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Kroniek van het recht inzake Informatie- en Communicatietechnologie 
 
J.E.J. Prins1 
 
 
Inleiding 
 
In een domein waar zelfregulering nationaal en internationaal wordt gepredikt, leert een blik op 
de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar dat overheidsbemoeienis aan de orde van de dag is. 
Met name de Europese Unie, waar de informatiemaatschappij en dus de informatiemarkt al jaren 
hoog op de agenda prijkt, lijkt verstrikt te zijn geraakt in een reguleringsagenda met 
sneeuwbaleffecten. Complexe dan wel specifieke deelvragen worden steeds vaker buiten het 
bereik van het ingezette richtlijnvoorstel gelaten, om vervolgens later alsnog via een specifieke 
richtlijn te (moeten) worden geregeld. In een sector waar technologische turbulentie op het eerste 
gezicht welhaast dwingt tot flexibele vormen van regulering (lees: zelfregulering) lijkt geen 
probleem uiteindelijk nog te ontkomen aan het dwingend instrument van de (Europese) wetgever. 
En ook de industrie, roepend afkerig te zijn van regulering laat het niet na te lobbyen voor 
wettelijke regels ter bescherming van hun belangen en positie. Maar al te vaak blijkt hun pleidooi 
weerklank te vinden bij de Europese Commissie. De hieronder te bespreken ontwikkelingen laten 
zien dat in het jaar 2001 vrijwel geen deelterrein van ons recht aan de invloed van wetgeving 
rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is ontkomen. Om de diverse 
ontwikkelingen over een zo groot aantal deelgebieden van het recht toch enigszins te structureren 
is gekozen voor de opzet van een ‘maandboek’, waarbij iedere maand een thema centraal staat 
waarmee wordt getracht de ontwikkelingen te bundelen en daarbij tevens terug te komen op 
initiatieven die in 2000 in gang werden gezet. 
 
 
Januari 
 
Kwetsbaarheid en veiligheid 
Het is al zovele malen opgemerkt; de gebeurtenissen in het jaar 2001 hebben het wereldbeeld 
over veiligheid en beveiliging veranderd. De aanslagen in de VS hadden verstrekkende 
consequenties voor het veiligheidsbeleid, niet alleen in de fysieke en voor menigeen zichtbare 
wereld van de vliegvelden en postkantoren, maar juist ook voor de veelal onzichtbare wereld van 
de niet aan landsgrenzen gebonden elektronische communicatie. Zowel in de VS2, de Europese 
Unie3, en de EU-lidstaten waaronder Nederland4 werden de mogelijkheden voor interceptie van 
telecommunicatie, het gebruik van biometrie en het inperken en reguleren van cryptografie 
uitgebreid dan wel plannen daartoe gelanceerd. Vanuit dit perspectief is het daarom treffend vast 
                                                 
