derden wordt opgedragen aan een super-TTP.	Zie paragraaf 2.3. Bij conflicten zou e-ADR uitkomst kunnen bieden.	Zie paragraaf 3.2.3. Echter, al deze vormen van ‘zelfcontrole’ dienen aan toezicht te worden onderworpen. Hoe onafhankelijk zijn de intermediairs en komen zij voldoende op voor kwetsbare belangen? In de nota WES kondigt de regering aan dat voor TTP’s een juridisch kader zal worden geschapen dat toezicht hierop mogelijk moet maken.	Nota WES, p. 70 en 145.  Ook voor andere intermediairs is dat ons inziens noodzakelijk.

Er blijven, kortom, nog vele mogelijkheden voor de nationale overheid over om ─ in samenspel met andere overheden en met andere (nationale of internationale) actoren ─ facieliërend, ordenend, stimulerend en ook sturend op te treden. De overheid hoeft geenszins te berusten in de rol van de wegwerker die enkel het procesverloop bewaakt. Een rol als spookrijder is ook niet echt aantrekkelijk. Tussen deze uitersten bevindt zich de overheid als planoloog die, onder erkenning van haar afnemende slagkracht en legitimiteit, haar best doet het algemeen belang te bewaken in een wereld die uiteen lijkt te vallen in deelbelangen. Daarbij is het in onze visie noodzakelijk dat de overheid zich communicatief opstelt en niet het alleenrecht op de invulling van het algemeen belang voor zichzelf claimt. Tegelijk dient ze niet te schromen, waar nodig en waar mogelijk, gebruik te maken van haar recht op interventie. Daarnaast is een lerende houding vereist: geregelde terugkoppeling maakt tijdige bijsturing mogelijk en voorkomt brokken op de langere termijn. 

5.3	Herijking van het primaat van de wetgever

In onze visie van de overheid als communicerende planoloog is de nationale overheid niet langer als enige verantwoordelijk voor de rechtsvorming ten aanzien van de elektronische snelweg. Bij de voorbereiding van wetgeving communiceert de wetgever uitvoerig met vertegenwoordigers van de betrokkenen (normadressanten en leden van de doelgroepen) en met de instanties die met de uitvoering en handhaving belast zijn. En zodra de wetgeving eenmaal in werking is getreden, laat hij een groot deel van de rechtsvormende taak over aan het bestuur en de rechter, die in interactie met burgers de open normen van de wet nader invulling geven. In veel gevallen laat de overheid zelfs de normstelling, alsmede de uitvoering en handhaving hiervan, geheel of gedeeltelijk over aan andere, nationale of internationale instanties en actoren (bijvoorbeeld via gedragscodes of verdragen). Vanuit de rechtsstaatgedachte doet zich hierbij de klemmende vraag voor of er in deze visie nog wel plaats is voor het primaat van de wetgever. Het gevaar dreigt dat de overheid als communicerende planoloog zichzelf verliest in een Babylonische spraakverwarring van conflicterende overtuigingen en belangen. Duidelijk is dat, wil het primaat van de nationale wetgever nog enige betekenis hebben binnen een communicatieve visie op de rol van de overheid, dit concept een nieuwe invulling moet krijgen. Zoals Eijlander in zijn oratie aangeeft, bestaat het primaat van de wetgever in traditionele zin niet meer: ‘De betekenis van de wet als het unieke, centrale ordeningsinstrument bij uitstek, waarin de overheid de samenleving nauwkeurig voorschrijft wat moet, mag of kan en op de niet-naleving daarvan een sanctie stelt, is aan herijking toe.’	Eijlander (2000: 23). Maar meer principieel is de vraag waarom we überhaupt aan dit ouderwetse, hiërarchische beeld van de positie van de overheid in de samenleving zouden moeten vasthouden. Is het niet wenselijker en meer in overeenstemming met de bestaande verhoudingen om het primaat van de wetgever op te geven en te vervangen door bijvoorbeeld het ‘primaat van de samenleving’ of het ‘primaat van de praktijk’?	Van den Burg en Hertogh stellen deze prangende vragen in hun kritische beschouwing over de door ons bepleite communicatieve benadering van wetgeving (zie Van Klink en Witteveen 2000: 259-263). 
Wij zijn echter van mening dat het primaat van de wetgever normatief betekenis houdt, als het niet exclusief in hiërarchische zin wordt ingevuld.	Witteveen (2000b). De uitdaging bestaat erin om zich de rol van de wetgever voor te stellen als een instantie waar afwegingen worden gemaakt in het algemeen belang, met inschakeling van het normatieve potentieel dat te vinden is in de vele sociale velden van de steeds horizontaler functionerende samenleving. Het primaat van de wetgever kan dan alleen een primaat in de praktijk zijn, niet iets dat erboven zweeft of eraan ondergeschikt is gemaakt. Dit betekent dat de wet, ook in onze informatiemaatschappij, het uitgangspunt voor de rechtsvorming blijft. Eijlander stelt:	Eijlander (2000: 23).	

