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ITeR-essay horizontalisering en rechtsmacht 

Wie reguleert het Internet? Horizontalisering en rechtsmacht 
bij de technische regulering van het Internet 
Bert-Jaap Koops & Miriam Lips1 

1. Inleiding2 
Eind jaren negentig plachten ambtenaren van de federale overheid van de VS een anekdote te 
vertellen over Al Gore. De vice-president, die zich graag presenteerde als visionair van het 
Internet, troonde voorname gasten in het Witte Huis mee naar de kelders. Daar liet hij hen aan 
de hand van een maquette zien hoe het Internet er in de toekomst uit zou moeten zien.  
De anekdote is om verschillende redenen interessant. Het suggereert dat het Internet zich laat 
vangen in een fysiek model, een architectuur, iets dat je kunt zien en kunt beheersen. Ook geeft 
het aan – en dat is natuurlijk niet uniek voor het Internet – dat Gore overtuigd was van de 
mogelijkheid en macht van de Verenigde Staten om de toekomst van het Internet te scheppen.  
Vanuit de geschiedenis is het niet verwonderlijk dat het Internet grotendeels door de VS is 
gevormd – het is er immers ontstaan. Geleidelijk aan is het Internet echter mondiaal geworden. 
Deze ontwikkeling heeft de VS ook zelf gesignaleerd, en zij heeft in de tweede helft van de jaren 
’90 besloten een ontwikkeling ingang te zetten naar privatisering en zelfregulering van het 
technisch beheer en de verdere technische ontwikkeling van het Internet.3  
Een belangrijke vraag op dit moment is dan ook welke actoren tegenwoordig eigenlijk de 
technische ontwikkeling van het Internet bepalen. Is dat wellicht nog steeds de VS of hebben 
inmiddels ook andere regeringen zeggenschap in de architectuur van het Internet gekregen? Of 
zijn het wellicht tegenwoordig niet veel eer NGO’s en bedrijven die de technische ontwikkeling 
van het Internet bepalen? In ITeR-deel 46 wijzen Sitompoel e.a. op het belang van het 
waarborgen van collectieve belangen, de vertegenwoordiging van alle betrokkenen, het 
waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en de autonomie van de betrokkenen 
voor het slagen van initiatieven tot zelfregulering.4 Dat brengt ons tot de vraag wie of wat nu 
eigenlijk de relatief onbekende technische organisaties zijn, zoals de IETF en het World Wide 
Web Consortium, die tegenwoordig taken en verantwoordelijkheden hebben voor de verdere 
ontwikkeling van het Internet. Welke partijen zijn in die organisaties vertegenwoordigd en wat 
voor invloed hebben zij op de ontwikkeling van het Internet? In hoeverre en op welke wijze 
worden de belangen van individuele Internet-gebruikers bij de verdere ontwikkeling van het 
Internet gewaarborgd? Wat, met andere woorden, is op dit moment eigenlijk de democratische en 
juridische legitimiteit van de destijds door de VS ingezette ontwikkeling naar privatisering en 
horizontalisering? 
Het is momenteel zeer relevant te vragen wie bepaalt hoe het Internet zich technisch ontwikkelt. 
Meer en meer lijken er immers normen te worden ingebouwd in de techniek, en dan bedoelen we 
niet zozeer technische normen, maar ethische of juridische normen. Deze ontwikkeling wordt 

                                                      
1 Dr. B.J. Koops is universitair hoofddocent recht & techniek bij het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Universiteit 
van Tilburg. Dr. A.M.B. Lips is universitair hoofddocent bestuurskunde bij hetzelfde centrum.  
2 Dit essay is geschreven in opdracht van NWO/ ITeR in het kader van de afsluiting van het ITeR-programma, in het bijzonder het thema 
‘Horizontalisering, gezagsvormen en rechtsmacht van staten’. Binnen de programma’s ITeR-I en ITeR-II zijn wel enkele studies gewijd 
aan dit thema horizontalisering en rechtsmacht (zie met name ITeR-deel 39), maar het is een relatief weinig bestudeerd veld binnen ITeR. 
Wij hebben er daarom voor gekozen om niet een overzicht te bieden van wat ITeR heeft opgeleverd op dit thema, maar een onderwerp te 
behandelen dat één van de ITeR-studies, deel 46 (Sitompoel e.a. 2001), uitdiept en specificeert naar de problematiek van horizontalisering 
en rechtsmacht, en dat als voorbeeld kan dienen voor de juridische problemen die op dit terrein bestaan. Het essay is afgesloten op 1 
september 2003. 
3 Zie het US Federal Government’s Policy Memorandum A  Framework for Global Electronic Commerce, 1 July 1997, 
<http:/ / www.technology.gov/ digeconomy/ framewrk.htm>.  
4 Sitompoel e.a. 2001, p. 21-22. 
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vaak aangeduid als ‘code as code’: de programmatuurcode (‘code’) vormt en werkt als een 
juridisch wetboek (‘Code’).5 De architectuur van het Internet heeft alles te maken met de 
mogelijkheid en wenselijkheid van bijvoorbeeld filteren van informatie, verspreiden van 
ongevraagde reclameboodschappen (spam) en het aftappen van e-mailberichten. De technische 
vormgeving heeft niet alleen juridische gevolgen, maar ook economische en sociale: de toewijzing 
van domeinnamen en het opzetten van nieuwe generieke domeinen als ‘aero’ of ‘sex’ kunnen 
diep ingrijpen in economische ontwikkelingen of in sociale percepties.  
Dit roept twee belangrijke vragen op die wij in dit essay willen behandelen: wie of wat bepalen nu 
eigenlijk de techniek, de architectuur of de ‘code’ van het Internet; en: wat is de democratische en 
juridische legitimiteit van deze relatief onbekende technische organisaties?6  
Bij de behandeling van deze vragen hebben wij, gezien ook de gelimiteerde omvang van dit essay, 
enkele beperkingen aangebracht. Bij de eerste vraag naar de ‘beïnvloeders’ van het Internet 
beperken wij ons tot organisaties die momenteel meer of minder invloed op de techniek van het 
Internet uitoefenen, bijvoorbeeld door het opstellen van standaarden. Wij richten ons hierbij op 
de technische lagen van het Internet: de kabels, de netwerkarchitectuur en de communicatie- en 
applicatieprotocollen. Wij laten daarbij de bovenste laag van inhoud buiten beschouwing, 
aangezien deze een andere, meer op ‘content’-regulering gerichte problematiek met zich 
meebrengt. Wij hebben er voorts voor gekozen om ons primair te richten op de organisaties die 
de technische ontwikkeling van het Internet mede bepalen, en dus niet zozeer op bijvoorbeeld 
nationale overheden als de VS of supranationale organisaties zoals de EU; deze laatstgenoemde 
instanties oefenen weliswaar invloed uit op de technische ontwikkeling van het Internet 
(bijvoorbeeld door aftapeisen en interconnectieplichten), maar de invloedsmogelijkheden van 
deze spelers zijn genoegzaam bekend en de beleidsprocessen bij dergelijke regulatoren zijn veelal 
in kaart gebracht – dit in tegenstelling tot organisaties als de IETF of W3C die vooralsnog in de 
wetenschappelijke literatuur veel minder aandacht hebben gekregen.7 Bovendien roepen juist 
deze organisaties die voor het grote publiek niet een heldere machtspositie hebben ten aanzien 
van de ontwikkeling van het Internet, de democratische en juridische legitimatievragen op die het 
tweede deel zijn van onze probleemstelling. 
Deze legitimatievraag behandelen wij aan de hand van drie onderwerpen. Wat is de concrete 
invloed van deze organisaties op de techniek en eventuele normen die daarin worden ingebouwd? 
In hoeverre is er sprake van horizontalisering, dat wil zeggen: wat is de verhouding van deze 
organisaties tot de wereldwijde Internet-gemeenschap en de samenleving meer algemeen, hoe 
heeft deze verhouding zich door de tijd heen ontwikkeld en in hoeverre zijn deze organisaties als 
representatief en democratisch op te vatten? En wat is de verhouding van deze organisaties tot 
het leerstuk van rechtsmacht: op basis waarvan kunnen zij invloed uitoefenen op een mondiaal 
netwerk dat talloze jurisdicties omvat? 
Alvorens wij op deze vragen nader ingaan, geven wij een kort overzicht van de ontwikkeling van 
het Internet, en vervolgens beschrijven wij de diverse organisaties die daarop momenteel invloed 
uitoefenen.  

                                                      
5 Zie Lessig 1999; zie ook Lessig 1996. De ontwikkeling is echter ook eerder gesignaleerd door anderen dan Lessig, bijvoorbeeld door 
Reidenberg 1996.  
6 Zie ook Dommering 2003, par. 2.2.1.5 onder ‘Internet’, die hierop kort ingaat. 
7 Karakteristieke voorbeelden zijn Van Kersbergen & Van Waarden 2001, Reidenberg 1996 en Perritt 1998, die – vanuit verschillende 
perspectieven – ontwikkelingen beschrijven die nauw samenhangen met de vraag naar legitimiteit van technische Internetregulering, maar 
die geen van allen de ontwikkelingen toelichten aan de hand van de door ons behandelde organisaties. Een uitzondering is Sassen 1998, p. 
557-8. Voor het overige wordt alleen de ICANN regelmatig bestudeerd; zie bijvoorbeeld Sitompoel e.a. 2001 en Dommering 2003.  
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2. Het Internet 

2.1. Geschiedenis 
Het Internet is de ingrijpendste ontwikkeling in telecommunicatie van de laatste decennia.8 In de 
jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond op initiatief van het Ministerie van Defensie van de 
VS het ARPANET, het Advanced Research Projects Agency Network. Dit werd in 1969 
opgericht om gedistribueerde elektronische communicatie mogelijk te maken, als een project van 
een onderdeel van het ministerie, het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)9. 
Via een nieuw protocol voor uitwisseling van gegevens tussen computers, het Network 
Communications Protocol (NCP), konden computers in een gedecentraliseerd netwerk met 
elkaar communiceren, zonodig via verschillende routes.10 Voor dit ARPANET werden diverse 
netwerkapplicaties ontwikkeld, zoals elektronische post (1971) en ftp (file transfer protocol, 
1973).  
Het ARPANET stond aanvankelijk alleen open voor universiteiten en onderzoeksinstituten die 
door het Ministerie werden gesubsidieerd. Al snel werd echter nagedacht over een 
uitwisselingsprotocol dat een breder netwerk zou kunnen faciliteren:  

‘In October 1972, the First International Conference on Computer Communications was held in 
Washington, D.C. A public demonstration of the ARPANET was given setting up an actual node 
with 40 machines. Representatives from projects around the world including Canada, France, 
Japan, Norway, Sweden, Great Britain and the U.S. discussed the need to begin work on 
establishing agreed upon protocols. The InterNetwork Working Group (INWG) was created to 
begin discussions for such a common protocol and Vinton Cerf, who was involved with UCLA 
Arpanet was chosen as the first Chairman. The vision proposed for the architectural principles 
for an international interconnection of networks was “a mess of independent, autonomous 
networks interconnected by gateways, just as independent circuits of ARPANET are 
interconnected by IMPs”.’11  

Een nieuw standaardprotocol voor berichtenuitwisseling (TCP/ IP) werd door de onderzoekers 
Vinton Cerf en Bob Kahn ontwikkeld en door DARPA overgenomen op verscheidene 
knooppunten van het ARPANET. Het duurde een tijd voordat het hele netwerk overstapte op 
dit nieuwe protocol; in 1982 verving TCP/ IP definitief het NCP, waardoor een veel bredere 
communicatie mogelijk werd, ook wereldwijd. Inmiddels, in 1975, was het beheer van het 
netwerk overgedragen van DARPA aan het Defense Communications Agency (tegenwoordig 
DISA geheten) – nog steeds binnen het Amerikaanse Ministerie van Defensie.  
Later werd het netwerk echter minder militair, hetgeen de mogelijkheid opende voor een veel 
bredere participatie. In 1983 werd een specifiek netwerk voor defensie, MILNET, afgesplitst. In 
1990 werd het ARPANET vervangen door een sneller basisnetwerk, het NSFNET. Dit was een 
netwerk opgezet door de Amerikaanse National Science Foundation (NSF), om de universiteiten 
die niet door Defensie werden gesubsidieerd ook de mogelijkheid te geven gebruik te maken van 
een computernetwerk voor onderzoekers. In 1979 had de NSF al een dergelijk netwerk opgezet, 
CSNET, dat ook op basis van TCP/ IP was opgezet en was verbonden met het ARPANET. Het 
werd ook verbonden met het Usenet, een ‘poor man’s ARPANET’, dat in 1979 was opgericht 
voor degenen die geen aansluiting op ARPANET konden krijgen; dit netwerk faciliteerde 
grootschalige berichtenuitwisseling door nieuwsgroepen. In 1984 kregen ook buitenlandse 
onderzoeksinstellingen aansluiting op het CSNET.  
In 1985 begonnen onderzoekers van de universiteiten van Illinois en Cornell in opdracht van de 
NSF de infrastructuur aan te leggen voor de reeds genoemde opvolger van CSNET, het 

                                                      
8 Zie voor een historisch overzicht <http:/ / www.cclab.com/ billhist.htm> en bijvoorbeeld Segaller 1998, 
<http:/ / www.pscw.uva.nl/ sociosite/ websoc/ geschiedenis.html> en <http:/ / www.dedigitalerevolutie.nl/ internet/ ges-int.htm>.  
9 Zie <http:/ / www.darpa.mil/ >.  
10 Meestal wordt de ontwikkeling van het ARPANET verklaard als een militaire operatie om kernaanvallen te kunnen weerstaan. Er zijn 
echter ook andere verklaringen die uitgaan van een wens om de schaarse krachtige computers open te stellen voor onderzoekers die elders 
waren gevestigd; zie <http:/ / inventors.about.com/ library/ inventors/ bl_Charles_Herzfeld.htm>.  
11 Ronda Hauben, geciteerd in Hardy 1993.  
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NSFNET. NSFNET gebruikte eveneens het TCP/ IP-protocol, en vormde een ruggengraat 
waarop plaatselijke netwerken (Local Area Networks) konden aansluiten. Eind jaren tachtig 
waren zo’n 170 TCP/ IP-netwerken van onderzoeksinstituten aangesloten op het NSFNET, en 
de aansluiting op het Europese onderzoeksnetwerk EUNET betekende eveneens een verbreding. 
Het beheer van het NSFNET werd door de NSF uitbesteed aan een bedrijf, Merit Network 
Inc.12 Hoewel er aansluiting was op buitenlandse netwerken, was het netwerk nog zuiver op de 
VS gericht: het doel van de NSFNET-diensten was ‘to support open research and education in 
and among US research and instructional institutions’. Communicatie met buitenlandse instituten 
was wel toegestaan, maar alleen als deze ook openstonden voor Amerikaanse onderzoekers.13 
Wel werd het netwerk in de jaren negentig ook geleidelijk opengesteld voor commerciële 
instanties, in eerste instantie nog beperkt tot bedrijven met een duidelijke onderzoekstaak. De 
belangrijkste ontwikkeling voor de commercialisering van het Internet was het overdragen door 
de NSF van de verantwoordelijkheid voor het netwerk aan de private sector. De NSF 
contracteerde bedrijven om zogenaamde ‘Network Access Points’ op te richten, dat wil zeggen 
grote knooppunten die de koppeling tussen kleinere netwerken tot stand brengen. Alle op het 
NSFNET aangesloten netwerken migreerden naar een dergelijk commercieel knooppunt, waarna 
het NSFNET in 1995 officieel werd opgeheven. Door de overgang op private of commerciële 
knooppunten is het Internet ook toegankelijk geworden voor niet-onderzoekgerelateerde zaken, 
zoals het bedrijfsleven en particuliere doelen. Tezamen met de ontwikkeling van een grafische 
schil, het wereldwijde web (WWW) dat in 1992 door Tim Berners-Lee werd ontwikkeld, werd 
hiermee de basis gelegd voor de enorme groei sinds de jaren negentig die het Internet heeft 
gevormd tot het wereldwijde, alomvattende netwerk dat wij nu kennen.  

2.2. Architectuur 
De techniek van het Internet – wat we hier voor het gemak de architectuur noemen – kan het 
best worden uitgelegd aan de hand van het lagenmodel. Het oorspronkelijke lagenmodel (het 
OSI-model) telt zeven lagen, maar voor dit essay zijn niet alle afzonderlijke lagen relevant; we 
beperken ons daarom tot de volgende vier lagen: 
- de fysieke laag: de laag die verantwoordelijk is voor het vervoer van bits over de fysieke 

infrastructuur, zoals de kabels, de satellieten, en de netwerkcomputers; 
- de netwerklaag: deze laag verzorgt de interconnectie van verschillende fysieke netwerken, 

vooral door het Internet Protocol dat zorgt voor routering van de IP-pakketjes die over het 
Internet gaan; 

- de transportlaag: de laag die verantwoordelijk is voor transmissiebeheer, vooral door het 
Transport Control Protocol (TCP) dat in de gaten houdt of alle pakketjes ook op de plaats 
van bestemming aankomen en zonodig om herzending van een pakketje vraagt; 

- de applicatielaag: de laag die alle gebruikersgerelateerde applicaties verzorgt, zoals e-mail en 
webgebruik. 

Naast deze logische netwerkstructuur is ook de geografische netwerkstructuur van belang. De 
ruggengraat van het Internet wordt gevormd door grootschalige knooppunten, de ‘Internet 
Exchange Points’; hiervan zijn er een kleine 200 verspreid over de wereld, met een meerderheid 
in Noord-Amerika, Europa, Japan en Australië.14 In Nederland zijn bijvoorbeeld de Amsterdam 
Internet Exchange, NDIX (Enschede), Groningen Internet eXchange en Maastricht Internet 
Exchange actief. De ‘Exchange Points’ zijn private partijen, soms commercieel maar vaak ook 
neutrale instanties zonder winstoogmerk.  
Op deze knooppunten zijn Internetaanbieders (Internet Service Providers ofwel ISP’s) 
aangesloten, maar ook zelfstandige netwerken zoals SURFNET (het netwerk van de Nederlandse 
hogescholen en universiteiten). Bij de ISP’s of bij de zelfstandige netwerken zijn de individuele 

                                                      
12 Zie over het NSFNET <http:/ / livinginternet.com/ i/ ii_nsfnet.htm>.  
13 Aldus de Acceptable Use Policy van juni 1992, zie <http:/ / www.merit.edu/ merit/ archive/ nsfnet/ acceptable.use.policy>.  
14 Zie <http:/ / www.ep.net/ ep-main.html> voor een actuele lijst van Internet Exchange Points.  
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gebruikers aangesloten, bijvoorbeeld particulieren, bedrijven of instellingen, die vaak nog een 
eigen intern netwerk hebben.  
Om te verzekeren dat al het Internetverkeer de juiste plaats van bestemming vindt, is een unieke 
adresseringsstructuur essentieel. Elke computer aangesloten op het Internet heeft een IP-adres, 
hetzij een permanent hetzij een tijdelijk adres. Deze IP-adressen worden centraal gedistribueerd 
in blokken en vervolgens verder verdeeld via Internet Registries en de Internetaanbieders aan de 
gebruikers. Aangezien de IP-adressen bestaan uit nummers en minder handig zijn voor 
menselijke gebruikers, is er tevens een domeinnaamsysteem ontwikkeld met geografische en 
generieke topdomeinen, zoals .nl voor Nederland en .org voor organisaties zonder 
winstoogmerk. De beheerders van de topdomeinen geven vervolgens de subdomeinen uit aan 
gebruikers, zoals uvt.nl aan de Universiteit van Tilburg of amnesty.org aan Amnesty 
International.  
 