1 Corien Prins is hoogleraar recht en informatisering aan de Katholieke Universiteit Brabant en medewerker 
van dit blad. 
2 The USA Patriot Act, 26 oktober 2001, H.R. 3162. Beschikbaar via: <http://thomas.loc.gov>. 
3 Zie de speciaal m.b.t. 11 sept. opgezette webpagina: <http://www.europa.eu.int/news/110901/>. De 
Commissie stelde tevens drie kaderbesluiten voor: bestrijding terrorisme, vervroegde inwerkingtreding art. 
13 Europees rechtshulpverdrag en Europees aanhoudingsbevel. 
4 <http://www.minjust.nl/c_actual/persber/actieplan.pdf>.  
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te stellen dat de allereerste ICT-gerelateerde beleidsmaatregel op Europees niveau in 2001 
betrekking had op veiligheid van elektronische communicatie. De Commissie kwam eind januari 
met goede voornemens om de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en Internet-
criminaliteit te bestrijden.5 Tevens wil ze sturing op Europees niveau zodat de lidstaten 
doeltreffende sancties vaststellen om zowel de kwestbaarheid van elektronische communicatie te 
verminderen als ook e-criminaliteit, zoals kinderporno op Internet, te bestrijden. Hiertoe zal het 
materiële strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten nader op elkaar worden afgestemd.  
Twee maanden later, tijdens de Europese Raad van Stockholm op 23 en 24 maart 2001 werd 
geconcludeerd dat op Europees niveau een allesomvattende strategie moet worden ontwikkeld 
voor de veiligheid van elektronische netwerken. Vervolgens verscheen daartoe de Mededeling 
‘Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak.’ 
Nederland bleef op het thema veiligheid in 2001 zeker niet achter. De overheid presenteerde 
diverse voornemens om de virtuele samenleving en meer specifiek de elektronische overheid 
weerbaarder te maken. Het ‘Plan van aanpak virusbestrijding en informatiebeveiliging overheid’ 
pleit onder meer voor een Computer Emergency Response Team (CERT).6 Dat het hoog tijd is 
voor maatregelen blijkt uit het rapport ‘Veilig Internet Verkeer, een e-Deltaplan’(KWINT).7 Dat 
pleit met de nodige urgentie voor maatregelen om het informatiebeveiligingsbewustzijn te 
bevorderen nu het ‘Nederlandse’ deel van het Internet zeer kwetsbaar lijkt voor bedreigingen.  
Alhoewel ook deze beleidsvoornemens het motto ‘veiligheid’ dragen, verschillen ze (niet geheel 
verrassend natuurlijk) van de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslagen in de VS. 
De beleidsvoornemens van begin 2001 hebben primair als insteek het beveiligen van de 
informatieinfrastructuur voor aanvallen door derden, middels bijvoorbeeld een virus. 
Weerbaarheid tegen de onvolkomenheden van ICT en degenen die daarvan gebruik/misbruik 
maken is het motto. Voorlichting, het melden en analyseren van incidenten, het coördineren van 
maatregelen en het bevorderen van de toepassing van de Code voor informatiebeveiliging zijn de 
aanbevolen maatregelen. Bij de specifieke maatregelen rondom 11 september 2001 voeren de 
(on)mogelijkheden die elektronische communicatie biedt tot het opsporen van verdachte 
handelingen de boventoon. Weerbaarheid met behulp van ICT is het motto. Interceptie van 
telecommunicatie, aftappen en het versneld reguleren van het gebruik van cryptografie zijn nu de 
(beoogde) maatregelen. 
 
 
Februari 
 
Elektronische handel 
Op het raakvlak van ICT en vermogensrecht gaat de aandacht vooral naar de (aanstaande) 
implementatie van Europese maatregelen. Op 1 februari 2001 trad de wet ter implementatie van 
de Richtlijn overeenkomsten op afstand in werking.8 Deze reeds door Drion in een eerdere 
Kroniek9 kritisch besproken regeling, vult Boek 7 BW aan met een afdeling 7.1.9.A BW. In deze 

                                                 
5 COM(2000) 890 final. <http://europa.eu.int/ISPO/eif/InternetPoliciesSite/Crime/CrimeComNL.pdf> 
6 Kamerstukken II 2000/01, 26 643, nr. 26. 
7 Kamerstukken II 2000/01, 26 643, nr. 30. Zie ook: <http://www.minvenw.nl/dgtp/home/docs/intvul.pdf> 
8 Wet van 21 december 2000, Stb. 2000, 617. 
9 NJB 2001/10. 
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afdeling worden regels gesteld voor transacties tussen consumenten en professionele partijen in 
geval van koop op afstand en dienstverlening op afstand.  
Elektronische transacties hebben echter een ruimer bereik dan uitsluitend de overeenkomsten 
tussen consumenten en professionele partijen. Juist nu de consumenten veelal nog blijken te 
aarzelen hun aankopen op elektronische wijze af te handelen, ligt de nadruk op e-handel tussen 
bedrijven onderling (business-to-business, B2B). Ook hier rijzen de bekende vragen rondom 
doorzichtigheid van het proces van elektronisch sluiten van overeenkomsten, totstandkoming van 
een elektronische overeenkomst en rechtskracht van de elektronische handtekening waarmee de 
betrokken partijen zich identificeren en hun wil uiten om gebonden te zijn. Alhoewel, zoals 
hierna wordt besproken, ook zelfregulering een antwoord op deze vragen beoogt te geven, heeft 
de Europese wetgever zich nadrukkelijk met de materie willen bemoeien. Middels de Richtlijn 
elektronische handtekeningen uit 1999 en de Richtlijn elektronische handel uit 2000 zijn 
gedetailleerde regels gesteld.  
Voor de implementatie van de eerstgenoemde richtlijn werd op 18 mei 2001 een wetsvoorstel 
ingediend.10 De Boeken 3 en 6 BW, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische 
delicten worden daarmee aangepast. De primaire doelstelling van de regeling, gelijkstelling van 
de elektronische handtekening met de schriftelijke handtekening, wordt gerealiseerd in titel 1 
Boek 3 BW. Voorwaarde voor gelijkstelling is dat de methode die bij de gebruikte elektronische 
handtekening voor authentificatie is gehanteerd, voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel 
waarvoor het elektronisch bestand werd gebruikt en op alle overige omstandigheden van het 
geval, met inbegrip van enige overeenkomst tussen partijen. De wetgever kiest voor een open 
norm, waarbij ze de Europese blik verruimt door zich op het mondiale niveau te richten en 
aansluiting te zoeken bij de formulering in de UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 
uit 1996.11 Via de open norm is het aan de rechter om op basis van de omstandigheden van het 
geval te beslissen of een gelijkstelling van de elektronische handtekening met de schriftelijke 
handtekening gerechtvaardigd is. De toegevoegde waarde van deze nieuwe regeling is daarom 
ook nihil. Immers, elektronische handtekeningen zijn in ons recht ook zonder deze expliciete 
regel als bewijsmiddel toelaatbaar. Het cruciale punt ligt bij de betrouwbaarheid van dit 
bewijsmiddel en de waardering daarvan door de rechter, maar juist dit aspect laat de regeling via 
de open norm aan de omstandigheden van het geval over. Voor die gevallen dat ons nationale 
recht de schriftelijke ondertekening als wettelijk vormvoorschrift hanteert, biedt het wetsvoorstel 
geen soelaas omdat de Richtlijn niet ziet op nationale wettelijke vormvereisten (art.1).  
Een toegevoegde waarde heeft wel de regeling inzake de aansprakelijkheid van 
certificatiedienstverleners. Zij spelen een rol bij het afgeven van het digitale certificaat dat een 
onderdeel vormt van het systeem van digitale handtekeningen.12 Aan Titel 3 van Boek 6 BW zal 
een nieuwe afdeling 4a worden toegevoegd. Indien deze dienstverleners een gekwalificeerd 