Allereerst is en blijft van belang dat wetten de grondslagen en kaders geven voor de publieke taakvervulling. Ook in een complexe informatiemaatschappij als de onze kunnen we uiteindelijk niet zonder algemeen verbindende en (uiteindelijk) afdwingbare (basis)regels die ─ een bepaalde mate van ─ vertrouwen, zekerheid, gelijke kansen en continuïteit bieden en voorkomen dat ‘het recht van de sterkste’ zegeviert. 

De wet geeft aldus de juridische speelruimte aan waarbinnen de schepping van nieuwe regels of de interpretatie van bestaande regels moet, mag of kan plaatsvinden. Van belang is dat de wetgever tenminste in algemene zin duidelijk maakt welke belangen hij ook in een digitale omgeving beschermd wenst te zien en op welke wijze dat dient te geschieden. Hiervoor is vereist dat de overheid een eigen normatieve en inhoudelijke visie op de aard van de overheidsinterventie ontwikkelt, die enerzijds verder gaat dan het enkel willen faciliteren of ordenen van bestaande maatschappelijke processen, maar anderzijds geen dwingende blauwdruk voor de juiste inrichting van de samenleving pretendeert te zijn. 
De rol van de wetgever na Babel kan het beste als vertaler worden gekarakteriseerd.	Eijlander (2000: 21) hanteert het vergelijkbare beeld van ‘intermediair’. Een vertaler zet een tekst uit een andere cultuur of een andere tijd niet klakkeloos woord voor woord over, maar geeft aan de oorspronkelijke woorden een nieuwe betekenis die voor deze cultuur of deze tijd passend is. Het gaat ─ in de woorden van White ─ om een ‘putting together of two things to make out of them a third, a new whole, with a new meaning.’	White (1990: 4). De wetgever volgt dus niet slaafs de normen die spontaan in de praktijk ontstaan, maar geeft hieraan een eigen betekenis die volgens hem het beste aansluit bij onze huidige rechtscultuur. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van zowel de officiële instanties als de burgers deze normen te vertalen naar hun concrete situatie. Als in deze benadering nog gesproken kan worden van het ‘primaat van de wetgever’ ─ daartegen hebben wij geen bezwaar ─, dan is hij een primus inter pares.


6	BALANS

In dit afsluitende hoofdstuk trekken we enkele conclusies uit het voorafgaande onderzoek (6.1) en doen we suggesties voor verder onderzoek (6.2).


6.1 	Conclusies

Per hoofdstuk (met uitzondering van de inleiding) zullen we de naar onze mening belangrijkste conclusies op een rijtje zetten. De nummers die aan de verschillende tekstgedeelten zijn toegekend, corresponderen met de nummers van de voorafgaande hoofdstukken.