Voor dit essay richten wij ons op de hierboven genoemde vier lagen van het lagenmodel en de 
daarmee samenhangende totstandkoming van Internetgerelateerde protocollen en 
nummerstructuren: wie zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke 
laag, de netwerklaag, de transportlaag en de applicatielaag? Wie bepalen hoe deze eruitzien en wie 
erop aan kan sluiten? En hoe zijn deze organisaties geografisch verspreid?  

3. Organisaties  
Zoals wij in de inleiding hebben aangegeven, beperken we ons overzicht van organisaties die de 
techniek van het Internet beïnvloeden tot organisaties die niet een primair regulerende of 
wetgevende taak hebben. Wij behandelen tien organisaties die op één of andere wijze de techniek 
van het Internet – en daarmee mogelijk ook ingebouwde normen – beïnvloeden.15 Bij elke 
organisatie geven wij aan wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn ten aanzien van de 
ontwikkeling van het Internet, hoe zij zijn samengesteld, hoe hun organisatiestructuur er uitziet, 
hoe zij gefinancierd worden en wat hun besluitvormingsprocedures zijn. Deze ingrediënten zijn 
van belang om iets te kunnen zeggen over de democratische en juridische legitimiteit van hun 
invloed op het Internet. In het onderstaande plaatje16 wordt een (overigens niet-hiërarchische) 
positionering gepresenteerd van de organisaties die we hieronder zullen behandelen. Grofweg 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen organisaties die zich vooral met domeinnamen en 
nummers bezig houden en organisaties die zich in bredere zin richten op het technisch beheren 
en ontwikkelen van de techniek van het Internet. 
 

                                                      
15 In dit overzicht hebben we ons moeten beperken tot de voor dit essay belangrijkste organisaties. Er zijn talloze andere die ook de 
techniek van het Internet beïnvloeden. Ter indicatie hiervan geven we een paar uiteenlopende voorbeelden: 
-Euro-IX , European Internet Exchange A ssociation: een Europees verband van 28 IXP’s (Internet Exchange Points, fysieke netwerkbeheerders 
die de technische uitwisseling tussen ISP’s faciliteren) dat gemeenschappelijke procedures wil ontwikkelen, zie <http:/ / www.euro-
ix.net/ about/ >; 
-IPv6 Forum: een consortium van bedijven en onderzoeksinstellingen dat de ontwikkeling en het gebruik van IPv6 stimuleert, zie 
<http:/ / www.ipv6forum.com/ >; 
-Microsoft: een Amerikaans bedrijf met monopolistische trekken in diverse markten, waaronder die voor Internetbladerprogramma’s, 
waarbij de standaardinstellingen (bijvoorbeeld wanneer cookies worden aanvaard) voor veel gebruikers normerend werken; Microsoft 
oefent voorts invloed uit op de ontwikkeling van Internettechniek door een eigen authenticatiesysteem, .NET Passport, zie 
<http:/ / www.microsoft.com/ net/ services/ passport/ >; 
-OSI, Open Source Initiative: een instelling zonder winstoogmerk die de ontwikkeling van publiek toegankelijke broncode stimuleert, onder 
andere door het faciliteren van licenties voor openbronprogrammatuur, zie <http:/ / www.opensource.org/ >. 
16 <http:/ / livinginternet.com/ ?i/ iw_mgmt_isoc.htm>. Dit plaatje presenteert de ICANN-organisatiestructuur van voor de 
statutenwijziging van december 2002. 
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Hoewel er dus geen natuurlijke hiërarchie tussen deze organisaties bestaat, behandelen wij ze hier 
in een volgorde waarin de meer overkoepelende organisaties eerst aan de orde worden gesteld. 
Het is hierbij handig vooraf enig inzicht te hebben in de onderlinge verhouding tussen de 
organisaties. De meest algemene organisatie die de techniek van het Internet – vaak indirect – 
beïnvloedt is het World Wide Web Consortium; minder direct op de techniek en meer op het 
technisch beheer van het Internet gericht is ISOC. De technische standaarden van het Internet 
worden voor een belangrijk deel bepaald door de IETF en IESG en in zekere mate ook door de 
IAB; met name de langetermijnontwikkeling hiervan wordt ondersteund door de IRTF. De 
standaarden worden gepubliceerd door de RFC Editor. Op het gebied van namen en nummers – 
een van de belangrijkste voorwaarden voor soepel Internetverkeer en voor de bekendheid van 
Internetgebruikers – is ICANN de voornaamste beleidsbepaler; in de meer uitvoerende sfeer zijn 
op dit gebied IANA (een onderdeel van ICANN) en de regionale registratieorganisaties als RIPE 
NCC actief.  

3.1. Techniek en algemeen technisch beheer 

3.1.1. W3C (World Wide Web Consortium) 
Het World Wide Web Consortium (W3C) werd in 1994 opgericht door Tim Berners-Lee bij MIT 
en CERN, met steun van DARPA en de Europese Commissie.17 Het doel van W3C is ‘leading 
the technical evolution of the Web’. W3C heeft veel invloed op de technische ontwikkeling van 
het Internet door de publicatie van technische specificaties in de vorm van aanbevelingen op tal 
van terreinen.18 Een W3C-aanbeveling is ‘a specification or set of guidelines that, after extensive 
consensus-building, has received the endorsement of W3C Members and the Director. (...) W3C 
Recommendations are similar to the standards published by other organizations.’19 
Wat W3C uiteindelijk beoogt te bereiken zijn universele toegang, een ‘semantisch web’ (waarin 
gebruikers niet meer worden gehinderd door (technisch-)semantische problemen) en een ‘web 
van vertrouwen’ (waarin de techniek rekening houdt met de juridische, sociale en commerciële 
omgeving).  

                                                      
17 Zie <http:/ / www.w3.org/ Consortium/ > voor een uitgebreid overzicht van doel, organisatie en activiteiten van W3C.  
18 <http:/ / www.w3.org/ TR/ >.  
19 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ tr.html# RecsW3C>.  
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Binnen dit laatste domein ontwikkelt W3C bouwstenen die bijdragen aan het oplossen van 
juridische en beleidsvraagstukken: ‘Technical building blocks available across the Web are a 
necessary, though not by themselves sufficient [means] to ensure that the Web is able to respond 
to fundamental public policy challenges such as privacy, security, and intellectual property 
questions. Policy-aware Web technology is essential in order to help users preserve control over 
complex policy choices in the global, trans-jurisdictional legal environment of the Web.’ In dat 
kader wordt onder andere gewerkt aan het Platform for Privacy Preferences (P3P), beveiliging 
van documenten geschreven in de Internettaal XML, en ‘developing a patent policy whose 
primary goal is to produce Web standards that can be implemented on a Royalty-Free basis’.20 
W3C is een grote organisatie. Het heeft 384 leden (per 1 augustus 2003) van over de hele 
(ontwikkelde) wereld, voornamelijk bedrijven en universiteiten, maar ook een enkele 
standaardisatieorganisatie (zoals NIST uit de VS), overheidsorganisatie (zoals het Britse Office of 
the E-Envoy en de provincie Milaan) en burgerrechtenorganisatie (zoals CDT).21 Voor de 
organisatie zelf werkt het W3C Team, met Tim Berners-Lee als directeur en ruim 60 
onderzoekers, dat is gehuisvest bij MIT (VS), ERCIM (Frankrijk) en Keio University (Japan).22 
Deze drie organisaties fungeren als de juridische entiteit van W3C, dat zelf geen juridische 
organisatievorm heeft.23 Dit Team wordt bijgestaan door een W3C Advisory Board. 
W3C onderhoudt via verbindingspersonen nauwe contacten met vele organisaties, bijvoorbeeld 
met standaardisatieorganisaties (CEN, ETSI, ISO, NIST), technische platforms (zoals 3GPP, 
Daisy, Open GIS Consortium), en andere Internet-gerelateerde organisaties (ICANN, IETF).24 
Voor de contacten met de buitenwereld heeft W3C dertien kantoren geopend, voornamelijk in 
Europa, maar ook in Australië, Marokko, Zuid-Korea en Hongkong;25 bij het CWI in 
Amsterdam is het Benelux-kantoor gevestigd.26  
W3C werkt grotendeels door zogeheten activiteiten, op het gebied van architectuur, interactie, 
technologie & maatschappij, webtoegankelijkheid en kwaliteitsbewaking.27 Een activiteit wordt 
gestart door een initiatief van onderzoekers van W3C-leden en/ of teamleden, die een voorstel 
voorleggen aan het W3C Advisory Committee, een orgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger 
van elk W3C-lid. Na goedkeuring van het voorstel wordt de activiteit uitgevoerd, meestal in 
werkgroepen, interessegroepen en coördinatiegroepen. De activiteit produceert technische 
rapporten (die als aanbevelingen kunnen worden overgenomen), en vaak ook voorbeelden van 
programmacodes en testprogramma’s.28  
Naast de algemene activiteiten, kent W3C nog enkele specifieke groepen, zoals de W3C 
Technical Architecture Group (TAG), die toezicht op de webarchitectuur (‘stewardship of the 
Web architecture’) houdt door documentatie van architectuurprincipes en oplossing van 
architecturele problemen. De TAG bestaat uit de directeur en vijf door de W3C-leden gekozen 
leden, en drie door de directeur aangestelde deelnemers.29 Op dit moment zijn de leden 
afkomstig uit de volgende organisaties: W3C (2 leden), Antarctica Systems, Sun, HP, Microsoft, 
BEA Systems en Day Software.30 W3C wordt voornamelijk gefinancierd door de leden, en 
daarnaast, in mindere mate, door publieke fondsen.31  
Besluitvormingsprocedures zijn neergelegd in par. 3 van het World Wide Web Consortium Process 
Document;32 deze gelden voor alle groepen binnen W3C, inclusief het Advisory Committee en de 

                                                      
20 <http:/ / www.w3.org/ TandS/ >.  
21 <http:/ / www.w3.org/ Consortium/ Member/ List>. Zie <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 01/ Appendix> voor het Consortium Agreement 
met leden. 
22 <http:/ / www.w3.org/ People/ >.  
23 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ organization.html>. 
24 <http:/ / www.w3.org/ 2001/ 11/ StdLiaison>.  
25 <http:/ / www.w3.org/ Consortium/ Offices>.  
26 <http:/ / www.w3c.nl/ staff/ >.  
27 Zie het overzicht op <http:/ / www.w3.org/ Consortium/ Activities>.  
28 Zie het Process Document voor de werkwijze van activiteiten, <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ >. 
29 <http:/ / www.w3.org/ 2001/ tag/ >.  
30 < http:/ / www.w3.org/ 2001/ tag/ > 
31 <http:/ / www.w3.org/ Consortium/ # membership>.  
32 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ policies.html>.  
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TAG. De personen die deelnemen in groepen vertegenwoordigen hun eigen organisatie daarin; 
zij moeten daarbij mogelijke belangenconflicten melden. De directeur benoemt groepsvoorzitters 
en heeft de bevoegdheid de voorzitter te vervangen bij een belangenverstrengeling. Besluiten 
kunnen worden genomen tijdens bijeenkomsten (zowel fysieke als elektronische), maar ook via 
netpost. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar unanimiteit (iedereen is voor) of consensus 
(iedereen is voor, met enkele onthoudingen). Indien consensus niet mogelijk blijkt, ‘after the 
Chair has determined that all available means of reaching consensus through technical discussion 
and compromise have failed’, kan er worden gestemd. Stemrecht hebben W3C-leden die 
deelnemen in de groep, en soms ook externe deskundigen die deelnemen in de groep; elke 
organisatie, inclusief het Team, heeft één stem. Als de groepsvoorzitter van mening is dat de 
minderheidsstandpunten voldoende zijn meegewogen, kan hij overgaan tot een volgend 
onderwerp. Tegen een meerderheidsbesluit kan formeel bezwaar worden gemaakt; dit bezwaar is 
publiek toegankelijk en moet worden meegewogen door het Advisory Committee in een 
beoordelingsproces voor aan W3C-aanbeveling. 
Het beleid en de begroting van W3C worden tweemaal per jaar door het Team voorgelegd aan 
het Advisory Committee: ‘the Team should provide an update to the Advisory Committee about 
(...) [t]he allocation of the annual budget’. Het Advisory Committee heeft echter geen 
zeggenschap hierover: het management van het Team33 beslist over beleid en begroting.34 
Op het belangrijkste product van de W3C, de aanbevelingen, heeft de directeur een grote 
invloed. Hij besluit namelijk, na een beoordeling door de Advisory Committee, of een document 
de status van aanbeveling krijgt. Bij deze beslissing beoordeelt hij de mate van consensus binnen 
het hele W3C: ‘The Director publishes a W3C Recommendation when satisfied that there is 
significant support for the technical report from the Advisory Committee, the Team, W3C 
Working Groups, and the public.’35 Dezelfde procedure geldt voor herziening van de 
voorschriften voor werkwijze en besluitvorming van het W3C zelf: de directeur beslist wanneer 
het World Wide Web Consortium Process Document wordt aangepast, na een herzieningsprocedure 
vergelijkbaar met de totstandkoming van een aanbeveling.36  
Gezien de invloed van de directeur op W3C, is het saillant dat de organisatie of leden zelf geen 
zeggenschap hebben over de benoeming van de directeur. Deze wordt namelijk aangesteld door 
MIT; de andere pijlers van W3C, ERCIM en Keio University, stellen onderdirecteuren aan.37 
Ook de benoeming van de voorzitter van W3C en de Chief Operating Officer is vermoedelijk 
een interne procedure binnen MIT.38 

3.1.2. ISOC  
De Internet Society (ISOC) is een internationale non-profitorganisatie die zorg draagt voor de 
verdere uitbreiding van het Internet. Onder de organisatorische paraplu van ISOC vallen 
verschillende organisaties en commissies die verantwoordelijk zijn voor de Internet-
infrastructuurstandaarden, waaronder de IETF en de IAB. ISOC omschrijft haar missie als volgt: 
‘To assure the open development, evolution and use of the Internet for the benefit of all people 
throughout the world.’39 ISOC hanteert daarbij onder andere de volgende leidende principes:40 

• open, onbelemmerd en voordelig gebruik van het Internet; 
• on-line vrije meningsuiting wordt niet beperkt door andere indirecte middelen zoals 

overdadig restrictief overheidstoezicht of controles door private partijen op hardware of 
software, de telecommunicatie-infrastructuur, of andere essentiële onderdelen van het 

                                                      
33 <http:/ / www.w3.org/ People/ domain?domain=Management>.  
34 Ian Jacobs, W3C, persoonlijke mededeling 28 juli 2003.  
35 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ tr.html# RecsW3C> en <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-
20030618/ acreview.html# def-w3c-decision>.  
36 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 06/ Process-20030618/ processdoc.html# GAProcess>.  
37 <http:/ / www.w3.org/ 2003/ 01/ Appendix> onder 3a.  
38 Ian Jacobs, W3C, persoonlijke mededeling 28 juli 2003. De benoeming van de voorzitter is nergens gedocumenteerd.  
39 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ mission>. 
40 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ mission/ principles>. 
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Internet;een open forum voor de ontwikkeling van Internetstandaarden en Internettechniek; 
en 

• bevordering van samenwerking tussen netwerken; connectiviteit is haar eigen beloning, 
vandaar dat netwerkaanbieders beloond worden door met elkaar samen te werken. 

Een van de belangrijkste motivaties om in 1992 ISOC te stichten was het creëren van een 
juridische schil voor de IAB en de standaardisatieactiviteiten van de IETF.41 Het toezicht dat 
ISOC formeel op de IETF houdt, is in de praktijk zeer terughoudend: veel IETF-deelnemers 
weten niet van het bestaan van deze toezichtrelatie.42 Daarnaast houdt ISOC toezicht op en 
ondersteunt zij in juridische en financiële zin ook de IAB, de IESG en de IRTF, en treedt zij 
namens deze organisaties voor de buitenwereld op als PR-kanaal. Een van de belangrijkste 
juridische activiteiten van ISOC is de verdediging van het vrije gebruik van het begrip ‘Internet’. 
ISOC dient erop toe te zien dat dit begrip een generieke term blijft dat niet als handelsmerk 
wordt gebruikt of in het bezit komt van een bedrijf of een individu.  
ISOC houdt een jaarlijkse Internationale Netwerk-conferentie (INET) en coördineert beleids- en 
handelsactiviteiten ten aanzien van het Internet, regionale en lokale ISOC-organisaties, 
trainingsactiviteiten in ontwikkelingslanden, statistisch en marktonderzoek en 
standaardisatieactiviteiten. ISOC wordt ondersteund door een internationaal secretariaat. Wat 
betreft beleidsactiviteiten houdt ISOC zich bezig met thema’s als censuur/ vrijheid van 
meningsuiting, bestuur (‘governance’), intellectueel eigendom, e-handel, belasting, domeinnamen-
systemen, veiligheid, privacy, auteursrecht, digitale kloof, spam en encryptie. Tevens ondersteunt 
ISOC een aantal onderwijsprogramma’s, waaronder het programma ‘Thinkquest’ waarbij 
scholieren uit het middelbaar onderwijs in een internationale competitie beurzen kunnen 
verwerven door het ontwikkelen van onderwijsinstrumenten voor het Internet. In 2002 kreeg 
ISOC tevens de verantwoordelijkheid voor het beheer van het ‘.org’-domein.43  
 
ISOC bestaat uit meer dan 150 organisaties en 16.000 individuele leden met nationale, regionale 
en lokale organisaties (‘chapters’) in 180 landen.44 Onder haar leden bevinden zich de bedrijven, 
overheidsinstanties en stichtingen die het Internet en haar technologie gecreëerd hebben. Het 
lidmaatschap van ISOC staat voorts open voor elk geïnteresseerd individu. ISOC-leden 
ontvangen elke twee maanden het tijdschrift OnTheInternet en een maandelijkse nieuwsbrief ISOC 
Forum, en zij krijgen kortingen op uiteenlopende producten en diensten.45  
 
ISOC kent verschillende organisationele lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen hangen samen 
met het niveau waarop de desbetreffende organisatie ISOC financieel ondersteunt. Op het 
hoogste lidmaatschapsniveau (‘platina’) zijn momenteel de volgende organisaties lid: APNIC, 
ARIN en RIPE NCC (zie par. 3.2.3), Microsoft, Qualys en de SIDA (Swedish International 
Development Agency). Voor dit lidmaatschap dient een organisatie zonder winstoogmerk een 
jaarlijkse financiële bijdrage te leveren van $50.000, een private organisatie betaalt $100.000. 
Daarvoor heeft een lid onder meer de volgende voordelen ten opzichte van andere organisaties: 
de mogelijkheid om speciale Internetactiviteiten en -projecten te sponsoren, de mogelijkheid om 
het logo van de organisatie prominent op de ISOC-weblocatie te plaatsen, de mogelijkheid twee 
vertegenwoordigers van de organisatie zitting te laten nemen in de adviesraad van ISOC, het 
participeren (naar rato van het lidmaatschapsniveau) in het verkiezingsproces van maximaal 6 
leden van de Raad van Toezicht, het leveren van een belangrijke financiële en organisatorische 
ondersteuning voor de IETF, deelname aan en ondersteuning van de wereldwijde 
onderwijsprogramma’s van ISOC en deelname aan de ontwikkeling van ISOC’s 
beleidsstandpunten.  

                                                      
41 Carpenter 1996. 
42 RFC 3160. 
43 <http:/ / livinginternet.com/ i/ iw_mgmt_isoc.htm>. 
44 <http:/ / www.isoc.org>. 
45 <http:/ / livinginternet.com/ i/ iw_mgmt_isoc.htm>. 
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Op een lidmaatschapsniveau daaronder (‘Sustaining Gold’) zijn momenteel de volgende 
organisaties lid: DISA (Defense Information Systems Agency, onderdeel van de Amerikaanse 
federale overheid), Hewlett-Packard, Oracle Corporation, IBM, France Telecom, DoCoMo 
Communications Labs USA, Inc, IIJ (Internet Initiative Japan), Geneva Financial Center 
Foundation en Lombard Odier Darier Hentsch . Deze leden betalen een jaarlijkse financiële 
bijdrage van respectievelijk $25.000 voor organisaties zonder winstoogmerk en $50.000 voor 
private organisaties. In ruil daarvoor hebben zij grotendeels dezelfde beleidsmatige voordelen als 
de Platina-deelnemers.  
Op het niveau van het zilveren lidmaatschap46 zijn momenteel Cisco Systems en JPNIC (Japan 
Network Information Center) lid. Daaronder zijn er respectievelijk een groot aantal ‘executive 
members’, ‘professional members’, ‘small business members’ en ‘start-up members’.47 Daarnaast 
is er sprake van ‘founding members’. Wat overheidsorganisaties betreft zijn naast DISA, de 
gemeente Dubai, het Zwitserse Federale kantoor voor Communicatie, de NASA en Virginia’s 
Center for Innovative Technology van de Amerikaanse staat Virginia lid van ISOC. 
 
ISOC wordt bestuurd door een Raad van Toezicht die wereldwijd verantwoordelijk is voor alle 
ISOC-aangelegenheden. Volgens de ISOC-statuten mag de Raad van Toezicht uit niet meer dan 
twintig personen bestaan, tenzij dit aantal door de Raad zelf wordt veranderd.48 Leden van de 
Raad van Toezicht worden door hun respectievelijke achterban gekozen. Zij zijn derhalve 
afkomstig uit de groep van ISOC-organisatieleden, ISOC-‘chapters’, de ISOC-
standaardisatieorganisatie, belichaamd door de IAB, en de individuele leden van ISOC.49 Naast 
haar gekozen leden heeft de Raad van Toezicht de mogelijkheid om een beperkt aantal leden zelf 
te benoemen.  
Elk gekozen of benoemd lid van de Raad heeft een zittingstermijn van drie jaar, tenzij een 
kortere zittingstermijn bij de aanstelling van het lid door de Raad is bepaald.50 Op dit moment 
zijn leden van de Raad van Toezicht afkomstig uit de volgende landen: VS (7 leden, inclusief de 
voorzitter), Zwitserland (1 lid), Nederland (2 leden), Canada (1 lid), Marokko (1 lid), Japan (1 lid), 
Bulgarije (1 lid), Zweden (1 lid) en Hongkong (1 lid).51 De regionale spreiding van leden komt 
dus neer op 8 leden uit Noord-Amerika, 5 uit Europa, 2 uit Azië en 1 uit Afrika. ISOC heeft een 
internationaal secretariaat dat onder meer de werkzaamheden van de Raad van Toezicht 
ondersteunt. 

3.1.3. IETF 
De Internet Engineering Task Force (IETF) is het voornaamste orgaan dat zich bezighoudt met 
de ontwikkeling van Internet-standaarden. Haar taken en verantwoordelijkheden daarbij zijn de 
volgende:52 
- het identificeren en het ontwikkelen van oplossingen voor dringende operationele en 

technische problemen van het Internet; 
- het specificeren van de ontwikkeling of het gebruik van protocollen en de op korte termijn 

beoogde Internet-architectuur om technische problemen aan te kunnen pakken; 
- het doen van aanbevelingen aan de IESG voor de standaardisatie en het gebruik van 

Internet-protocollen; 
- het ondersteunen van de overdracht van technologie van de IRTF naar de bredere Internet-

gemeenschap; 

                                                      
46 Organisaties zonder winstoogmerk dienen voor dit lidmaatschapsniveau een jaarlijkse financiele bijdrage te leveren van $12.500, private 
organisaties $25.000. 
47 Hun bijdragen variëren van $5.000/ 10.000 (zonder/ met winstoogmerk) voor executive members tot $1.250/ 2.500 voor start-up members.  
48 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ general/ trustees>. 
49 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ general/ trustees/ select.shtml>. 
50 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ general/ trustees>. 
51 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ general/ trustees/ board.shtml>. 
52 RFC 3160. 
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- het verschaffen van een forum voor het uitwisselen van informatie binnen de Internet-
gemeenschap. 

 
De door de IETF beoogde nieuwe Internet-standaarden worden voorafgaand aan publicatie 
bekeken door de IESG (zie par. 3.1.4), met raadpleging van de IAB (zie par. 3.1.5). De RFC 
Editor (zie par. 3.1.7) is vervolgens verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van 
de standaarden in hun definitieve vorm.  
Sinds de reorganisatie van de IAB in 1989 naar twee task forces, te weten de IETF en de IRTF, is 
ook de organisatie van de IETF zelf veranderd (zie ook par. 3.1.5 over de IAB). Binnen de IETF 
wordt het eigenlijke technische werk verricht in een groot aantal werkgroepen53 die gegroepeerd 
zijn naar een bepaald gebied. Op dit moment zijn dat de volgende gebieden: Applications, 
General,54 Internet, Operations and Management, Routing, Transport, Security en User 
Services.55 In deze werkgroepen worden specifieke technische problemen aangepakt en wordt er 
gezocht naar uitvoerbare oplossingen. Technische oplossingen zijn gebaseerd op consensus 
onder de werkgroepleden en worden dus niet via stemmingen of andere formele procedures 
binnen de IETF bereikt. De oplossingen worden tevens op vrijwillige basis geïmplementeerd. 
Elke IETF-werkgroep heeft een handvest waarin de reikwijdte en de doelstellingen van de 
beoogde discussie in de werkgroep worden aangeduid. Wanneer de doelstellingen van de 
werkgroep zijn bereikt, kan de werkgroep in principe worden opgeheven. Elke werkgroep heeft 
een of twee voorzitters. De verschillende gebieden waaronder de IETF-werkgroepen vallen, 
worden bestuurd door zogenoemde Area Directors (AD’s) die lid zijn van de IESG. De General 
AD is tevens voorzitter van de IESG en de IETF en is een ex officio-lid van de IAB.  
De IETF onderhoudt een beperkt aantal externe relaties met andere organisaties. Dergelijke 
relaties worden aangewezen door de IAB ‘when the IAB feels that conditions warrant appointing 
a specific person to such a task’.56 Benoemingen op dit vlak zijn echter zeldzaam, aangezien ervan 
uitgegaan wordt dat de beste manier om tot afstemming met de IETF te komen is te participeren 
in de desbetreffende werkgroepen. De organisaties waarmee de IETF momenteel relaties 
onderhoudt (naast de relaties met de IAB en ICANN) zijn de volgende: ITU, W3C, WIPO, 
3GPP, 3GPP2, RSSAC, IEEE 802, Unicode Consortium, ATM Forum en ISO-IEC/ JTC1 (SC2, 
SC6 en SC29).57 
 
De IETF is een grote openbare internationale gemeenschap van Internet-ontwerpers, -
ontwikkelaars, -verkopers en -onderzoekers die begaan zijn met de ontwikkeling van de Internet-
architectuur en een soepele besturing van het Internet. Net als bij het Internet zelf heeft de IETF 
geen officieel bestuurshandvest, raad van bestuur, (formele) lidmaatschapsvereisten of leges.58 In 
feite is de IETF niet meer dan een verzameling van bijeenkomsten. Elk geïnteresseerd individu 
kan als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de IETF. Echter, waar in het verleden vooral 
wetenschappers activiteiten verrichtten in het kader van de IETF, zijn de meeste IETF-
deelnemers en voorzitters van IETF-werkgroepen tegenwoordig werkzaam in ICT-bedrijven.59 
Het meeste werk van de IETF wordt met behulp van mailinglijsten verricht. De discussielijst van 
de IETF wordt niet gemodereerd. Echter, volgens het handvest van de IETF-discussielijst is het 
niet de bedoeling dat bedrijven of individuen reclameactiviteiten op de lijst verrichten.60 De 
activiteiten van de IETF worden in belangrijke mate gefinancierd door de ISOC.61 

                                                      
53 In 2001 waren er ongeveer 115 verschillende werkgroepen, zie RFC 3160. 
54 Hierin zijn de werkgroepen ingedeeld die niet duidelijk in een bepaald gebied zijn onder te brengen. 
55 RFC 3160. 
56 <http:/ / www.ietf.org/ ietf/ 1ietf-liaisons.txt>. 
57 <http:/ / www.ietf.org/ ietf/ 1ietf-liaisons.txt>. 
58 RFC 3160. 
59 RFC 3160. 
60 RFC 3005, IETF Discussion List Charter. 
61 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ related>. 
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Drie keer per jaar worden er openbare IETF-vergaderingen georganiseerd, waarin met name de 
inhoudelijke activiteiten van de werkgroepen en de afstemming tussen de verschillende 
werkgroepen aan de orde worden gesteld.62 De eerste IETF-vergadering vond plaats in 1986 met 
21 aanwezigen. 63 De laatste jaren is de opkomst bij IETF-vergaderingen enorm gestegen: 
tegenwoordig zijn er zo’n 2500 deelnemers. Bij elke vergadering blijken er nieuwkomers aanwezig 
te zijn, die vervolgens vaak aanblijven als reguliere bezoekers van IETF-vergaderingen.64 In 1993 
vond de eerste IETF-vergadering in Europa plaats, en wel in Amsterdam. De verhouding van 
aanwezigen uit de VS en andere landen was bij deze vergadering bijna 50/ 50. Een op de vijf 
IETF-vergaderingen wordt tegenwoordig in Europa of Azië georganiseerd, waarbij het aantal 
bezoekers uit de VS aanzienlijk blijft (ongeveer 50%).65  
De IETF heeft een eigen secretariaat dat zorgdraagt voor de dagelijkse logistieke ondersteuning 
van de IETF. Met name komt dit neer op het coördineren van de IETF-vergaderingen, het 
onderhouden van de algemene IETF-mailinglijsten,66 het onderhouden van het bestand met de 
officiële technische voorstellen voor RFC’s, het onderhouden van de IETF-weblocatie en voor 
ondersteuning van activiteiten van de IESG.67 Het secretariaat waar enkele mensen werkzaam 
zijn, wordt betaald uit de financiële bijdragen aan de IETF-vergaderingen.  

3.1.4. IESG  
De Internet Engineering Steering Group (IESG) is verantwoordelijk voor het technisch beheer 
van IETF-activiteiten (zie par. 3.1.3) en het aansturen van het Internet-standaardisatieproces. Als 
onderdeel van de ISOC bestuurt zij dit standaardisatieproces volgens de regels en procedures die 
door de ISOC zijn vastgesteld. De IESG is direct verantwoordelijk voor alle activiteiten die 
plaatsvinden vanaf de toegang tot het Internet-standaardisatietraject tot en met de uiteindelijke 
goedkeuring van specificaties als zijnde Internet-standaarden. Daarbij geeft de IESG niet zozeer 
direct leiding aan activiteiten, maar ratificeert en corrigeert zij de resultaten van de IETF-
werkgroepen, zorgt zij ervoor dat werkgroepen met bepaalde activiteiten binnen een zekere 
termijn aan de slag gaan en ziet zij erop toe dat concept-documenten die niet uit de IETF-
werkgroepen afkomstig zijn en ingediend zijn als RFC’s, correct zijn.68 Daarnaast onderhoudt de 
IESG een aantal relaties met organisaties als de ITU, W3C, Unicode Consortium, ATM Forum 
en ISO-IEC/ JTC1 (de gezamenlijke technische commissie van de International Organization for 
Standardization en de International Electrotechnical Commission).69 
 
De IESG bestaat uit een aantal technische specialisten met uiteenlopende deskundigheden die elk 
verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied. Posities binnen de IESG worden via de IETF 
ingevuld (zie par. 3.1.3). Elk lid wordt benoemd voor een termijn van twee jaar. Zoals 
gebruikelijk binnen de IETF worden de leden niet benoemd vanwege hun organisatieachtergrond 
maar als individuen. Het is opvallend te zien dat momenteel alle IESG-leden afkomstig zijn uit 
het bedrijfsleven. Op dit moment zijn dat: Cisco Systems (de voorzitter van de IETF en tevens 
voorzitter van de IESG), Qualcomm, Sun Microsystems, IBM, Wind River, IIJ, Lucent 
Technologies, AT&T, Alcatel, AT&T Labs – Research, Vigil Security, NeuStar. Niet alleen 
dienen de individuele leden van de IESG, de zogenoemde IETF Area Directors (AD’s), toe te 
zien op de verschillende werkgroepen binnen hun specifieke gebied, maar ook dient de gehele 
IESG alle formele standaardisatieactiviteiten en technische voorstellen op dit gebied goed te 
keuren.70 Een belangrijke taak van de IESG daarbij is erop toe te zien dat de resultaten van de 

                                                      
62 RFC 3160. 
63 De 58e IETF-vergadering vindt in november 2003 in Minneapolis in de VS plaats. 
64 RFC 3160. 
65 RFC 3160. 
66 Hier vallen niet de mailinglijsten van de IETF-werkgroepen onder. 
67 RFC 3160. 
68 RFC 3160. 
69 RFC 3160. 
70 Carpenter 1996. 
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verschillende IETF-werkgroepen niet met elkaar in tegenstrijd zijn. Ten minste twee IESG-leden 
moeten hun bedenkingen uitspreken tegen een technisch voorstel om de verdere ontwikkeling 
daarvan te kunnen blokkeren. Met deze maatregel kunnen eventuele minder realistische 
‘lievelingsprojecten’ van individuele IESG-leden teniet worden gedaan.71 Vanwege de grote 
invloed van de IESG op het goedkeuren van technische voorstellen als RFC’s, worden de Area 
Directors binnen de Internet-gemeenschap als zeer machtig beschouwd.72 Echter, de grote 
werklast van de IESG leidt tot een praktijksituatie waarin de IESG vaak slechts reactief optreedt 
in gevallen waarin het echt fout gaat.73 

3.1.5. IAB  
De Internet Architecture Board (IAB) houdt toezicht op de ontwikkeling van de technische 
standaarden van het Internet. De IAB is zowel een commissie van de Internet Engineering Task 
Force (IETF, zie par. 3.1.3) als een adviesorgaan van de Internet Society (ISOC, zie par. 3.1.2). 
Een van de voormalige voorzitters van de IAB merkt echter op dat van deze laatste mogelijkheid 
in de praktijk maar weinig gebruik wordt gemaakt.74 
De IAB is voortgekomen uit de Internet Configuration Control Board (ICCB), die oorspronkelijk 
in 1979 door de ARPANET-programmamanager Vinton Cerf werd opgericht om hem over 
technische aspecten te adviseren. In 1984 werd de ICCB ontbonden en vervangen door de 
Internet Advisory Board (IAB). Deze kwam aan het hoofd te staan van een tiental onderzoeks-
‘task forces’ op technisch gebied. De voorzitters van deze taakgroepen waren leden van de IAB. 
In 1986 werd besloten om een scheiding aan te brengen tussen de Internet-gerelateerde 
onderzoeksactiviteiten en die met betrekking tot gedistribueerde systemen. Vanaf die periode 
werd het onderzoeksgebied met betrekking tot het Internet gecoördineerd door de Internet 
Activities Board (IAB) en het gebied met betrekking tot gedistribueerde systemen door de 
Distributed System Architecture Board (DSAB). Daarmee kwam de oorspronkelijke Internet 
Advisory Board te vervallen. Door een verdere opsplitsing van een van de onder de IAB 
ressorterende taakgroepen ontstond eveneens in 1986 de Internet Engineering Task Force (zie 
verder par. 3.1.3).  
De IAB werd in die tijd ondersteund door een interdepartementale commissie van de federale 
overheid van de VS, de FRICC, die later werd omgedoopt in de Federal Networking Committee 
(FNC). In 1989 vond opnieuw een reorganisatie van de IAB en de DSAB plaats vanwege de 
veranderingen die zich voordeden in het Internet en de organisatie van DARPA. Onder meer 
werden de IESG en de IRSG opgericht, die beide benoemd werden door de IAB. Een 
belangrijke verandering in de organisatiestructuur van de IAB was het terugbrengen van het 
aantal onderzoeksgerichte taakgroepen naar slechts twee, te weten de IETF en de IRTF. De 
IRTF werd verantwoordelijk gesteld voor de onderzoeksproblematiek die op lange termijn speelt 
ten aanzien van het Internet (zie verder par. 3.1.6).  
Nadat in januari 1992 de Internet Society (ISOC) was opgericht, stelde de IAB aan ISOC voor 
om haar activiteiten voortaan onder auspiciën van ISOC plaats te laten vinden. Als gevolg 
hiervan kreeg de IAB een nieuw handvest en werd ze opnieuw gereorganiseerd en omgedoopt in 
de Internet Architecture Board (IAB). Daarbij eigenden de IESG en de IETF zich een grotere en 
onafhankelijke rol toe in het goedkeuren van Internet-standaarden. Eind 1992 werden de 
verantwoordelijkheden voor besluitvorming ten aanzien van Internet-standaarden opnieuw 
bekeken en herverdeeld en werden de werkprincipes voor de relaties tussen de IAB, IESG, ISOC 
en IETF vastgelegd (in RFC 1310, later in RFC 1602).  
Tegenwoordig is de IAB verantwoordelijk voor het toezicht op wat je zou kunnen noemen het 
grote plaatje van het Internet, te weten de ontwikkeling van de architectuur, protocollen, 

                                                      
71 RFC 3160. 
72 RFC 3160. 
73 RFC 3160. 
74 Carpenter 1996. 
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procedures en standaarden van het Internet.75 De commissie richt zich daarbij op de 
langetermijnplanning van de ontwikkeling van het Internet en de coördinatie tussen de 
verschillende terreinen waarop de IETF actief is. Daarnaast is de IAB verantwoordelijk voor de 
benoeming van de voorzitter van de IETF en de leden van de IESG op voordracht van de 
IETF-benoemingscommissie, het toezicht op het proces dat gericht is op het creëren van 
Internet-standaarden (waarbij de IAB tevens als beroepscommissie fungeert voor eventuele 
klachten over de ongepaste uitvoering van het standaardisatieproces), de organisatie en 
sponsoring van de IRTF (par. 3.1.6), de administratie van de verschillende ‘Internet Assigned 
Numbers’,76 de redactie en de publicatie van de zogenaamde ‘Requests for Comments’ (RFC’s) 
(zie ook par. 3.1.7) en het behartigen van de belangen van de IETF in externe relaties met andere 
standaardisatieorganisaties.77 Overigens wordt in het handvest van de IAB aangegeven dat deze 
externe relaties zo informeel mogelijk dienen te worden gehouden.  
Aangezien de IAB vanuit de IETF benoemd is om deze organisatie te helpen met het bereiken 
van een betere standaardisatie, heeft de IAB geen officiële rol in operationele of commerciële 
aangelegenheden en slechts een beperkte rol in de beleidsvoering. Echter, de ambigue begrenzing 
tussen standaarden, beleid en uitvoering maakt het lastig om duidelijk afgebakende rollen voor de 
IAB, IETF en IESG te bepalen. In feite heeft de IAB ook een rol in het bepalen van de 
organisatiegrenzen van de IETF.78 
 
De IAB bestaat uit 13 leden, te weten de voorzitter van de IETF en 12 leden die genomineerd 
worden door de IETF en vervolgens benoemd worden door de ISOC. De IAB kiest haar eigen 
voorzitter uit de 12 genomineerde leden. Daarnaast heeft de IAB een vrijwilliger als dagelijks 
directeur.  
Tijdens de IAB-vergaderingen heeft de voorzitter van de IETF stemonthouding bij de 
benoeming van IESG-leden en bij de behandeling van verzoekschriften die bij de IESG zijn 
ingediend. De IAB-vergaderingen worden bijgewoond door de leden, maar ook door 
vertegenwoordigers van de IANA (zie par. 3.2.2) en de RFC Editor (zie par. 3.1.7) en de 
voorzitter van de IRTF (par. 3.1.6). Elk IAB-lid heeft een zittingstermijn van twee jaar en mag in 
principe meer dan een termijn aanblijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de leden van de IESG, 
zijn de IAB-leden generalisten met een goed overzicht van alle aspecten waar de ontwikkeling 
van de Internet-architectuur mee van doen heeft. Leden van de IAB zijn vrijwilligers die in 
deeltijd activiteiten voor de IETF-gemeenschap verrichten. IAB-leden mogen echter niet als 
vertegenwoordigers van een bedrijf, een overheidsorganisatie of een andere organisatie optreden, 
maar worden met nadruk als individuen aangesteld. Op dit moment zijn IAB-leden werkzaam bij 
de volgende organisaties: Network Associates, Internetshare, Telstra, Verisign (voorzitter), ICIR 
(2 leden), IBM, NTT, RTFM, Microsoft, IIJ en Cisco.  
 