2. In hoofdstuk 2 hebben we beschreven dat de functionaliteit van diverse centrale ─ dat wil zeggen rechtsgebiedoverstijgende ─ concepten in de informatiemaatschappij ter discussie komt te staan. Bij diverse concepten en uitgangspunten kan de vraag worden gesteld of ze in hun huidige betekenis nog wel een zinvolle rol kunnen spelen bij de normering van maatschappelijke relaties en handelingen in een virtuele omgeving. Hiernaast stelt de informatiemaatschappij ons voor nieuwe uitdagingen dan wel krijgen aloude uitdagingen een andere dimensie. Inmiddels zijn in beleidsdocumenten, jurisprudentie en de wetenschappelijke literatuur diverse oplossingen aangedragen. Alhoewel wij deze studie hebben toegespitst op de rol van de wetgever in het aandragen en doorvoeren van de oplossingen en derhalve niet zijn ingegaan op concrete oplossingen voor de problemen, merken we hier op dat wij het van belang achten dat bij het formuleren van oplossingsrichtingen telkens wordt bezien wat nu precies de invloed van technologie op het maatschappelijk handelen is. Weliswaar raken technologie, nieuwe technieken en maatschappelijk handelen elkaar, maar een niet te vergeten aspect daarbij is de precieze invloed van technologie en nieuwe technieken. Zo is het de vraag of geheel nieuwe vormen van handelen opkomen (handelingen die voor de intrede van een nieuwe techniek als het ware niet tot het wereldbeeld behoorden), of dat er veeleer sprake is van (soms ongekende) uitbreiding van het handelingspotentieel. Bij deze tweede vorm is er niet zozeer sprake van werkelijk nieuw handelen, maar brengt de techniek reeds (lang) nagestreefd handelen (eindelijk) binnen bereik. Een voorbeeld is de wens tot zowel het aftappen als het beschermen van communicatie. Deze wens is reeds eeuwen oud. Nieuwe technieken brengen nieuwe beschermings- en aftapmogelijkheden met zich mee. In die zin wordt het handelingspotentieel vergroot. Een werkelijk nieuwe vorm van maatschappelijk handelen ontstaat door bijvoorbeeld encryptie echter niet: het verbergen van communicatie is zo oud als het communiceren zelf. We kunnen aldus stellen dat het bestaande recht en de rechtsdogmatiek daadwerkelijk voor een groot aantal fundamentele problemen is komen te staan in verband met de introductie van ICT, maar dat bij het oplossen van deze problemen zorgvuldig bezien moet worden wat nu precies de invloed van technologie op het maatschappelijk handelen is. 

3. Hoofdstuk 3 laat zien dat de praktijk inmiddels betrekkelijk los van de overheid op zoek is gegaan naar oplossingen voor de diverse ICT-gerelateerde problemen. We zien dat diverse instrumenten daarbij nadrukkelijk in de belangstelling staan. Zo toont de analyse dat normering en handhaving met behulp van de techniek dan wel het contract uitkomst kan bieden in de gevallen dat normering met behulp van rechtsregels tot onvoldoende resultaten in staat is. De analyse laat echter ook zien dat er belangrijke bezwaren rijzen indien deze instrumenten een te grote rol krijgen toebedeeld bij de regulering van maatschappelijke en economische verhoudingen. Een consequentie waar terdege rekening mee dient te worden gehouden is dat de spelers die technische en contractuele instrumenten inzetten, daarmee ook hun belang of visie kunnen gaan dicteren. Bij een te ongebreidelde opmars van het contract of van technische instrumenten (zoals filteringprogramma’s) bestaat het reële gevaar dat fundamentele vrijheden zoals de free flow of information en privacy op de tocht komen te staan. 

4. In hoofdstuk 4 zijn verschillende beelden van overheidsinterventie op de elektronische snelweg geanalyseerd. In deze beelden wordt van een nagenoeg gelijkluidende probleemanalyse uitgegaan, maar de voorgestelde oplossingen verschillen meestal aanzienlijk. Een belangrijke implicatie van deze vaststelling is dat niet zozeer empirische als wel normatieve overwegingen de doorslag geven bij de legitimatie van een bepaald optreden door de overheid (of het afzien daarvan). In de discussie over de gewenste rol van de overheid in de informatiemaatschappij kan dus niet worden volstaan met een gemakzuchtige verwijzing naar bepaalde stand van zaken (bijvoorbeeld ‘de overheid moet niet meer, want kan niets meer doen’), zoals nu nog vaak gebeurt. Cliteur (2000) ontmaskert deze retorische strategie terecht als ‘historistisch’ (vgl. paragraaf 4.2.4). Want hoewel traditionele sturingsmiddelen (waaronder instrumentele wetgeving) mogelijk tekortschieten, is niet uitgesloten dat er andere manieren zijn waarop de overheid invloed kan uitoefenen (zoals via voorlichting, subsidiëring of conditionering van zelfregulering). Het maatschappelijk debat moet dus primair gaan over de vraag welke waarden we op welke wijze wensen te waarborgen in een digitale omgeving. In essentie gaat het erom te bepalen wat het doel is van de regels die we stellen. Wat beogen we met overheidsinterventie op de elektronische snelweg? Een samenhangende, goed gefundeerde visie op dit punt ontbreekt vooralsnog.