Halverwege de jaren ’90 werden IAB-vergaderingen meestal in de vorm van twee uur durende 
telefonische bijeenkomsten georganiseerd, die ongeveer eens per maand plaatsvonden. Ongeveer 
drie keer per jaar vonden er fysieke vergaderingen plaats, meestal op IETF-locaties. Aangezien de 
IETF-vergaderingen eveneens openbaar waren, was het mogelijk voor elk IETF-lid om de IAB 
aan te spreken.79 Daarnaast nam de IAB-voorzitter samen met het IAB-lid dat de relatie met de 
IESG onderhoudt, deel aan tweewekelijkse telefonische vergaderingen van de IESG en hielden 
zij het e-mailverkeer van de IESG bij. Beide IAB-vertegenwoordigers hadden daarbij geen 
stembevoegdheid in formele IESG-stemmingen, maar konden wel advies aanbieden omtrent 
specifieke discussieonderwerpen van de IESG.  

                                                      
75 RFC 3160. 
76 Deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan de IANA (par. 3.2.2). De IAB kan indien nodig als adviseur optreden. 
77 <http:/ / rfc.sunsite.dk/ rfc/ rfc2850.html>. 
78 Carpenter 1996. 
79 Carpenter 1996. 
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De IAB heeft in haar bijeenkomsten niet zozeer tot doel om technische voorstellen over 
verschillende onderwerpen voor te koken, maar om actie te stimuleren binnen de IESG of de 
IETF-gemeenschap, zodat voorstellen met een algemene consensus tot stand kunnen komen.80 
Naast de verschillende vergaderingen van de IAB kunnen leden activiteiten op de belangrijkste 
IETF-mailinglijst bijhouden en op de mailinglijsten van die IETF-werkgroepen die hen 
interesseren. Zij kunnen daarbij als individuen interveniëren in de discussies wanneer zij maar 
willen, maar zij kunnen niet uit naam van de IAB spreken, tenzij er sprake is van een duidelijke 
consensus binnen de IAB.81  

3.1.6. IRTF 
De Internet Research Task Force is een betrekkelijk informele organisatie die onderzoekers bij 
elkaar brengt. Haar doel is ‘to promote research of importance to the evolution of the future 
Internet by creating focused, long-term and small Research Groups working on topics related to 
Internet protocols, applications, architecture and technology’.82 
De IRTF bestaat uit ruim een dozijn Research Groups, bijvoorbeeld Anti-spam, Group Security, 
Network Management, Peer-to-Peer en Searchable Internet Resource Names.83 Deze 
onderzoeksgroepen publiceren rapporten en resultaten, vaak in de vorm van een Request for 
Comment (RFC; zie ook onder par. 3.1.7); dit zijn onderzoeksresultaten, geen standaarden. De 
IRTF oefent geen directe invloed uit op de Internettechniek, maar goede onderzoeksresultaten 
dragen zeker bij tot de vorming van standaarden en ‘beste praktijken’.  
De IRTF wordt bestuurd door de voorzitter, die wordt benoemd door de IAB (zie par. 3.1.5), 
bijgestaan door een Internet Research Steering Group (IRSG) die bestaat uit de voorzitter zelf, 
de voorzitters van de onderzoeksgroepen, en eventuele andere personen die de IRSG zelf uitkiest 
onder goedkeuring van de IAB. De IRSG houdt toezicht op de onderzoeksgroepen, maar 
organiseert daarnaast ook van tijd tot tijd zelf studiebijeenkomsten over actuele onderwerpen die 
van belang zijn voor de ontwikkeling van het Internet.  
Een onderzoeksgroep binnen de IRTF komt tot stand op initiatief van een individu of een groep 
individuen, die een handvest en een deelnemerslijst voor een groep kan voorleggen aan de 
voorzitter van de IRTF. Deze leden nemen deel als individu, niet als representant van een 
bepaalde organisatie of sector. Het handvest is een contract met de IRTF dat het werk en de 
doelen van de voorgestelde werkgroep beschrijft, alsmede de beoogde voorzitter(s), werkwijze, 
mailinglijst, en het beleid om nieuwe leden toe te laten. Het handvest wordt beoordeeld door de 
IESG en behoeft goedkeuring van de IAB. De IAB onderzoekt onder andere hoe het 
voorgestelde werk zich verhoudt tot de algehele architectuur van de Internet-protocollen. 
Hoewel de IRTF aldus onder toezicht staat van de IAB, beoogt het een informele organisatie te 
zijn: ‘Even more than the IETF, the work of the IRSG is expected to be marked by informality. 
The goal is to encourage and foster valuable research, not to add burdensome bureaucracy to the 
endeavor.’84  
De IRTF wordt gefinancierd door de IETF en ISOC. De besluitvorming komt tot stand door de 
goedkeuring van nieuwe onderzoeksgroepen (zie boven); binnen groepen vindt geen echte 
besluitvorming plaats. Zij kunnen zelf bepalen hoe zij functioneren, en consensus is niet vereist 
voor het publiceren van de onderzoeksresultaten.85  

                                                      
80 Carpenter 1996. 
81 Carpenter 1996. 
82 <http:/ / www.irtf.org>.  
83 Zie <http:/ / www.irtf.org/ groups.html> voor een overzicht van actuele en vroegere onderzoeksgroepen.  
84 Zie RFC 2014, IRTF Research Group Guidelines and Procedures, oktober 1996, <ftp:/ / ftp.isi.edu/ in-notes/ rfc2014.txt>.  
85 ‘Research Groups are autonomous and each determines most of the details of its own operation with respect to session participation, 
reaching closure, norms of behavior, etc. Since the products are research results, not Internet standards, consensus of the group is not 
required. Rather, the measure of success is the quality and impact of the research results’, <ftp:/ / ftp.isi.edu/ in-notes/ rfc2014.txt>. 
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3.1.7. RFC Editor 
Onder algemene verantwoordelijkheid van de IAB en voor 100% gefinancierd door de ISOC86 
bestaat momenteel de functie van de RFC Editor. De RFC Editor is de uitgever van de ‘Requests 
for Comment’ (RFC’s) en is verantwoordelijk voor de laatste redactieslag van deze documenten.87 
Sinds 1969 vormen de RFC’s een reeks van notities over het Internet, zoals discussies over 
netwerkprotocollen, procedures, programma’s en concepten, maar ook vergaderstukken, 
meningen en soms zelfs anekdotes. Iedereen kan in feite een notitie indienen voor een RFC, 
maar in de praktijk zijn de RFC’s voornamelijk afkomstig van de IETF, die al haar documenten 
als RFC’s publiceert. Voorafgaand aan hun publicatie worden alle RFC’s herzien door de IETF, 
de IESG en de RFC Editor. Vanaf het moment van publicatie wordt een RFC nooit meer 
herzien. Indien de gepubliceerde technische informatie verandert, wordt een nieuwe RFC 
gepubliceerd die in feite de daaraan voorafgaande RFC vervangt.88 Alle RFC’s zijn gratis voor 
iedereen online beschikbaar.89 Gedurende bijna 30 jaar was dé RFC Editor Jon Postel (zie par. 
3.2.2). Tegenwoordig bestaat de RFC Editor uit een kleine groep mensen.  

3.2. N amen en nummers 

3.2.1. ICANN   
De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is een internationale 
stichting zonder winstoogmerk die het beleid op het gebied van domeinnamen en IP-adressen 
coördineert. ICANN is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitgifte van domeinnamen, de 
introductie van nieuwe domeinextensies, het toewijzen van IP-adressen, het beheer van het ‘root 
server system’ (ofwel het centrale ‘adressenboek’ van het Internet) en het bemiddelen bij 
geschillen over domeinnamen. ICANN is daarbij ‘dedicated to preserving the operational stability 
of the Internet, to promoting competition, to achieving broad representation of global Internet 
communities, and to developing policy through private-sector, bottom-up, consensus-based 
means’.90 
In 1998 werd ICANN opgericht door een grote coalitie van bedrijven, technische organisaties, 
wetenschappelijke organisaties en gebruikersorganisaties van het Internet, als antwoord op een 
White Paper over het beheer van het Internet-domeinnamensysteem, dat het Amerikaanse 
Ministerie van Handel in juni van dat jaar had gepubliceerd.91 Tot die tijd lag de 
verantwoordelijkheid voor het domeinnamensysteem bij de Amerikaanse federale overheid.92 
Naarmate het Internet zich meer ontwikkelde tot een wereldwijde voorziening, besloot de 
toenmalige president Clinton dat het technische beheer van het domeinnamensysteem op een 
dusdanige wijze moest worden geprivatiseerd dat de concurrentie zou toenemen en tevens de 
internationale participatie in dat beheer vergemakkelijkt zou worden. In november 1998 werd 
derhalve een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen het Amerikaanse Ministerie van 
Handel en ICANN, waardoor het domeinnamenbeheer werd ondergebracht bij ICANN. 93 In het 
MoU werd een testperiode afgesproken om de overgang van het domeinnamenbeheer van de 
Amerikaanse federale overheid naar ICANN op een goede en soepele wijze te organiseren. 
Aanvankelijk werd overeengekomen de testperiode van het ‘proefproject’ voor het jaar 2000 te 
laten eindigen, met 30 september 2000 als uiterste datum. Later is deze periode telkens met een 
jaar uitgebreid: tot nu toe is elk jaar in september het contract tussen het Amerikaanse Ministerie 
van Handel en ICANN opnieuw verlengd. De Amerikaanse federale overheid blijft daarmee 

                                                      
86 <http:/ / www.isoc.org/ isoc/ related>. 
87 <http:/ / www.rfc-editor.org>. 
88 RFC 3160. 
89 Via de ‘RFC Index’ die te vinden is op <http:/ / www.rfc-editor.org/ rfcsearch.html>. 
90 <http:/ / www.icann.org>. Zie voor een overzicht en analyse van de ICANN ook Sitompoel e.a. 2001.  
91 <http:/ / www.icann.org/ general/ white-paper-05jun98.htm>.  
92 Onder meer bij DARPA en de NSF. 
93 <http:/ / www.icann.org/ general/ icann-mou-25nov98.htm>. 
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voorlopig de eindbevoegdheid over ICANN-activiteiten houden. Zo kan het Amerikaanse 
Ministerie van Handel elke beslissing van ICANN in principe blokkeren. Tot nu toe is van deze 
mogelijkheid in de praktijk echter nog geen gebruik gemaakt.94 Het Amerikaanse General 
Accounting Office heeft zelfs naar voren gebracht dat het Amerikaanse Ministerie van Handel 
zonder federale wetgeving niet eens de bevoegdheid heeft om het domeinnamensysteem naar een 
private organisatie over te hevelen.95 Het stelt dan ook vast dat het begrip ‘privatisering’ in dit 
opzicht niet ver zal kunnen reiken.96 
 
De organisatie van ICANN is vastgelegd in statuten, die in december 2002 zijn vernieuwd. 
Tijdens een ICANN-vergadering in Montréal in juni 2003 is een aantal amendementen op deze 
nieuwe statuten aangenomen, met als doel de besluitvorming binnen ICANN helder te maken 
(bijvoorbeeld via publicatie van besluitvormingsprocedures op de weblocatie van ICANN) en 
een stabiel bestuur te installeren.97 Onder meer heeft ICANN de directe representatie (via 
Internet-verkiezingen) afgeschaft vanwege enkele slechte ervaringen (onder andere een hacker in 
het bestuur en een oververtegenwoordiging van Japanse deelnemers aan de verkiezingen98), en is 
er nu een situatie waarin de bij ICANN aangesloten organisaties het bestuur kiezen. Daarnaast 
kent ICANN een nieuwe geschillenregeling: zo heeft ICANN onder meer WIPO aangewezen 
om conflicten op het gebied van generieke domeinnamen op te lossen. ICANN heeft tevens 
recentelijk besloten haar staf te vergroten van 8 naar 20 mensen en haar budget, dat grotendeels 
afkomstig is van registratiebedrijven, te laten stijgen van 6 naar 8 miljoen Amerikaanse dollar per 
jaar. 
Sinds december 2002 bestaat ICANN uit drie zogenoemde Supporting Organisations (SO’s),99 
die ieder binnen hun gespecialiseerde gebied voorstellen voor beleid en structuur van het Internet 
ontwikkelen, ondersteunen en bekijken: 
- de A ddress Supporting Organisation (ASO) houdt zich bezig met het systeem van IP-adressen; 

ASO wordt op haar beurt ondersteund door drie Regional Internet Registries, te weten 
APNIC, ARIN en RIPE NCC (zie par. 3.2.3); 

- de Country-Code Names Supporting Organisation (ccNSO) behartigt zaken die te maken hebben 
met de uit twee letters bestaande landencode voor landen-topdomeinen, zoals .nl, .au, .tm en 
.jp; 

- de Generic Names Supporting Organisation (GNSO) is de opvolger van de Domain Name 
Supporting Organisation (DNSO) en heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor de 
generieke topdomeinen. 

 
De SO’s fungeren op hun specifieke terrein als adviesorgaan van de ICANN-directie.  
Naast de SO’s bestaat ICANN uit een aantal vaste (advies)commissies, te weten de Root-Server 
System Advisory Committee, de Security and Stability Advisory Committee, de At-Large 
Advisory Committee, die advies geeft over ICANN-activiteiten die de belangen raken van 
individuele Internetgebruikers in verschillende geografische regio’s, en de Government Advisory 
Committee (GAC), het adviesorgaan van landen. De GAC overweegt en geeft advies aan de 
ICANN-directie ten aanzien van de activiteiten van ICANN die de belangen van overheden 
raken, met name in die gevallen waarin er mogelijkerwijs een wisselwerking kan ontstaan tussen 
het beleid van ICANN, wetgeving en internationale verdragen, of waarin overheidsbeleid zou 
kunnen worden beïnvloed. Naast vertegenwoordigers van een groot aantal landen verspreid over 
de hele wereld hebben afgevaardigden van multinationale overheidsorganisaties, 
verdragsorganisaties en internationaal erkende belangrijke economische gebieden zitting in de 

                                                      
94 Benjamin 2003. 
95 GAO 2000. 
96 GAO 2000. 
97 Benjamin 2003. 
98 Benjamin 2003. 
99 Tot december 2002 bestonden de volgende SO’s: ASO, DNSO en PSO. 



Koops, B.J. & Lips, A.M.B. (2003). Wie reguleert het internet? Horizontalisering en 
rechtsmacht bij de technische regulering van het internet. 
Verschenen in:  -- (Ed.), Zeven essays over informatietechnologie en recht. (pp. 261-315). 
Den-Haag: Sdu uitgevers. 
 

 

 
TILBURG INSTITUTE FOR LAW, TECHNOLOGY AND SOCIETY 

Postbus 90153 • 5000 LE  Tilburg 
www.uvt.nl/tilt 

GAC. Het GAC-secretariaat is tegenwoordig ondergebracht bij de Europese Commissie in 
Brussel.  
Een ander vast adviesorgaan van ICANN is de Technical Liaison Group (TLG), die de ICANN-
directie voorziet van toegang tot gezaghebbende informatiebronnen over de technische 
standaarden die ten grondslag liggen aan ICANN-activiteiten. De TLG bestaat uit de volgende 
vier organisaties: ETSI, ITU-T, W3C en de IAB. 
De directie van ICANN is samengesteld uit 15 directeuren met stemrecht bij directiebesluiten en 
zes verbindingsofficieren zonder stemrecht. De directeuren hebben een zittingstermijn van drie 
jaar en worden als volgt gerekruteerd: acht directeuren worden benoemd via de ICANN 
Nominatiecommissie100 en zes directeuren worden door de SO’s benoemd, twee directeuren per 
SO. De vijftiende directeur is president-directeur en tevens CEO van ICANN; deze persoon 
wordt jaarlijks door de directie gekozen. Bij de benoeming van directeuren wordt gestreefd naar 
een brede internationale vertegenwoordiging in de ICANN-directie. Zo dient elke geografische 
regio (te weten Europa; Azië/ Australië/ Oceanië; Latijns-Amerika/ Caribische eilanden; Afrika; en 
Noord-Amerika) tenminste één en niet meer dan vijf vertegenwoordigers in de ICANN-directie 
te hebben. De directeuren worden op persoonlijke titel als vrijwilliger door ICANN aangesteld en 
mogen niet als publieke functionaris in dienst zijn van een nationale overheid of een 
internationale verdragsorganisatie. 
De zes directieleden die als verbindingsofficier een positie zonder stemrecht in de directie 
hebben, worden benoemd door de vier adviescommissies (één directielid per adviescommissie), 
de TLG en de IETF. Ook zij zijn vrijwilligers en worden voor een periode van een jaar benoemd, 
met de mogelijkheid tot herbenoeming. ICANN organiseert jaarlijks een openbare vergadering 
op het ICANN-hoofdkantoor en kent daarnaast openbare reguliere en speciale 
directievergaderingen, de laatste op verzoek van ten minste een vierde van het aantal 
directieleden.  
De bevoegdheden van ICANN worden door of onder toezicht van de directie van ICANN 
uitgevoerd. Voor elke beleidsactiviteit die door ICANN overwogen wordt en die substantieel van 
invloed kan zijn op de werking van het Internet of de activiteiten van derde partijen, dient 
ICANN: a) ten minste 21 dagen van tevoren een openbare aankondiging op haar weblocatie te 
plaatsen; b) partijen in alle redelijkheid de gelegenheid te bieden te kunnen reageren op het 
voorgestelde beleid en de reacties van andere partijen te kunnen vernemen en daarop te reageren; 
en c) in die gevallen waar de activiteit inwerkt op collectieve beleidsaangelegenheden de mening 
te vragen van de GAC.101 In al deze gevallen mag de directie alleen activiteiten verrichten die de 
goedkeuring hebben van een meerderheid van alle directieleden. In alle andere gevallen, tenzij 
door wetgeving, een contract of door de statuten anders aangegeven, is slechts een meerderheid 
van de directieleden nodig die bij de desbetreffende openbare vergadering aanwezig zijn. 
ICANN’s statuten bieden de mogelijkheid aan elke persoon of organisatie die door een activiteit 
van ICANN in materiële zin is aangetast, te verzoeken om een herziening of heroverweging van 
de activiteit door de directie. Deze verzoeken worden behandeld door een speciale Commissie 
voor Heroverweging, waarin ten minste drie ICANN-directeuren zitting hebben. Alle verzoeken 
tot heroverweging worden tevens op de ICANN-weblocatie geplaatst. Daarnaast is het mogelijk 
om een heroverweging van een ICANN-activiteit die in strijd is met de statuten, voor te leggen 
aan een onafhankelijke beoordelingscommissie (Independent Review Panel). Ook heeft ICANN 
tegenwoordig een ombudsman, die benoemd wordt door de directie voor een initiële periode van 
twee jaar en die een eigen ondersteunende organisatie heeft. De belangrijkste functie van de 
ombudsman is te voorzien in een onafhankelijke interne evaluatie van klachten die door leden 
van de ICANN-gemeenschap zijn ingediend en die betrekking hebben op een eventuele 
oneerlijke of ongepaste behandeling door een ICANN-organisatieonderdeel. De jaarverslagen 

                                                      
100 De ICANN-Nominatiecommissie bestaat uit zeventien stemgerechtigde afgevaardigden van verschillende belanghebbenden in de 
ICANN-gemeenschap (onder andere de IETF), en vijf vertegenwoordigers zonder stemrecht; dit zijn de voorzitter, die benoemd wordt 
door de ICANN-directie, en vier vertegenwoordigers van de afzonderlijke ICANN-Adviescommissies.  
101 Article III, Section 6, te vinden op <http:/ / www.icann.org/ general/ bylaws.htm# III-6>.  
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van de ombudsman met daarin een overzicht van de aard en hoeveelheid van klachten en de 
daaruit voortvloeiende activiteiten, zullen op de ICANN-weblocate gepubliceerd worden.  
 
Uit onder meer een recent vraaggesprek met een voormalig lid van de directie van ICANN blijkt 
dat er vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek is op ICANN, vooral ook in de periode 
voorafgaand aan het recente hervormingsproces.102 Zo zouden technici vinden dat ICANN zich 
teveel bezighoudt met organisatorische procedures en te weinig met de techniek van het Internet, 
politici zouden vrezen voor te veel of juist te weinig invloed op beleidsontwikkelingen, en het 
bedrijfsleven zou zich bemoeien met het beleid van de domeinorganisatie, bijvoorbeeld door 
druk uit te oefenen op ICANN om meer domeinextensies in te voeren. Tijdens een hoorzitting 
op 1 augustus 2003 voor de Amerikaanse Senaat waarin de contractverlenging met ICANN werd 
besproken, werd aangegeven dat ICANN niet snel genoeg hervormingen door zou voeren om de 
organisatie transparanter en stabieler te maken.  
Weinberg schetst het volgende beeld van ICANN na de privatisering door de Amerikaanse 
federale overheid en enkele jaren voorafgaand aan de statutenwijziging:  

‘Notwithstanding that ICANN had received the blessing of the US government, its public legitimacy was 
open to serious challenge. Its board members had been chosen in a closed process, the details of which are 
still unclear. The board’s early penchant for closed meetings intensified the air of secrecy surrounding the 
new organization; the Internet community knew neither who these people were nor how they were reaching 
their decisions. Many of the board members, further, were unfamiliar with Internet technical issues and 
Internet mores. They were slow to embrace openness and communication; for the most part, ICANN 
communicated to the outside world through its public relations firm [Alexander Ogilvy, BJK/ ML] and its 
lawyers. All of this was massively problematic for an organization that sought control over Internet 
infrastructure as an organ of the Internet technical community. Because the US government’s authority over 
the DNS was murky, ICANN could not derive legitimacy from its designation by the government as the 
entity assigned to perform both ministerial and policymaking DNS functions. There were many in the 
Internet community who asserted that ICANN was simply illegitimate – that it had no right to the role it 
sought. The legitimacy issue was important because the Department of Commerce’s recognition as such 
gave ICANN little in the way of actual legal authority. The US government, after all, had never managed the 
DNS through command-and-control regulation, and it had no command-and-control authority to delegate. 
ICANN was in a position to control other DNS actors only by entering into contracts in which those actors 
agreed to be bound.’103 

In de huidige statuten is nu de bepaling opgenomen dat de ICANN-directie elke drie jaar een 
onderzoek door een onafhankelijke partij zal instellen naar het functioneren en de prestaties van 
elke SO, SO-Raad, Adviescommissie (met uitzondering van de GAC) en de 
Nominatiecommissie. Doel van dit onderzoek is te bekijken of de desbetreffende instantie nog 
steeds een doel heeft in de ICANN-structuur en zo ja, of een verandering in de structuur of het 
functioneren van die instantie wenselijk is vanuit het oogpunt van effectiviteitsverbetering. De 
onderzoeksresultaten zullen voor reacties en commentaar op de ICANN-weblocatie worden 
gepubliceerd gedurende een periode van ten minste 30 dagen. Het eerste onderzoek staat gepland 
voor december 2003 en zal betrekking hebben op de GNSO-Raad en de RSSAC. 

3.2.2. IANA 
De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is verantwoordelijk voor het technische 
beheer van Internet-gerelateerde nummers en parameters, onder het wat hoogdravende motto 
‘Dedicated to preserving the central coordinating functions of the global 
Internet for the public good’.104 Het is een onderdeel van de ICANN (zie par. 3.2.1).  
IANA is meer een functie dan een organisatie, en kwam – aldus Vinton Cerf – als vanzelf tot 
stand door één persoon:  

‘Beginning with the ARPANET, an endless stream of networks evolved, and ultimately were interlinked to 
become the Internet. Someone had to keep track of all the protocols, the identifiers, networks and addresses 
and ultimately the names of all the things in the networked universe. And someone had to keep track of all 

                                                      
102 Benjamin 2003. 
103 Weinberg 2000, p. 212-213. 
104 <www.iana.org>.  
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the information that erupted with volcanic force from the intensity of the debates and discussions and 
endless invention that has continued unabated for 30 years. That someone was Jonathan B. Postel, our 
Internet Assigned Numbers Authority’.105  

In 1977 kwam Jon Postel in dienst bij het Information Sciences Institute (ISI)106 van de 
University of Southern California in Marina del Rey, en vanaf 1983 werd de functie van IANA 
uitgebreid met meer werknemers. Ook kreeg IANA een officiële functie door een contract van 
het Ministerie van Defensie (DARPA) van de VS.  
In de jaren negentig besloot de Amerikaanse overheid het technisch beheer van het Internet, 
waaronder IANA, te privatiseren.107 Hiertoe werd in februari 2000 een contract gesloten met 
ICANN.108 Het betreft een contract om niet: ICANN ontvangt geen geld voor IANA. Het is ook 
een beperkte taak van nog geen 2 fte,109 waaronder een verbindingspersoon voor contacten met 
de IETF en IAB. ICANN heeft de onderbrenging van IANA bij het ISI van de University of 
South California gehandhaafd.  
IANA draagt ervoor zorg dat de vele Internetgerelateerde nummers uniek en eenduidig zijn; het 
coördineert de toewijzing van een unieke waarde aan verschillende parameters die in 
Internetprotocollen worden gebruikt. Zo beheert IANA onder andere de toewijzing van unieke 
poortnummers (zoals 666 om Doom te spelen over het Internet) en de registratie van ‘character 
sets’ (karakterverzamelingen, zoals Grieks); deze zijn geactualiseerd online beschikbaar.110 Ook is 
IANA verantwoordelijk voor de uitgifte van blokken IP-adressen aan de Regional Internet 
Registries (RIR’s, zie par. 3.2.3) en voor specialistische doeleinden. IANA wordt door de ICANN 
ook belast met de beoordeling van verzoeken om een nieuwe RIR op te zetten, zoals LACNIC 
dat in 2002 door de ICANN werd goedgekeurd als RIR.111 Tot slot is IANA belast met 
administratieve functies rond ‘root management’, dat wil zeggen het bijhouden van 
contactgegevens en de nameserver-informatie van landentopdomeinen (ccTLD’s).112 IANA is 
grotendeels gebonden aan het beleid en de regelgeving van de ICANN op nummergebied.  

3.2.3. RIPE N CC 
IP-adressen worden hiërarchisch verdeeld: IANA (zie par. 3.2.2) geeft blokken IP-adressen uit 
aan regionale Internet-registratieorganisaties (Regional Internet Registries, RIR’s), die op hun 
beurt adressen uitgeven aan de landelijke registratieorganisaties, zoals SIDN in Nederland. Deze 
geven de adressen vervolgens via ISP’s uit aan gebruikers. RIR’s geven ook wel rechtstreeks IP-
adressen uit aan ISP’s.  
Er zijn vier RIR’s:  
- RIPE NCC (Europa, Midden Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië); 
- APNIC (Azië, Stille Oceaan); 
- ARIN (Noord-Amerika, Afrika bezuiden de Sahara); 
- LACNIC (Latijns Amerika, sommige Caribische eilanden). 
Als voorbeeld van de RIR’s behandelen wij hier RIPE NCC. De voornaamste taken van RIPE 
NCC113 zijn de allocatie van IP-adresblokken, hulpverlening bij het opzetten van een nieuwe LIR, 
en het beheren van ‘reverse domain name space’. Dit laatste wil zeggen dat RIPE NCC erop 
toeziet dat de domeinnamen van gebruikers herleidbaar gekoppeld zijn aan de uitgegeven IP-

                                                      
105 Vinton Cerf, I Remember IA NA , 17 October 1998, RFC 2468, <ftp:/ / ftp.rfc-editor.org/ in-notes/ rfc2468.txt>.  
106 <http:/ / www.isi.edu/ about.html>.  
107 Statement of Policy ‘Management of Internet Names and Addresses’, 63 Fed. Reg. 31741 (1998).  
108 Beschikbaar op <http:/ / www.icann.org/ general/ iana-contract-09feb00.htm>. Het contract werd door de Regional Internet Registries 
(RIR’s, zie par. 3.2.3) ter discussie gesteld, aangezien het beleidskeuzes bevatte die de ICANN zonder goedkeuring van de ASO had 
gemaakt; de ASO (Address Supporting Organisation) is volgens de besluitvormingsprocedure van de ICANN verantwoordelijk voor 
goedkeuring door consensus van Internetadresbeleid (zie par. 3.2.1). Zie <http:/ / www.aso.icann.org/ mailing-lists/ aso-
policy/ 0003/ msg00000.html>.  
109 <http:/ / www.icann.org/ general/ iana-proposal-02feb00.htm>.  
110 <http:/ / www.iana.org/ numbers.html>.  
111 <http:/ / www.iana.org/ reports/ lacnic-report-07nov02.htm>.  
112 Zie de beschrijving van deze functies in het IANA-contract, <http:/ / www.icann.org/ general/ iana-contract-09feb00.htm>.  
113 Zie <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ ap2003.html# mem-services> voor een uitgebreid overzicht.  
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adressen. Het houdt ook een databank bij met de informatie over IP-adresruimte, routeringbeleid 
en omgekeerde domeinnamen, en het voert projecten uit voor bijvoorbeeld de implementatie van 
een beveiligd DNS-systeem, DNSsec.  
RIPE NCC voert ook de administratieve ondersteuning uit van RIPE (Réseaux IP Européens), 
een samenwerkingsverband, opgericht in 1989, van partijen die geïnteresseerd zijn in (niet-lokale) 
IP-netwerken. De doelstelling van RIPE is ‘to ensure the administrative and technical 
coordination necessary to enable the operation of the Internet within the RIPE region’; het is een 
forum voor uitwisseling van technische informatie en expertise betreffende IP-netwerken. Haar 
werkwijze is vergelijkbaar met die van de IRTF (zie par. 3.1.6).114  
RIPE NCC is een vereniging, opgericht in 1997,115 bestaande uit Local Internet Registries 
(LIR’s); er zijn inmiddels zo’n 3200 leden: ISP’s, telecommunicatieorganisaties en grote bedrijven.  
De organisatie startte in 1992 als onderdeel van RARE, dat in 1994 opging in TERENA, een 
Europese organisatie die ICT-infrastructuur voor onderzoek en onderwijs stimuleert; voor 
Nederland is SURFnet lid van TERENA.116 RIPE NCC groeide echter uit de voegen van 
TERENA, en in 1998 werd het verzelfstandigd.117 
In het begin werd RIPE NCC gefinancierd door academische netwerken (RARE, EARN en 
EUnet). Sinds de verzelfstandiging financiert het zich door bijdragen van de leden; een LIR 
betaalt zo’n 2500 tot 5000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte.118  
De besluitvormingsprocedure volgt die van een vereniging naar Nederlands recht, dat wil zeggen 
dat de algemene ledenvergadering het beleid en de begroting goedkeurt, het bestuur benoemt en 
(met tweederde meerderheid) bestuursleden kan afzetten. Het bestuur benoemt de directeur en 
delegeert taken aan het Management Team. In de praktijk geschiedt het besluitvormingsproces 
van de ledenvergadering via elektronische stemprocedures met geauthenticeerde netberichten.119 
Het Management Team neemt beslissingen in individuele gevallen over ISP’s; bij geschillen 
hierover is een arbitrageregeling van toepassing.120  

3.3. Analyse van de organisaties  
Wanneer we nader beschouwen wie of wat de behandelde organisaties nu eigenlijk zijn en hoe zij 
functioneren, valt een aantal algemene punten op: 
- het internationale non-profitkarakter van de organisaties: de organisaties hebben doorgaans geen 

commerciële belangen of activiteiten. Leden van de organisaties mogen veelal niet als 
representanten van een bepaalde organisatie optreden, maar worden als individuen 
aangesteld. Ook wordt in de meeste organisaties rekening gehouden met een 
wereldomvattende regionale representatie en met geografisch gespreide fysieke 
bijeenkomsten. Toch blijft vooralsnog de Amerikaanse vertegenwoordiging in de organisaties 
groot in verhouding tot de andere werelddelen. Regio’s als Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië 
zijn nauwelijks of niet in de organisaties vertegenwoordigd;  

- de ontwikkeling van de Amerikaanse federale overheid naar privatisering; de meeste 
organisaties zijn (hoewel sommige pas sinds relatief kort) zelfstandig en zijn zowel 
organisatorisch als financieel doorgaans onafhankelijk van nationale of supranationale 
overheden. Daarnaast zijn organisaties meer los komen te staan van academische instellingen: 
waar vroeger wetenschappers bepaalde activiteiten binnen de organisaties verrichten, worden 
die nu vaker door personen uit het bedrijfsleven uitgevoerd; 

- het principe van zelfregulering: de meeste organisaties stellen eigen handvesten of statuten op 
die leidend zijn voor het bestuur en de activiteiten van de organisatie. In een enkel geval 

                                                      
114 <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ about/ index.html>.  
115 De statuten zijn beschikbaar op <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ articles-association.html>.  
116 Zie <http:/ / www.terena.nl/ about/ >.  
117 Zie ook <http:/ / www.ripe.net/ ripencc/ about/ history/ history.html>.  
118 Zie <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ ripe-164.html> en <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ ap2003.html# plan-budget>.  
119 Zie <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ ripe-161.html>.  
120 <http:/ / www.ripe.net/ ripe/ docs/ ripe-174.html>. 
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(IETF) is er zelfs niet eens een officieel bestuurshandvest aanwezig, maar is er sprake van 
een verzameling van bijeenkomsten met eigen richtlijnen en procedures. Ook in de 
individuele situatie van ICANN, waar nog steeds een sterke betrokkenheid van de 
Amerikaanse federale overheid in het geding is, wordt gestreefd naar een situatie van 
zelfregulering op termijn; 

- de onderlinge verwevenheid van organisaties: diverse organisaties zijn lid van, adviseur of 
waarnemer bij elkaar of hebben onderlinge verbindingsofficieren; veel bedrijven en instanties 
zijn bij meerdere van de organisaties lid; er bestaat aldus een waar web van organisaties; 

- de lijnen lopen van onder naar boven: de meeste organisaties worden gedragen, qua werk en 
soms ook qua financiën, door de (professionele) gebruikers en door de bedrijven die 
Internettechnologie ontwikkelen; de techniek ontwikkelt zich zo te zien grotendeels van 
onderop. In veel organisaties ligt de nadruk op consensus in de verschillende gremia; 

- de inbreng van ‘de Internetgemeenschap’: de organisaties en de activiteiten worden grotendeels 
uitgevoerd door ‘techneuten’, vaak nog van het eerste uur maar inmiddels verbreed en 
geprofessionaliseerd; de gebruikers van het Internet in de meer individuele of privé-sfeer 
(consumenten, jongeren, burgers) lijken daarentegen weinig vertegenwoordigd in de 
organisaties – ook hun belangenverenigingen (consumentenorganisaties, 
burgerrechtenverenigingen) nemen slechts beperkt deel in bijvoorbeeld de 
standaardisatieprocessen;121 het Internet wordt dus voor een groot deel geschapen door de 
professionele, technische Internauten, maar niet door de gehele Internetgemeenschap; 

- de ontwikkeling van Internettechniek verloopt grotendeels via openbare standaardisatieprocessen: 
via mailinglijsten en regelmatig gehouden openbare fysieke vergaderingen kan in feite ieder 
individu een bijdrage leveren aan de totstandkoming van Internetstandaarden. Ook de online 
beschikbaarheid van RFC’s, waarin verslag wordt gedaan van de standaardisatieprocessen en 
de uiteindelijke standaarden zelf, alsook het feit dat in principe iedereen een voorstel voor 
een RFC kan indienen, wijzen op het publieke karakter van de totstandkoming van 
Internettechniek. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de meeste procedures en 
organisaties niet bekend zijn bij een breder publiek, zodat de mogelijkheid van inbreng in de 
praktijk beperkt blijft tot voornamelijk technisch geïnteresseerde professionals.  