5. In hoofdstuk 5 hebben we de contouren geschetst van een alternatieve visie op de rol van de overheid in de informatiemaatschappij. In onze visie blijven er nog vele mogelijkheden voor de nationale overheid over om ─ in samenspel met andere overheden en met andere (nationale of internationale) actoren ─ faciliërend, ordenend, stimulerend en ook sturend op te treden. Hierbij kan, behalve aan voorlichting, subsidiëring en conditionering van zelfregulering, worden gedacht aan communicatieve wetgeving en, als dit concept nader uitgewerkt is, mogelijk ook aan co-regulering. De overheid hoeft dus geenszins te berusten in de rol van de wegwerker die enkel het procesverloop bewaakt. Een rol als spookrijder is ook niet echt aantrekkelijk. Tussen deze uitersten bevindt zich de overheid als planoloog die, onder erkenning van haar afnemende slagkracht en legitimiteit, haar best doet het algemeen belang te bewaken in een wereld die uiteen lijkt te vallen in deelbelangen. Daarbij is het in onze visie noodzakelijk dat de overheid zich communicatief opstelt en niet het alleenrecht op de invulling van het algemeen belang voor zichzelf claimt. Tegelijk dient ze niet te schromen, waar nodig en waar mogelijk, gebruik te maken van haar recht op interventie. Daarnaast is een lerende houding vereist: geregelde terugkoppeling maakt tijdige bijsturing mogelijk en voorkomt brokken op de langere termijn. Zoals met name uit de notitie IRI blijkt, is in recente beleidstukken een voorzichting tendens waarneembaar in de richting van de door ons bepleite communicatieve benadering. Deze tendens zou naar onze mening veel meer versterkt moeten worden, niet alleen bij de ontwikkeling van het beleid maar vooral ook bij de uitvoering ervan. 


6.2	Suggesties voor verder onderzoek

In dit surveyonderzoek hebben wij getracht een algemene schets te geven van de rol van het recht, en dan met name van de wetgever, bij de vormgeving van onze virtuele maatschappij. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige onderwerpen ─ hoe belangrijk wellicht ook ─ slechts terloops zijn behandeld, terwijl andere geheel niet aan de orde zijn gesteld. Dit is deels te wijten aan de stand van zaken in het bestaande rechtswetenschappelijke onderzoek, dat nog volop in ontwikkeling is en ─ gegeven de breedte en de complexiteit van de problematiek ─ onvermijdelijk de nodige hiaten vertoont; deels aan de gekozen onderzoeksopzet en onze eigen beperkingen en preoccupaties. Uitgaande van deze survey achten wij verder onderzoek naar de volgende onderwerpen geïndiceerd: 

In hoofdstuk 2 is beschreven in welke opzichten het bestaande recht en de rechtsdogmatiek voor problemen is komen te staan met de introductie van ICT. Dit is gedaan door middel van een inventarisatie van de belangrijkste overkoepelende vragen en uitdagingen waar ons recht zich in een informatiemaatschappij voor gesteld ziet. In de verdere hoofdstukken van dit surveyonderzoek is de nadruk gelegd op de wijze waarop de antwoorden op de diverse vragen gevonden dienen te worden: er is een voorzet gegeven voor een reguleringsmodel. Niet is echter ingegaan op de inhoudelijke vraag hoe de traditionele concepten als ‘openbaarheid’, ‘fysiek object’, ‘eigendom’, ‘menselijke interventie’ en ‘staatsterritoir’ in een informatiemaatschappij concreet invulling moeten krijgen. Inmiddels zijn in enkele andere rechtswetenschappelijke publicaties wel de contouren geschetst van een mogelijke nieuwe invulling. Het blijft vooralsnog echter bij enkele spaarzame publicaties hetgeen, gegeven het fundamentele belang van een adequaat inzicht in de reconceptualisering van dergelijke centrale ─ rechtsgebiedoverstijgende ─ concepten, ongewenst is. Ons inziens is het derhalve hoog tijd dat dergelijk onderzoek intensief op de rails wordt gezet. 