 
Al met al lijkt de bekende metafoor van het Internet zelf, het ‘netwerk van netwerken’, zeker ook 
voor de gezamenlijke organisaties op te gaan die taken en activiteiten verrichten ten behoeve van 
het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van het Internet. Het functioneren van deze 
organisaties lijkt daarmee naadloos te passen in het beeld van hedendaags bestuur (governance) dat 
Van Kersbergen en Van Waarden schetsen: ‘First of all, the approach is pluri-centric rather than uni-
centric. Second, networks, whether inter- or intra-organizational, play an important role. These 
networks organize relations between relatively autonomous, but interdependent, actors (for 
instance, business firms in a sector, public and private organizations, member-states in the 
European Union). In these networks hierarchy or monocratic leadership is less important if not 
absent. The formal government may be involved, but not necessarily so, and if so, it is merely 
one – albeit important – actor among many others. Third, one finds an emphasis on processes of 
governing or functions as against the structures of government. These processes (...) concern 
negotiation, accommodation, concertation, co-operation and alliance-formation rather than the 
traditional processes of coercion, command and control. Finally, many approaches are 
normative.’122 

                                                      
121 Reidenberg heeft hetzelfde opgemerkt over traditionele standaardisatieorganisaties als ANSI. Reidenberg 1996, p. 97.  
122 Van Kersbergen & Van Waarden 2001, p. 24-5.  
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4. Vraagstukken  

4.1. Invloed op de technische ontwikkeling van het Internet  
Wie bepaalt hoe het Internet zich technisch ontwikkelt, bepaalt in feite veel meer dan alleen de 
technische standaarden, protocollen of de architectuur. Of, zoals Reidenberg dat aangeeft: 
‘System design imposes rules of order on an Information Society. Technical choices are policy 
decisions that have inherent consequences for network participants.’123 De keuzes die in de door 
ons behandelde organisaties gemaakt worden ten aanzien van de Internet-architectuur, hebben 
dus niet alleen technische gevolgen, maar ook sociale, economische en juridische implicaties. Zij 
zijn namelijk bepalend voor de toegang tot informatie, mensen, diensten en andere 
technologie.124 Daarmee zijn deze keuzes tegelijkertijd ook normerend in sociaal, economisch en 
juridisch opzicht. Het Internet verandert niet alleen de wijze waarop iemand informatie krijgt, 
maar ook de algehele kennis waarover iemand beschikt en de informatie zelf die voor die persoon 
ongeacht tijd of plaats beschikbaar is; het bepaalt daarmee in feite ook wie ‘informatie-rijk’ is en 
wie ‘informatie-arm’. Het Internet voorziet niet alleen in nieuwe manieren om met anderen te 
communiceren, maar bepaalt ook wie men ontmoet, met wie men praat en met wie men contact 
houdt; het kan dus mensen verbinden met anderen maar ook isoleren. Het Internet verandert 
niet alleen de wijze waarop iemand producten en diensten consumeert, maar bepaalt ook welke 
producten en diensten we consumeren en van wie we deze kopen; het kan dus zowel 
bedrijvigheid creëren als bedrijven teniet doen.125  
Dit roept de vraag op in hoeverre de ontwikkelde Internettechniek zelf eigenlijk een ‘neutrale’ 
techniek is. Met andere woorden, in hoeverre worden er normen ingebouwd in de 
Internettechniek, en wat voor normen zijn dat dan? Uit de hierboven gepresenteerde 
beschrijvingen van de door ons bekeken organisaties blijkt er in verschillende opzichten en 
situaties sprake te zijn van ‘code as code’, ofwel een programmatuurcode die juridisch dan wel 
anderszins (bijvoorbeeld sociaal, economisch, ethisch) regulerend blijkt te werken voor 
maatschappelijke activiteiten. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen normen die door 
organisaties min of meer onbewust in de techniek worden ingebouwd, dat wil zeggen 
programmatuurcodes die in de praktijk normerend blijken te zijn, en normen die bewust door de 
organisaties worden nagestreefd bij de vormgeving van de Internetarchitectuur. Een voorbeeld 
van het eerste geval is het ontwikkelde domeinnamensysteem. Dit functioneert in principe goed 
als een systeem dat statische, op tekst gebaseerde herkenningsnamen toedeelt voor het 
onderbrengen van informatiebronnen, maar blijkt onvoorziene regulerende effecten met zich 
mee te brengen door de herkenbaarheid van domeinnamen voor de Internetgebruiker. 
Voorbeelden van deze regulerende effecten zijn de associaties van gebruikers met domeinnamen 
en domeinextensies, de verbinding van een online identiteit met een specifiek terrein waarbinnen 
rechtshandhaving plaats kan vinden, de noodzaak van een exacte weergave van een domeinnaam 
om deze op te kunnen zoeken en de invloed van het merkenrecht.126 Het domeinnaamsysteem 
bevoordeelt ook sprekers van bepaalde talen door het gebruik van het Latijnse alfabet; mensen 
die opgroeien met andere taalrepresentaties, zoals het grootste deel van Azië, en zelfs gebruikers 
van Romaanse talen die gewend zijn aan diakritische tekens als accenten en trema’s, kunnen 
hierdoor op achterstand raken in het exploiteren van de bekendheid van domeinnamen.  
Een voorbeeld van het tweede geval, het bewust nastreven van het inbouwen van normen in de 
Internettechniek, zijn de technische bouwstenen op het gebied van privacybescherming en de 
beveiliging van documenten, die W3C momenteel ontwikkelt (zie ook par. 3.1.1). Een ander 
voorbeeld in dit verband is het werk van de IRTF-onderzoeksgroep Anti-Spam, die verkent of 

                                                      
123 Reidenberg 1996, p. 88. 
124 Dutton 1999, p. 4-5. 
125 Dutton 1999, p. 4. 
126 Zie ook IRTF-onderzoeksgroep SIREN, <http:/ / www.irtf.org/ charters/ siren.html>. 
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het mogelijk is individuele wensen ten aanzien van de wenselijkheid van communicatie in de 
Internetarchitectuur in te bouwen.127  
We kunnen hieruit opmaken dat de Internettechniek zeker niet neutraal is, maar op diverse 
wijzen een regulerende werking heeft ten opzichte van activiteiten in de fysieke wereld. Vanuit 
deze optiek is het nog meer van belang stil te staan bij de vraag wie belangrijkste bepalers zijn van 
de technische ontwikkeling van het Internet. Waar worden de (belangrijkste) keuzes gemaakt ten 
aanzien van de Internetarchitectuur en de daarbij ingebouwde normen, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien? De IETF lijkt in eerste instantie de belangrijkste bepaler te zijn: deze is 
immers het voornaamste orgaan dat betrokken is bij de ontwikkeling van 
Internetstandaardspecificaties. Echter, wanneer we beschouwen welke organisatie of personen de 
RFC’s vaststellen waardoor een technisch ontwerp op papier tot een standaard verheven wordt, 
zouden we wel eens tot een andere conclusie kunnen komen. Zoals de schrijver van de ‘Tao van 
de IETF’ opmerkt: ‘because the IESG has a great deal of influence on whether Internet Drafts 
become RFCs, many people look at the ADs [Area Directors, BJK/ ML] as somewhat godlike 
creatures.’128 De IESG-leden lijken dus in dit proces oppermachtig te zijn; zij worden echter 
benoemd door de IAB en hun posities worden via de IETF ingevuld. Het netwerkverband van 
organisaties lijkt daarmee zijn eigen ‘checks and balances’ georganiseerd te hebben, waarbij de 
‘verstrengeling’ van deze organisaties op het gebied van beleidsontwikkeling en -uitvoering het 
lastig maakt om duidelijk afgebakende rollen vast te stellen. Een andere constatering zou kunnen 
zijn dat vanwege de organisationele paraplufunctie van ISOC deze laatste de eindverantwoording 
draagt voor de technische ontwikkeling van het Internet en daarmee de belangrijkste bepaler is. 
Echter, in de praktijk blijkt de potentiële invloedsrelatie van ISOC ten aanzien van de IETF niet 
of nauwelijks benut te worden en daarmee dus niet te bestaan (zie ook par. 3.1.2). Een ander 
voorbeeld van de gecompliceerde machtsverhoudingen is de publicatie van de invloedrijke 
aanbevelingen van het W3C: de directeur neemt de eindbeslissing of een aanbeveling wordt 
gepubliceerd, maar de directeur wordt benoemd door de Amerikaanse universiteit MIT.  
Een andere belangrijke beïnvloedende organisatie is ICANN, gezien haar taken en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van het domeinnamensysteem. Echter, ook bij deze 
organisatie zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen die haar potentiële machtspositie 
relativeren. Zo heeft de Amerikaanse federale overheid formeel nog steeds de eindbevoegdheid 
over ICANN-activiteiten; echter, in de praktijk wordt hier niet of nauwelijks gebruik van 
gemaakt. Ook zou de ICANN-organisatie weinig stabiel zijn, waardoor verschillende partijen 
(onder andere bedrijfsleven en politiek) relatief eenvoudig in de gelegenheid zouden zijn invloed 
uit te oefenen op het beleid van ICANN.  
Samenvattend kunnen we constateren dat de verwevenheid van de bij de Internetarchitectuur 
betrokken organisaties en de daarmee gepaard gaande gezamenlijke verantwoordelijkheden 
enerzijds en ‘checks and balances’ anderzijds het lastig maken om een eenduidig machtscentrum 
in dit opzicht vast te stellen. Het ligt meer voor de hand de machtspositie voor te stellen als een 
internationaal netwerkverband met verschillende invloedscentra. Daarbij is de Amerikaanse 
federale overheid nog steeds een invloedrijke actor. Tevens dient opgemerkt te worden dat zowel 
dit netwerkverband als de verschillende invloedscentra zeker niet statisch zijn, maar volop in 
ontwikkeling zijn. De vele reorganisaties van en binnen de door ons onderzochte organisaties, 
met recentelijk bijvoorbeeld nog de statuutveranderingen van ICANN, laten zien dat de 
achterbannen van deze organisaties voortdurend op zoek zijn naar mogelijke aanpassingen in het 
technische beheer van het Internet. Daarbij lijkt men zelf ook oog te hebben voor het vraagstuk 
van democratische legitimiteit. 

                                                      
127 IRTF-onderzoeksgroep Anti-Spam, <http:/ / www.irtf.org/ charters/ asrg.html>, <http:/ / www.irtf.org/ asrg>.  
128 RFC 3160. 
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4.2. Horizontalisering  
Met de ‘overdracht’ van het technische beheer van het Internet aan de internationale (Internet-
)gemeenschap halverwege de jaren ’90 is een ontwikkeling in gang gezet waarbij de 
oorspronkelijke ‘eigenaar’ van dat Internet, de Amerikaanse federale overheid, wat meer op 
afstand zou komen te staan. Niet langer diende de overheid de technische standaarden van het 
Internet te bepalen, zo was de opvatting van de Amerikaanse federale overheid; deze zouden 
door de markt dienen te worden ontwikkeld.129 Daarnaast werd het van groot belang geacht dat 
er voor het Internet zo min mogelijk sprake zou zijn van overheidsregulering en dat het Internet 
gereguleerd zou worden door een consistent pakket van regels die over regionale, nationale en 
internationale grenzen heen van toepassing zouden zijn.130 
Deze leidende principes van privatisering en internationalisering van Internetregulering bracht de 
Amerikaanse federale overheid ertoe het technisch beheer van het Internet (op termijn) onder te 
brengen bij een aantal zelfregulerende internationale organisaties. Sitompoel e.a.131 merken echter 
op dat, in tegenstelling tot de eigen beleidsprincipes, de Amerikaanse overheid aanvankelijk wel 
degelijk betrokken bleef bij de organisatie van het technisch beheer van domeinnamen en dus 
niet deze activiteit in 1998132 volledig aan de markt heeft overgelaten. Vastgesteld kan worden dat 
van een verticale overheidsbemoeienis bij de ontwikkeling van het Internet er in ieder geval een 
ontwikkeling van horizontalisering in gang werd gezet: in plaats van een hiërarchisch 
organisatieverband werd er een netwerk van min of meer gelijkwaardige organisaties gecreëerd 
dat gezamenlijk het technisch beheer van het Internet voert. Daarbij onderhoudt dit netwerk van 
organisaties functionele relaties met uiteenlopende personen en organisaties over de gehele 
wereld.  
Gezien ook de kanttekening die Sitompoel e.a. maken over de praktische uitvoering van het 
Amerikaanse beleidsstandpunt van privatisering, is het momenteel de vraag in hoeverre heden 
ten dage deze ontwikkeling van horizontalisering daadwerkelijk gerealiseerd is. Blijkt het wellicht 
zo te zijn dat achter de schermen één of meer nationale, of wellicht ook supranationale, 
overheden het (nog steeds) voor het zeggen hebben? Deze vraag is des te meer relevant gezien de 
reguleringsmogelijkheden die de door ons onderzochte organisaties ten aanzien van het Internet 
blijken te hebben. Wanneer we de verschillende hierboven beschreven organisaties beschouwen, 
kunnen we constateren dat de Amerikaanse overheid nog steeds via verschillende organisaties en 
in verschillende verbanden invloed kan uitoefenen op de huidige Internet-organisaties. Het meest 
voor de hand liggende voorbeeld is wellicht de invloedsrelatie tussen het Amerikaanse Ministerie 
van Handel en ICANN, maar ook de grote financiële betrokkenheid van een aantal 
overheidsinstanties van de Amerikaanse federale overheid bij het ISOC-lidmaatschap van ARIN 
(platina) en DISA (goud) kunnen in dit verband genoemd worden. Toch lijkt in vergelijking met 
de situatie van begin jaren ’90 de directe invloed van de Amerikaanse federale overheid op de 
ontwikkeling van het Internet wel degelijk te zijn afgenomen. Ook zijn de organisatorische 
verbanden met de academische wereld van lieverlee losser geworden, of hebben ze een andere, 
minder afhankelijke invulling gekregen. In toenemende mate zijn de diverse onderzochte 
organisaties zelfstandig gaan functioneren, meer los komen te staan van hun oorspronkelijke 
Amerikaanse ‘moeder’-organisaties (zoals DARPA en NSFNET). De ingezette ontwikkeling van 
horizontalisering lijkt dus wel degelijk heden ten dage voor een belangrijk deel gerealiseerd te zijn. 
Ook voor wat betreft de eventuele invloed van andere (nationale dan wel supranationale) 
overheidsorganisaties achter de schermen kan geconstateerd worden dat er vooralsnog geen 
sprake lijkt te zijn van een of meer dominante partijen. 
 

                                                      
129 US Federal Government’s Policy Memorandum, A  Framework for Global Electronic Commerce, 1 July 1997, 
<http:/ / www.technology.gov/ digeconomy/ framewrk.htm>; US Department of Commerce, Management of Internet Names and Addresses, 6 
May 1998, <http:/ / www.ntia.doc.gov/ ntiahome/ domainname/ 6_5_98dns.htm>. 
130 <http:/ / usinfo.state.gov/ journals/ itgic/ 1097/ ijge/ gj-12.htm>. 
131 Sitompoel e.a. 2001, p. 20. 
132 US Department of Commerce, Management of Internet Names and A ddresses, 6 May 1998. 
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Vervolgens kan men zich afvragen in hoeverre deze ontwikkeling van horizontalisering 
democratisch gelegitimeerd is. Met andere woorden, in hoeverre wordt deze ontwikkeling 
‘gedragen’ door de internationale gemeenschap van Internet-gebruikers? Is er wellicht sprake van 
dominantie van bepaalde bedrijven in de door ons onderzochte organisaties, waardoor 
commerciële en publieke belangen met elkaar zouden moeten wedijveren? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het zinvol te bekijken welke partijen tegenwoordig deel uitmaken van de 
organisaties en op welke wijze dan vervolgens de besluitvorming georganiseerd is: wie worden er 
op welke wijze betrokken bij besluitvormingsprocessen in de desbetreffende organisaties? 
Wanneer men naar de beschrijvingen van de organisaties kijkt, valt op dat een groot aantal 
organisaties de bepaling heeft dat individuele leden op persoonlijke grondslag hun bijdrage 
leveren en geen representant mogen zijn van een bedrijf of (overheids)organisatie. Voorzover er 
organisaties lid zijn van de onderzochte organisaties valt op dat dat vooral bedrijven zijn, en dan 
met name bedrijven uit de ICT-sector. Zowel wat betreft individuele leden als bedrijven kan er 
een zekere regionale spreiding geconstateerd worden. Toch blijft de actieve betrokkenheid van 
Amerikanen en Amerikaanse bedrijven over het algemeen bij deze organisaties zeer groot in 
verhouding tot die van andere landen of regio’s. Dit valt vooral ook op bij belangrijke 
organisaties als de IETF en ISOC. Bij deze laatstgenoemde organisatie valt tevens het relatieve 
gewicht van de verschillende organisationele lidmaatschappen op, waardoor een bepaalde 
financiële bijdrage garant staat voor zekere invloedsmogelijkheden. Het is niet duidelijk of deze 
belangen van individuele organisaties in de weg staan of dominant zijn ten opzichte van de 
collectieve belangen die ISOC nastreeft. Met behulp van de verschillende financiële bijdragen 
kunnen immers ook collectieve doeleinden, zoals de ontwikkeling van wereldwijde 
onderwijsprogramma’s, worden nagestreefd. Opvallend is natuurlijk wel de mogelijkheid voor 
een bedrijf om zich nadrukkelijk met ISOC te verbinden, publiekelijk vooral via plaatsing van het 
eigen logo op de ISOC-weblocatie en de sponsoring van Internet-projecten, meer achter de 
schermen door vertegenwoordigers van het bedrijf in de adviesraad zitting te laten nemen en te 
participeren in het verkiezingsproces van leden van de Raad van Toezicht.  
Voor wat betreft de besluitvormingsprocessen in de onderzochte organisaties valt op dat 
vergaderingen doorgaans in het openbaar plaatsvinden, hetzij in een fysieke omgeving, 
bijvoorbeeld in de vorm van een conferentie, dan wel op virtuele wijze via mailinglijsten en/ of 
elektronische stemprocedures. In de meeste vergaderingen wordt gestreefd naar consensus of 
zelfs naar unanimiteit onder de deelnemers. Een aantal onderzochte organisaties presenteert zich 
naar buiten toe als zijnde ‘informeel’ en open (bijvoorbeeld de IETF en IRTF). Bij de meeste 
organisaties ligt het initiatief voor het op gang brengen van een besluitvormingstraject vooral ook 
bij de leden zelf of bij de werkgroepen waarin de leden participeren (bijvoorbeeld W3C, IETF, 
ISOC). In slechts een enkel geval (W3C) heeft het management van de organisatie, in dit geval de 
directeur, grote invloed op de uitkomst van het besluitvormingstraject, en ook op de procedure 
van besluitvorming. Ook de benoeming van deze directeur vindt niet via de leden van de 
organisatie plaats maar wordt bepaald door MIT (zie par. 3.1.1). 
Ondanks het openbare karakter van een groot aantal van de onderzochte organisaties kan 
worden vastgesteld dat het lidmaatschap van verschillende organisaties ‘getrapt’ wordt ingevuld: 
de leden van bijvoorbeeld de IAB of IESG worden via de IETF gekozen. Daarbij houden leden 
van organisaties als de IAB en IESG, zoals gezegd, toezicht op of geven zij leiding aan 
activiteiten van andere organisaties, en zijn zij tevens direct betrokken bij 
besluitvormingsprocessen die daar plaatsvinden. Controle, afstemming van activiteiten, strategie- 
en beleidsvorming, en input vanuit het eigen takenpakket of expertisegebied vinden dus op deze 
wijze allemaal tegelijkertijd in het netwerkverband van organisaties plaats. Voor veel 
buitenstaanders maar zelfs ook voor direct betrokkenen is deze praktijk van besluitvorming en 
met name ook de verhoudingen tussen de verschillende organisaties niet transparant.133 In het 