Hoofdstuk 3 laat zien dat het wenselijk zou zijn te onderzoeken in welke mate de informatiemaatschappij op een indirecte wijze ─ namelijk niet direct op gedrag, maar op de inzet van de techniek B door de overheid dan wel de markt gestuurd kan worden en welke consequenties hieraan verbonden zijn. Ook zal dan onderzocht moeten worden in hoeverre niet uitsluitend het gedrag van mensen aanknopingspunt voor regulering dient te zijn, maar ook de inzet van de technische middelen die dit gedrag beïnvloeden. 

In beleidsstukken en rechtswetenschappelijke literatuur figureren verschillende beelden van overheidsinterventie op de elektronische snelweg. In hoofdstuk 4 hebben we vier rollen beschreven die aan de overheid worden toegekend: die van wegwerker, verkeersagent, planoloog (in traditionele zin) en spookrijder. Aan deze typologie hebben wij in hoofdstuk 5 een eigen variant toegevoegd: de communicerende planoloog. Mede in het licht van de eerstgenoemde onderzoekssuggestie, zou het wenselijk zijn om te onderzoeken welke oplossingen uit deze beelden kunnen worden afgeleid voor concrete juridische en maatschappelijke problemen die op dit moment spelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de privacybescherming van internetgebruikers of de bestrijding van kinderporno of cyberstalking. Moeten deze problemen juridisch worden aangepakt en, zo ja, door wie en op welke manier? Het gaat hierbij om een complexe vertaalslag, aangezien de beelden zich op een hoog abstractieniveau bevinden. Toch zou dat ons inziens de moeite waard zijn, aangezien hierdoor ─ op theoretisch niveau ─ de verschillen en overeenkomsten tussen de beschreven beelden beter tot uitdrukking komen en ─ op handelingsniveau ─ duidelijk wordt wat men (bijvoorbeeld als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist) er in de praktijk mee kan.

Vervolgens is naar onze mening onderzoek noodzakelijk naar de empirische uitgangspunten van de beschreven theoretische visies. Alle beelden gaan er in mindere of meerdere mate van uit dat het handelingsvermogen van de nationale overheid door de opkomst van ICT steeds meer wordt aangetast. Deze stelling is enerzijds gebaseerd op extrapolatie vanuit ─ wat wordt gezien als ─ de huidige situatie en anderzijds op speculatie. De vraag is echter of dit klopt. Is de macht van de staat inderdaad afgenomen en zijn er aanwijzingen dat deze nog verder zal afnemen? Is dit een onomkeerbaar proces of kunnen we het tij ─ zoals Cliteur (2000) beweert ─ nog keren? Een andere kwestie is of we het tij ook zouden moeten keren. Deze normatieve vraag komt bij het laatste punt aan de orde.

Tot slot is verder onderzoek gewenst naar de waarden die ten grondslag liggen aan de verschillende beelden van overheidsinterventie. In hoofdstuk 4 is globaal beschreven welke normatieve implicaties de visies van de overheid als wegwerker, verkeersagent, planoloog (in traditionele zin) en spookrijder hebben ten aanzien van enkele belangrijke topoi uit de democratische rechtsstaat: de trias politica, grondrechten, democratie en burgerschap. Hoofdstuk 5 laat zien in hoeverre de visie van de communicatieve planoloog zich laat verenigen met het primaat van de wetgever. Deze analyse kan verder worden uitgediept, zowel wat betreft de reeds behandelde beginselen, als voor andere democratische en rechtsstatelijke topoi (waaronder met name behoorlijk bestuur en het legaliteitsbeginsel). Daarnaast is het van belang ook naar andere, bijvoorbeeld economische of bestuurskundige frames te kijken. Ongetwijfeld hebben we onrecht aan bepaalde visies gedaan door ze eenzijdig vanuit de democratische-rechtsstaatgedachte door te lichten. Met behulp van een dergelijke waardenanalyse kan duidelijk worden gemaakt welke normatieve keuzen schuilgaan achter de onderscheiden beelden van overheidsinterventie. Achterliggend doel is het maatschappelijke debat over ICT en het recht op een hoger niveau te brengen en een verantwoorde keuze mogelijk te maken tussen de verschillende visies en de op basis hiervan te verdedigen concrete probleemoplossingen. 

Als we met deze survey een aanzet hebben kunnen geven tot het stellen, het verhelderen en mogelijk ook tot de beantwoording van deze vragen, zijn we in onze opzet geslaagd. 
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