                                                      
133 Zie bijvoorbeeld het document dat ‘de Tao van de IETF’ genoemd wordt en als informatiebron voor nieuwkomers op IETF-
bijeenkomsten gebruikt wordt: RFC 3160. 
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geval van ICANN hebben diverse auteurs zich reeds beklaagd over het gebrek aan democratische 
legitimiteit als gevolg van de onduidelijke verhouding tussen deze organisatie en de Amerikaanse 
overheid.134  
Daarmee doet zich de vraag voor of het in gang gezette horizontaliseringsproces bij de regulering 
van het Internet in feite niet ten koste gaat van de representatie van individuele Internet-
gebruikers op dit internationale niveau, en met name ook van de mogelijkheid om democratische 
controle uit te oefenen op de organisaties die momenteel de technische ontwikkeling van het 
Internet bepalen. Waar vroeger, dat wil zeggen in het Amerikaanse tijdperk van het bestaan van 
het Internet, in feite gebruik kon worden gemaakt van bestaande instituties voor democratische 
representatie van de Amerikaanse overheid en de daarbij behorende mogelijkheden om 
democratische controle uit te oefenen op het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van 
het Internet,135 zijn we nu op een wereldomspannend niveau aanbeland waar deze nationale 
instituties niet langer zeggenschap over hebben maar waarop (nog) geen eigenstandige instituties 
voor democratische representatie bestaan. Tegelijkertijd is, zeker ook in verhouding tot de 
genoemde historische situatie, de zeggenschap van het bedrijfsleven over de technische 
ontwikkeling van het Internet toegenomen. Daarmee zijn er dus ook geen publieke organisaties 
of procedures op dit internationale niveau voorhanden die individuele of potentiële 
Internetgebruikers, die geen lid zijn of anderszins participeren in de onderzochte organisaties, 
actief benaderen om hen te wijzen op hun democratische inspraakmogelijkheden. Met andere 
woorden, individuele Internetgebruikers over de gehele wereld zullen dus zelf op de een of 
andere wijze zich bewust moeten worden van het feit dat deze internationale organisaties bestaan 
en dat zij invloed uit kunnen oefenen op activiteiten die Internetgebruikers verrichten. 
Vervolgens zullen zij, indien zij daarin geïnteresseerd zijn, zelf op zoek moeten gaan naar deze 
organisaties en de mogelijkheden voor participatie moeten zien te achterhalen. Het feit dat tot nu 
toe vooral de technisch geavanceerde en professionele Internetgebruikers actief participeren in 
deze internationale organisaties, mag dan ook geen verwondering wekken. 
Naarmate we de ontwikkeling van het Internet en het technisch beheer daarvan niet als een 
private maar als een collectieve, internationale aangelegenheid beschouwen, zullen er dus 
democratische organisatievormen en procedures moeten komen waardoor de representatie van 
individuele Internetgebruikers en daarmee ook mogelijkheden voor democratische controle op 
dat internationale niveau gewaarborgd zijn. Bestaande traditionele democratische instituties die 
doorgaans geënt zijn op een begrensd grondgebied, het territorium, lijken daarvoor niet geschikt. 
In deze zich ontwikkelende, internationale informatiesamenleving zal de democratie, ofwel de 
representatie, opnieuw moeten worden uitgevonden.136 Dat zal naar verwachting gepaard gaan 
met vallen en opstaan. Zo heeft ICANN bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheid van directe 
representatie via Internet-verkiezingen, die zij aanvankelijk had ingevoerd, weer afgeschaft 
vanwege enkele slechte ervaringen (zie ook par. 3.2.1).  
Wat uit de bovenstaande analyses echter al wel duidelijk lijkt te worden is dat we daarbij in eerste 
instantie niet zozeer op zoek zullen moeten gaan naar traditionele mogelijkheden voor 
democratische representatie in de vorm van een institutie, het idee dat op één specifieke plaats 
democratische controle plaatsvindt, zoals vroeger in feite het geval was in het Amerikaanse 
tijdperk, maar naar democratische representatie in de vorm van een constitutie. Volgens deze 
republikeinse opvatting van representatie wordt de democratie primair gevormd door individuele 
burgers en organisaties. ‘In de vertegenwoordiging gaat het primair om de bescherming en waar 
nodig vormgeving van de republiek. Die vertegenwoordiging is dan vooral procedureel en gericht 
op het instandhouden en creëren van ‘checks and balances’: van maatschappelijk tegenwicht 
tegen politieke macht; van de pluriformiteit van het publieke domein; van evenwichtige 
processen van maatschappelijke deliberatie en besluitvorming.’137 De Internetgebruiker zou dus 

                                                      
134 Zie bijvoorbeeld Froomkin 2000; Weinberg 2000. 
135 Dat er in de praktijk van deze democratische mogelijkheden weinig gebruik is gemaakt, is een ander verhaal. 
136 Frissen 2000, p. 5.  
137 Frissen 2000, p. 6. 
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volgens deze opvatting een primaire rol in de wereldomspannende ‘Internet-republiek’ gaan 
vervullen: representatie is dan primair gericht op de bevestiging en bescherming van burgers en 
hun verbanden als centrale actoren in de Internet-samenleving.138 Of, zoals Held dat aangeeft, 
burgers in een Internet-samenleving zouden in zekere mate ‘democratisch autonoom’ moeten 
zijn ten opzichte van een traditionele centrale machthebber als de staat. Naast representatieve 
vormen van democratie zouden in zijn optiek derhalve ook participatieve vormen van democratie 
gerealiseerd moeten worden.139 

4.3 Rechtsmacht140 
Naast het vraagstuk van democratische legitimiteit roept de horizontalisering van 
Internetregulering belangrijke vragen op over rechtsmacht: hoe kan het Internet horizontaal en 
internationaal worden gereguleerd in verhouding tot de bestaande, verticale zeggenschap van 
staten over hun territorium? Wie heeft rechtsmacht over het Internet: soevereine staten, 
Internetorganisaties, geen van beide, of allebei tegelijk?  
Het begrip van rechtsmacht hangt van oudsher nauw samen met territorialiteit en soevereiniteit. 
De (al te) vaak gehoorde kreet dat Internet niet gebonden is aan territorialiteit en dat daardoor de 
soevereiniteit van staten irrelevant wordt, heeft geleid tot anarchistische 
onafhankelijkheidsverklaringen141 maar ook tot doemdenken: ‘The developing conventional 
wisdom seems to be that the Internet is joining in the assault on sovereignty and will, perhaps 
more than any of the other globalization forces, contribute to relegating sovereignty and its 
traditional trappings to the ash heap of history.’142 
De vraag is ten eerste of Internet daadwerkelijk onafhankelijk is van territorialiteit (par. 4.3.1) en 
ten tweede wat de verhouding is tussen de eventuele rechtsmacht over het Internet van staten 
(par. 4.3.2) en die van Internetorganisaties (par. 4.3.3).  

4.3.1. Territoir en metafoor: waar ligt Internet? 
Hoewel het Internet vaak wordt gedefinieerd als een wereldwijd netwerk van netwerken, grijpen 
auteurs bijna altijd naar metaforen om de kern van het Internet te vatten. Hoewel er in de loop 
der tijd diverse metaforen in omloop zijn gebracht, gaan de meeste uit van een ruimtelijke 
component: in de beginjaren werd vaak gesproken van de ‘frontier’ of het Wilde Westen of de 
digitale snelweg, later ook van een architectuur; de metafoor die verreweg het meeste is 
aangeslagen is echter die van een (eigen) ruimte.143 Het meest gebruikte synoniem voor het 
Internet is vermoedelijk ‘Cyberspace’; het duidt het Internet aan als een ruimte, maar wel een 
ruimte die losstaat van de fysieke wereld: het is een virtuele ruimte, een andere dimensie, ‘elders’.  
De benadering van het Internet als een ruimte kent echter twee verschillende interpretaties. Aan 
de ene kant staan degenen die het Internet als zelfstandige ruimte zien, los van de ‘traditionele’ 
wereld. John Perry Barlow’s onafhankelijkheidsverklaring zegt tegen de Internet-achterlijke 
overheden: ‘You have no sovereignty where we gather. (...) Cyberspace does not lie within your 
borders.’144 Johnson en Post spreken bijvoorbeeld van ‘one simple principle: conceiving of 
cyberspace as a distinct “place” for purposes of legal analysis and recognizing a legally significant 
border between cyberspace and the “real world”.’145 Ook Reidenberg lijkt het Internet te zien als 
een ruimte die afgegrensd is van de off-line wereld: ‘The infrastructure itself contains visible 

                                                      
138 Frissen 2000, p. 18. 
139 Held 1996 . 
140 Zie algemeen Kahin & Nesson 1997 en Indiana Journal of Global Legal Studies 5 1998, p. 415-581. 
141 De bekendste is John Perry Barlow’s A  Declaration of the Independence of Cyberspace, Barlow 1996.  
142 Perritt 1998, p. 423-4.  
143 Zie Hunter 2003, p. 514-6 (‘attempts to supplant the CYBERSPACE AS PLACE methopor are, I think, doomed to failure’) en Lemley 
2003. Vergelijk ook weblocaties als <http:/ / www.cybergeography.org/ atlas/ > en 
<http:/ / www.geog.ucl.ac.uk/ casa/ martin/ geography_of_cyberspace.html>.  
144 Barlow 1996.  
145 Johnson & Post 1997, p. 13.  
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borders. Network borders replace national borders. (...) In essence, the reach of a service 
provider’s network establishes an important boundary line in an Information Society.’146 
Aan de andere kant wordt de ruimtelijke metafoor ook aangegrepen om het Internet juist wel als 
onderdeel van het traditionele territoir te zien: ‘Instead of concluding that cyberspace is outside 
of the physical world, courts are increasingly using the metaphor of cyberspace as a “place” to 
justify application of traditional laws governing real property to this new medium.’147 Ook 
Goldsmith stelt dat ‘territorial regulation of the Internet is no less feasible and no less legitimate 
than territorial regulation of non-Internet transactions.’148 Geist wijst op de rol van technologie 
hierbij, ‘which is reshaping the Internet to match more closely its real-space equivalent, complete 
with borders that mirror those found in a Rand McNally A tlas.’149 
Het verschil in benadering laat zich verklaren door een verschillende nadruk die gelegd wordt op 
wat nu de kern van het Internet uitmaakt: enerzijds de software,150 de bits en bytes, de virtuele 
personae en de multipele (pseudo-)identiteiten die Internauten zich aanmeten om virtuele dingen 
te doen, kortom de ‘ongrijpbare’ kant van het Internet; of anderzijds de hardware,151 de kabels en 
satellieten, de reële personen die het Internet gebruiken voor het reële dagelijkse leven, kortom de 
‘grijpbare’ kant van het Internet. 
Welke benadering men ook hanteert, de vraag naar rechtsmacht is in beide gevallen relevant: als 
primair territoriale eenheid roept het Internet de vraag op wie ‘heerst’ over dit territoir. De 
‘virtuele’ aanhangers zullen in hun antwoord eerder wijzen op de Internetgemeenschap zelf, de 
‘reële’ aanhangers knopen veelal aan bij de soevereine staten. Maar kunnen nationale staten wel 
rechtsmacht uitoefenen over een mondiaal netwerk?  

4.3.2. Territoir en jurisdictie: de rol van staten 
Er zijn verschillende soorten jurisdictie: wetgevende jurisdictie, geschilbeslechtende jurisdictie, 
handhavende jurisdictie. Voor dit essay is vooral de eerste vorm van belang: wetgevende of 
prescriptieve jurisdictie.  
Hoewel er geen internationaal recht bestaat dat eenduidig en gedetailleerd vaststelt wie wanneer 
rechtsmacht heeft, bestaat er wel enige internationale consensus over de principes die jurisdictie 
beheersen. Vanwege de oorsprong van het Internet in de VS, lichten we een en ander toe aan de 
hand van het Amerikaanse internationaal recht, zoals uitgelegd in de Restatement (Third) of Foreign 
Relations Law of the United States uit 1987.152  
Rechtsmacht bestaat wanneer een staat een legitiem belang heeft voor wetgeving. Een legitiem 
belang kan worden gebaseerd op de volgende principes: 
- territorialiteit: een handeling vindt geheel of voor een substantieel deel plaats in het territoir 

van de staat, of het betreft de status van een persoon of belang in een zaak die aanwezig is in 
het territoir (§ 402(1)(a-b)); 

- gevolg: gedrag buiten het territoir heeft een substantieel gevolg, of beoogt dat te hebben, 
binnen het territoir (§ 402(1)(c)); 

- nationaliteit: gedrag, belangen, status of relaties van staatsburgers buiten en binnen het territoir 
(§ 402(2)); 

                                                      
146 Reidenberg 1996, p. 88.  
147 Lemley 2003, onder verwijzing naar de analyse in Hunter 2003.  
148 Goldsmith 1998, p. 475.  
149 Geist 2003, p. 357.  
150 ‘Indeed, the ease with which internal borders consisting entirely of software protocols can be constructed is one of cyberspace’s most 
remarkable and salient characteristics.’ Johnson & Post 1997, p. 29. Cyberspace ‘is a software world (...). The Internet is not a network but 
a set of communications protocols.’ Ethan Katsh, geciteerd in Johnson & Post 1997, p. 30.  
151 ‘With physical power over persons and infrastructures, states can exercise control over key network situs points.’ Reidenberg 1996, p. 
99.  
152 American Law Institute 1986. Zie uitgebreider Wilske & Schiller 1997. De Restatement (Third) etc. is een formulering van juridische regels 
van The American Law Institute, een private organisatie, en dus geen officieel document van de VS-overheid. Het is wel een belangrijke 
rechtsbron en wordt algemeen aanvaard als een gezaghebbende uiting van het Amerikaanse recht.  
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- bescherming: bepaald gedrag van buitenlanders buiten het territoir dat gericht is tegen de 
staatsveiligheid of tegen een beperkt aantal andere staatsbelangen (§402(3));153 

- universaliteit: bepaalde misdrijven die door de internationale gemeenschap worden erkend als 
van universeel belang, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en slavenhandel (§ 404).  

Van deze beginselen is het territorialiteitsbeginsel nog steeds verreweg het belangrijkste. Bij de 
regulering van Internet neemt het gevolgbeginsel echter een steeds belangrijker plaats in.  
Het vestigen van rechtsmacht wordt echter beperkt door een belangrijk uitgangspunt van 
redelijkheid:154 ‘Even when one of the bases of jurisdiction under § 402 is present, a state may not 
exercise jurisdiction to prescribe law with respect to a person or activity having connections with 
another state when the exercise of jurisdiction is unreasonable’ (§ 403(1)). Maar wanneer is 
rechtsmachtuitoefening redelijk? De Third Restatement (§403(2)) noemt acht factoren die van 
belang zijn bij de beoordeling daarvan: 
a) het verband van de handeling met het territoir; 
b) het verband met de persoon die primair verantwoordelijk is voor de handeling of met de 

personen die de beoogde regulering beoogt te beschermen; 
c) de aard van de handeling, het belang van de staat om deze te reguleren en de mate waarin 

andere staten zulke handelingen reguleren; 
d) gerechtvaardigde verwachtingen die de regulering zou kunnen beschermen of beschadigen; 
e) het belang van regulering voor het internationale politieke, juridische of economische stelsel; 
f) de mate waarin de regulering consistent is met de tradities van het internationale stelsel; 
g) de mate waarin een andere staat een belang kan hebben bij regulering van de activiteit; 
h) de waarschijnlijkheid van een conflict met regulering door een andere staat. 
De relatie met regulering door andere staten is nader uitgewerkt in §403(3): wanneer regulering 
van twee staten conflicteert, dient elke staat zijn eigen belang en het belang van de andere staat 
bij het uitoefenen van jurisdictie te beoordelen; als het belang van de andere staat duidelijk groter 
is, dient de staat af te zien van rechtsmacht.  
 
Voor dit essay nu is van belang de vraag naar de rechtmatigheid van de ontwikkeling van 
Internettechniek. Is de technische ontwikkeling van het Internet – en het inbouwen van mogelijk 
normerende elementen daarin – iets waarover nationale staten wetgevende rechtsmacht kunnen 
(of moeten) opeisen, en zo ja, welke staten komen dan het meest in aanmerking? 
 
De grondslagen voor rechtsmacht bieden voldoende aanknopingspunten: vrijwel elke staat heeft 
fysieke elementen van het Internet, zoals telecommunicatiekabels en Internet-knooppunten, in 
zijn territoir. Ook het gevolgbeginsel kan een basis bieden, aangezien de architectuur van het 
Internet substantiële gevolgen heeft voor de handelingen die staatsburgers in hun land al dan niet 
kunnen verrichten op het Internet.  
Maar het redelijkheidscriterium levert hier problemen op. De factoren die bepalen of één 
bepaalde staat redelijkerwijs prescriptieve rechtsmacht kan uitoefenen (al dan niet samen met een 
of meer andere staten) lijken niet direct te wijzen in de richting van staatsregulering. Weliswaar 
zijn de factoren a) tot en met d) positief voor rechtsmacht, met name in de staten waarin 
essentiële infrastructuur staat of waarin belangrijke infrastructuurbeheerders zijn gevestigd; de 
andere factoren leveren echter al snel rechtsmachtconflicten op, aangezien de meeste staten 
belang hebben bij regulering (g) en regulering door specifieke staten niet op voorhand ten goede 
komt aan internationale stelsels of tradities (e-f).  
Het criterium voor conflictoplossing (afzien van rechtsmacht als het belang van een andere staat 
bij regulering duidelijk groter is) kan men op twee manieren invullen. Aangezien het Internet in 
de meeste ontwikkelde landen – en in toenemende mate ook in minder ontwikkelde landen – een 
belangrijke factor is, en het Internet inmiddels een daadwerkelijk mondiale omvang en uitwerking 
                                                      
153 Vergelijkbaar hiermee is het niet vastgelegde beginsel van passieve personaliteit: het slachtoffer van een (voornamelijk terroristisch of 
georganiseerd) misdrijf buiten het territoir is een staatsburger. Zie American Law Institute 1986, p. 240. 
154 Het criterium van redelijkheid ‘has emerged as a principle of international law’, American Law Institute 1986, p. 245.  
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heeft, zou elke individuele staat kunnen zeggen dat zij niet een ‘duidelijk kleiner’ belang hebben 
bij regulering dan enige andere staat; in dat geval kan elke nationale staat prescriptieve 
rechtsmacht opeisen.155 Men zou echter ook kunnen redeneren dat weinig staten zo’n groot 
belang hebben bij regulering als de Verenigde Staten, aangezien de VS feitelijk nog steeds meer 
dan welke staat ook de dienst uitmaakt op het Internet – qua gebruikers, qua infrastructuur, en 
qua beleidsbepaling. Wellicht wijst het conflictcriterium dan in de richting van exclusieve 
rechtsmacht voor de VS (we hebben het hier alleen over regulering van de techniek, niet van de 
inhoud).  
Beide oplossingen zijn weinig bevredigend. Prescriptieve rechtsmacht voor elke nationale staat is 
niet werkbaar, al is het maar omdat feitelijk geen enkele staat (wellicht met uitzondering van de 
VS) in de praktijk invloed kan uitoefenen op degenen die, grotendeels verspreid over de wereld, 
daadwerkelijk de Internetarchitectuur vormgeven.156 En exclusieve rechtsmacht voor de VS doet 
onrecht aan de mondialisering van het Internet157 en lijkt ook strijdig met de 
privatiseringsoperatie die de Amerikaanse overheid juist heeft uitgevoerd.  
Het traditionele model van staatsregulering lijkt derhalve niet te werken voor de 
Internetarchitectuur. ‘Instead of foundering on old concepts, the GII [Global Information 
Infrastructure] requires a new paradigm for governance that recognizes the complexity of 
networks, builds constructive relationships among the various participants (including 
governments, system operators, information providers, and citizens), and promotes incentives for 
the attainment of various public policy objectives in the private sector. (...) Policy makers must 
begin to recognize network sovereignty and begin to shift the regulatory role of states toward 
indirect means that develop network rules.’158 Oftewel: rechtsmacht voor de Internetorganisaties? 

4.3.3. Territoir en jurisdictie: de rol van Internetorganisaties 
Het idee van andere vormen van bestuur (governance) dan door soevereine staten is niet 
schokkend. ‘[W]hat is happening in today’s international system is not the death of the state but 
rather its disaggregation into functional parts that network globally to deal with governance 
issues. (...) [T]hese functional “parts – courts, regulatory agencies, executives, and even 
legislatures – are networking with their counterparts abroad, creating a dense web of relations 
that constitutes a new, transgovernmental order.”’159  
Maar het idee van soevereiniteit voor Internetorganisaties gaat wel een stap verder. Deze stap 
wordt vooral gezet door de aanhangers van het ‘virtuele’ Internet. ‘Network borders replace 
national borders. Both network service providers and the infrastructure architecture each 
establish rules of participation for defined network areas. These rules form visible borders on the 
GII. In addition to these visible borders, network communities also develop distinct sovereign 
powers. Infrastructure organizations acquire attributes of traditional territorial sovereigns.’160 
Plaats is nog steeds belangrijk, maar plaats verwijst nu naar het ‘eigen territoir’ van het Internet.161  
Binnen de soevereine ruimte van het Internet bestaat rechtsmacht doordat de 
Internetgemeenschap daarvoor kiest. In plaats van vastgebonden te zijn aan nationale staten, 

                                                      
155 Een aanvullend argument hiervoor is dat staten naar internationaal recht aansprakelijk kunnen worden gehouden indien vanuit hun 
territoir aanvallen op andere staten worden ondernomen (Wilske & Schiller 1997, p. 129); elke staat heeft dus een aanzienlijk belang bij 
beveiliging van de infrastructuur tegen netwerkindringers.  
156 Een fundamenteel verschil met vroeger is dat tot nu toe fysieke nabijheid altijd in min of meer nauw verband stond met te reguleren 
gedrag; bij het Internet is dat niet langer het geval. Vgl. Johnson & Post 1997, p. 5.  
157 ‘[N]o physical jurisdiction has a more compelling claim than any other to subject these events [on the Net] exclusively to its laws.’ ‘In 
this context, assertion by any local jurisdiction of the right to set the rules applicable to the “domain name space” is an illegitimate 
extraterritorial power grab.’ Johnson & Post 1997, p. 11 en 14.  
158 Reidenberg 1996, p. 84 en 96.  
159 Perritt 1998, p. 435, met een citaat van Anne-Marie Slaughter, ‘The Real New World Order’, Foreign A ffairs Sept-Oct 1997, p. 183-4. Zie 
ook Van Kerbergen & Van Waarden 2001.  
160 Reidenberg 1996, p. 88. Zo ook Johnson & Post 1997.  
161 Johnson & Post 1997, p. 7.  
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kiezen Internauten zelf hun ‘burgerschap’162 en bepalen zij zelf hun democratische invulling, die 
veel meer in de richting gaat van ‘government by consent’163, ofwel van een ‘Internet-republiek’.  
Voor diverse auteurs is dit een reëel en legitiem alternatief voor staatsbestuur.164 Reidenberg 
schrijft: ‘Networks themselves take on political characteristics as self-governing entities: networks 
themselves determine the rules and conditions of membership. (...) Networks also determine the 
rules of participant behavior. (...) Like nation states, network communities have significant 
powers to enforce rules of participant conduct.’165 Johnson en Post concluderen dat ‘the new law 
created in this space’ benaderd moet worden als ‘a distinct doctrine, applicable to a clearly 
demarcated sphere, created primarily by legitimate, self-regulatory processes, and entitled to 
appropriate deference – but also subject to limitations when it oversteps its appropriate 
sphere.’166 Ook Perritt ziet een belangrijke rol weggelegd voor ‘Cyberspace self-governance’, 
gecentreerd rond het domeinnaamsysteem.167 
Het idee van soevereiniteit over het Internet-territoir en daardoor legitimiteit van volledig 
Internet-zelfbestuur wordt volgens ons vooral gedragen door twee constateringen: a) het gebeurt, 
en b) het werkt. Daaronder worden argumenten gelegd die de legitimiteit ook in meer politiek-
juridische zin kunnen verantwoorden, zoals deskundigheid,168 democratische besluitvorming169 en 
handhavingsmechanismen.  
Maar het is de vraag of dat voldoende is. Wat opvalt bij de meeste pleidooien voor een 
zelfstandige Internet-soevereiniteit is dat de voorbeelden veelal uitgaan van de 
Internetgemeenschap van ongeveer halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw. De 
architectuur van het Internet is sinds die tijd niet substantieel veranderd, maar de functie van het 
Internet en de samenstelling van de Internetgemeenschap wel. Tot grofweg 1996 wás het 
Internet ook een grotendeels eigen ruimte, met een eigen gemeenschap, die eigen Internetdingen 
deed. Maar sinds de vercommercialisering en, belangrijker nog, de inbedding van het Internet in 
het dagelijkse leven die steeds meer heeft plaatsgevonden, is het Internet niet meer een eigen 
ruimte ‘out there’, maar meer een ruimte die evenals de straat, de kroeg en de tv deel uitmaakt 
van de ‘fysieke’ ruimte om ons heen. De gemeenschap bestaat niet meer grotendeels uit jonge 
computerslimmeriken die een virtueel bestaan opbouwen, maar ook uit Jan Modaal en de 
weduwe uit Appelscha. En het Internet is bepaald niet meer een doel op zichzelf, zoals het voor 
veel Internetgebruikers vroeger was, maar een middel om gewone, dagelijkse dingen te doen. 
Kortom, het idee van een volledig soevereine Internetruimte die buiten de fysieke wereld staat, 
lijkt ons achterhaald, en daarom is het toewijzen van exclusieve jurisdictie voor 
Internetarchitectuur aan Internetorganisaties ook geen bevredigend antwoord (meer) op de 
legitimiteitsvragen rond Internet-onwikkeling. Maar wat dan wel? 

5. Benaderingen voor het vestigen van rechtsmacht en democratische 
legitimiteit 
Als we ervan uitgaan dat de traditionele benaderingen van respectievelijk rechtsmacht door 
nationale staten en representatie in de vorm van een institutie niet werkbaar zijn voor een 
democratisch controleerbare regulering van Internetarchitectuur, dan moeten andere 

                                                      
162 Vgl. Berman 2002, die ingaat op de meervoudige gemeenschappen waartoe personen tegenwoordig kunnen (kiezen te) behoren, 
uitgaande van het loslaten van de dwang van territorialiteit: ‘In what ways might we say that the nation-state is an imagined community, 
and what other imaginings are possible? How do people actually experience the idea of membership in multiple, over-lapping 
communities?’ 
163 Vgl. Van Kerbergen & Van Waarden 2001, p. 58.  
164 Dat geldt des te meer voor de meer anarchistische Internetdenkers en -activisten van het eerste uur, zoals John Perry Barlow. Deze 
Internet-anarchistische stroming heeft nog steeds aanhangers, ook nu het Internet een publiek goed en commercie is geworden. Zie 
bijvoorbeeld de verzameling artikelen en manifesto’s in Ludlow 2001.  
165 Reidenberg 1996, p. 90-1.  
166 Johnson & Post 1997, p. 34.  
167 Perritt 1998, p. 434.  
168 ‘[A]llocate decisions to those who most fully understand the special needs and characteristics of a particular “sphere”.’ Johnson & Post 
1997, p. 26.  
169 Johnson & Post 1997, p. 18, spreken van een ‘consensually based “law of the Net”’.  
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benaderingen worden gezocht. Wij sluiten dit essay af met een indicatie van mogelijke 
benaderingen – zeker niet uitputtend en ook niet elkaar uitsluitend – om aan te geven in welke 
richtingen men kan denken.  
 
I. Lex mercatoria en lex informatica 
De meest vergaande benadering is die van een eigen constitutie voor het Internet, een ‘lex 
informatica’. Zoals we in de vorige paragraaf hebben betoogd, is exclusieve soevereiniteit een 
stap te ver, maar een combinatie van enige soevereiniteit over het ‘Internet-territoir’ en enige 
soevereiniteit van nationale staten over hun fysieke territoir is zeker denkbaar: op deze wijze 
kunnen immers ‘checks and balances’ worden gecreëerd, kan tegenwicht in de 
netwerksamenleving tegen politieke macht worden georganiseerd. De meeste auteurs die we 
citeerden in de vorige paragraaf lieten bijvoorbeeld ook ruimte voor enig overheidsoptreden.  
De ‘lex informatica’ is door diverse auteurs170 voorgesteld naar analogie met de lex mercatoria, 
een stelsel van regels en handhaving die rondtrekkende handelaars in de Middeleeuwen 
ontwikkelden voor de marktplaatsen. ‘This body of law was voluntarily produced, voluntarily 
adjudicated and voluntarily enforced. In fact, it had to be. There was no other potential source of 
such law, including state coercion.’171 De ontwikkeling van Internetregels, -geschilbeslechting en -
handhaving zou aldus evenzeer door zelfregulering kunnen worden gestuurd, maar niet 
noodzakelijk ter vervanging van overheidsingrijpen: ‘The overlap of interests between the 
physical world and the virtual world suggests a governance model that contains distinct rules for 
the separation of powers. (...) [A] new lex informatica suggests that sovereign state should act only 
within paricular spheres or zones of influence.’ Met een lex informatica, ontwikkeld van onderop 
door de Internetgemeenschap zelf, ontstaat een complex van reguleringsinstrumenten, inclusief 
een regeling van welke instantie over welk (thematisch, niet fysiek) terrein bevoegd is tot 
regulering. Alleen bij zaken die volgens de verdeelsleutel onder de soevereiniteit van staten vallen 
(zoals vermoedelijk nationale veiligheid of fundamentele rechtsnormen), hebben deze staten 
rechtsmacht; voor de rest hebben de Internet-organisaties soevereiniteit over het Internet. De 
netwerken krijgen hierdoor de status van ‘semi-sovereign entities’.172 
Op basis waarvan zou dan de rechtsmachtverdeling tussen staten en Internetorganisaties moeten 
plaatsvinden, en vervolgens van decentrale ofwel ‘regionale’ representatie? Reidenberg verwijst 
naar het subsidiariteitsbeginsel van de EU: ‘States can act to govern behavior on networks only 
when state competence and direct state interests are established or when states are more capable 
of doing so than networks.’173 Johnson & Post hanteren het beginsel van ‘comity’, dat is 
vastgelegd als de ‘reasonableness’-standaard in de Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the 
United States (zie par. 4.3.2). Comity is het beginsel van erkenning van juridische handelingen van 
andere soevereine juridische entiteiten.174 ‘In general, comity reflects the view that those who care 
more deeply about and better understand the disputed activity should determine the outcome. 
Accordingly, it may be ideally suited to handle, by extension, the new conflicts of aterritorial 
nature of cyberspace activities and the legitimate needs of territorial sovereigns and of those 
whose interests they protect on the other side of the cyberspace border.’ Dat komt erop neer dat 
staten de ontwikkeling van het Internet in het algemeen overlaten aan de Internet-organisaties, 
die daartoe beter zijn uitgerust, maar dat zij kunnen ingrijpen bij ‘vital and localized interests’.175  
 

                                                      
170 De term ‘lex informatica’ is afkomstig van Reidenberg, uitgewerkt in Reidenberg 1998, maar door hem al eerder genoemd in 
bijvoorbeeld Reidenberg 1996, p. 98-9. Voor hem sprak Hardy echter al van een ‘“Law Cyberspace” co-existing with existing laws’ naar 
analogie met de lex mercatoria, Hardy 1994, p. 1021. Zie voorts Johnson & Post 1997, p. 22-4, Perritt 1998, p. 427 en 433-4.  
171 Bruce L. Benson, ‘The Spontaneous Evolution of Commercial Law’, Southern Economic Journal 55 (1989), p. 647, geciteerd in Johnson & 
Post 1997, p. 23.  
172 Reidenberg 1996, p. 98-100.  
173 Reidenberg 1996, p. 99. 
174 Black’s Law Dictionary (Second Pocket Edition, 2001) omschrijft comity als volgt: ‘Courtesy among political entities (as nations, states, or 
courts of different jurisdictions), involving esp. mutual recognition of legislative, executive, and judicial acts.’ 
175 Johnson & Post 1997, p. 25 en 27.  
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II. De ITU en het ITU-verdrag 
Het is de vraag of een subsidiariteits- of redelijkheidsbeginsel bij een lex informatica een 
voldoende scherp en onderscheidend criterium is om prescriptieve rechtsmachtconflicten tussen 
staten en Internetorganisaties daadwerkelijk te voorkomen of op te lossen. Bij sommige aspecten 
(zoals veiligheid en toegankelijkheid) hebben vele staten een vitaal en lokaal belang om de 
Internetarchitectuur te reguleren (vgl. par. 4.3.2).  
Daarom zou gestreefd kunnen worden naar een mondiaal verdrag dat de technische ontwikkeling 
van het Internet beheerst met veel ruimte voor de Internetgemeenschap om de ontwikkeling 
vorm te geven. Een model daarvoor is de International Telecommunications Union (ITU), 
gebaseerd op het ITU-verdrag176: ‘The successful ICAO and ITU regimes rest on treaty 
obligations but depend greatly on industry input for the development and enforcement of the 
rules.’177 De ITU is al in de 19e eeuw opgericht door een twintigtal Europese staten met het doel 
gezamenlijk internationale regels te ontwikkelen voor het faciliteren van interconnectie van 
nationale telegrafische netwerken en apparatuur;178 sindsdien heeft de ITU zich ontwikkeld tot 
een mondiale organisatie op verdragsbasis. Door inbedding in de ITU-structuur zou de de facto-
ontwikkeling van Internetarchitectuur zoals die nu plaatsvindt, kunnen worden gelegitimeerd 
door een brede verdragsrechtelijke basis, met de mogelijkheid van overheids(bij)sturing als 
zelfregulering gaat afwijken van bijvoorbeeld democratische principes ten koste van commerciële 
principes. Ironisch genoeg heeft de ITU zelf wel pogingen ondernomen tot aansturing van de 
Internet-ontwikkeling,179 maar de ITU is daarin grotendeels voorbijgestreefd door de vele 
Internet-specifieke organisaties die zijn voortgekomen uit de geschiedenis van het Internet zelf. 
 
III. De maan en A ntarctica 
Inspiratie kan ook worden geput uit geheel andere bronnen. Er is immers ervaring met het 
reguleren en het waarborgen van democratische legitimatie van territorium dat niet (primair) 
binnen de staatsgrenzen van staten valt.180 Naast het van oudsher bestaande internationale 
zeerecht, zijn er ook verdragen over de activiteiten van staten in het gebruik van buitenaardse 
ruimte, inclusief de maan en andere hemellichamen,181 en over de regulering van Antarctica.182 
Hoewel de Internetproblematiek anders is dan die van regulering van de zee, de maan of 
Antarctica, gaat het steeds om sferen waarin rechtsmachtaanspraken op basis van territoriale 
soevereiniteit problematisch of onlogisch zijn.  
Door te kijken welke verdragsrechtelijke afspraken zijn gemaakt bij buitenterritoriale gebieden, 
kan een verdrag over Internetarchitectuur (vgl. benadering II) bouwstenen vinden die 
abstraheren van primair nationale belangen en meer uitgaan van het belang van het te 
beschermen gebied. Zo verbiedt artikel II van het Ruimteverdrag de soevereiniteitstoe-eigening 
van de ruimte of hemellichamen door nationale staten.183 De Maanovereenkomst erkent dat de 
maan en andere hemellichamen en hun natuurlijke bronnen in ons zonnestelsel (behalve de 

                                                      
176 Internationaal Telecommunicatie Verdrag, 1932, te Madrid. 
177 Perritt 1998, p. 434.  
178 Op 17 mei 1865 werd hiertoe in Parijs de eerste Internationale Telegraaf Conventie getekend door de 20 lidstaten. Zie voor een 
uitvoerige bespreking van de ITU: Sitompoel e.a. 2001, p. 23-58. 
179 In 1997 publiceerde de ITU bijvoorbeeld aanbevelingen voor de standaardisatie van technologieën ter vorming en ontwikkeling van de 
Global Information Infrastructure, zie <http:/ / www.itu.int/ newsarchive/ press_releases/ 1997/ np-08.html>. Zie ook Mueller 2002, p. 4 
en Sitompoel e.a. 2001, p. 49-54. 
180 Wilske & Schiller 1997, p. 174-5.  
181 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other 
Celestial Bodies, inwerkingtreding 10 oktober 1967, 610 U.N.T.S. 205; Agreement Governing the Activities of States on the Moon and 
Other Celestial Bodies, 5 december 1979, 1363 U.N.T.S. 3. Zie hierover Diederiks-Verschoor 1999, waarin ook de verdragsteksten zijn 
opgenomen.  
182 Antarctic Treaty, 1 december 1959, 402 U.N.T.S. 71, <http:/ / www.antarctica.ac.uk/ About_Antarctica/ Treaty/ index.html>; Protocol 
on the Environmental Protection to the Antarctic Treaty, 4 oktober 1991, 
<http:/ / www.antarctica.ac.uk/ About_Antarctica/ Treaty/ protocol.html>. Zie hierover Vidas 2000 en Bastmeijer 2003. Het 
Antarcticaverdrag is qua jurisdictie en soevereiniteit problematischer dan het Ruimteverdrag, aangezien daar bij de deelnemende staten 
fundamenteel verschillende visies over bestonden, ingegeven door territoriale aanspraken.  
183 ‘Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means 
of use or occupation, or by any other means’ (art. II Ruimteverdrag 1967).  
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aarde) ‘the common heritage of mankind’ zijn. ‘For the first time in the history of international 
law, a genuine “territorium commune humanitatis” belonging to an entirely new category of territory 
has been created.’184 
Artikel 4 lid 1 van de Maanovereenkomst luidt: ‘The exploration and use of the moon shall be 
the province of all mankind and shall be carried out for the benefit and in the interests of all 
countries, irrespective of their degree of economic or scientific development (...).’ Volgens artikel 
11 lid 5 van deze overeenkomst nemen staten de verplichting op zich ‘to establish an 
international regime, including appropriate procedures, to govern the exploitation of the natural 
resources of the moon as such exploitation is about to become feasible’.185 Dergelijke bepalingen 
klinken inspirerend (hoewel niet op voorhand realistisch) voor wie op zoek is naar een 
democratisch aanvaardbare, mondiale regulering van de ontwikkeling van Internettechniek.  
 
IV . A fstappen van traditionele rechtsmacht en soevereiniteit 
Veel auteurs die nadenken over de problemen van Internetregulering in relatie tot 
horizontalisering, democratische legitimiteit en rechtsmacht, komen tot de conclusie dat de 
traditionele opvattingen over democratische representatie, rechtsmacht en de onlosmakelijke 
territorialiteitsverbondenheid daarvan aan herziening toe zijn. We moeten op zoek naar een 
nieuw paradigma voor bestuur (Reidenberg, Castells),186 en we moeten de rol van de staat en 
internationale betrekkingen opnieuw doordenken (Perritt, Sassen),187 alsook de begrippen 
democratie (Barlow, Frissen, Held),188 soevereiniteit (Johnson & Post, Trachtman)189 en 
rechtsmacht (Berman).190  
Een dergelijke herbezinning op de traditionele invulling van fundamentele noties als democratie, 
soevereiniteit en rechtsmacht lijkt ons een wezenlijk onderdeel van het bewerkstelligen van 
democratische en juridische legitimiteit, en daarmee van adequaat bestuur, van de ontwikkeling 
van het Internet door Internetorganisaties. Met het huidige begrippenkader redden we het hier 
niet. Het ITeR-programma heeft bijgedragen aan dit inzicht in de noodzaak van herbezinning – 
maar nog weinig aan een daadwerkelijke herbezinning zelf. Om met Thorbecke te spreken: ‘Er is 
meer dan voorheen in de wereld te doen.’ 
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