                                                 
10 Kamerstukken II 2000/01, 27 743, nrs. 1-3.  
11 Wel zijn gedetailleerde regels gesteld voor de gekwalificeerde handtekening. 
12 Middels dit certificaat wordt een unieke code aan een bepaald persoon gekoppeld en kan dus worden 
vastgesteld welke publieke sleutel bij welke persoon hoort. Deze publieke sleutel vormt onderdeel van de 
techniek waarop de op dit moment meest bekende elektronische handtekening, de digitale handtekening is 
gebaseerd. Bij een digitale handtekening wordt gebruik gemaakt van twee sleutels die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden: een private sleutel, die uniek is voor de ondertekenaar van een elektronisch bericht 
en alleen aan hem bekend is, en een bijbehorende publieke sleutel die algemeen bekend is en waarmee het 
bestand dat afkomstig is van de ondertekenaar kan worden geverifieerd. 
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certificaat13 uitgeven aan het publiek of publiekelijk instaan voor een dergelijk certificaat, rust op 
hen ten minste een gekwalificeerde schuldaanprakelijkheid met omgekeerde bewijslast.  
Overigens dient men zich te realiseren dat de nieuwe regels inzake de elektronische handtekening 
een bredere werking kunnen hebben dan uitsluitend het privaatrecht. Met name in het licht van de 
hierna te bespreken aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen ze van 
overeenkomstige toepassing op het bestuursrecht worden verklaard.14  
De volgende stap betreft de omzetting van de Richtlijn elektronische handel uit 2000. Deze tracht 
de nationale wetgeving te harmoniseren voor wat betreft onder meer de informatie die voor en na 
het sluiten van een elektronische overeenkomst aan de wederpartij moet worden verstrekt, 
voorwaarden voor de totstandkoming van elektronische overeenkomsten en de aansprakelijkheid 
van bij de elektronische dienstverlening betrokken intermediairs (zoals providers). De nationale 
wetgever moet erop toezien dat het sluiten van contracten langs elektronische weg mogelijk is en 
elektronische gesloten overeenkomsten rechtsgeldig zijn. De wetgever kan hier op meerdere 
manieren gehoor aan geven. Ze kan een algemene bepaling introduceren, waarin inzake 
bepalingen waarvoor een vormvereiste geldt, wordt aangegeven onder welke voorwaarden 
elektronische documenten gelijk zijn gesteld met geschriften. Een alternatief is alle wettelijke 
bepalingen die een vormvoorschrift voor overeenkomsten bevatten afzonderlijk aan te passen. 
Alhoewel de laatstgenoemde aanpak om redenen van duidelijkheid en rechtszekerheid de 
voorkeur geniet, ziet het er naar uit dat onze wetgever de uitdaging die deze optie met zich 
meebrengt niet aangaat en kiest voor de snelle aanpak via een in Boek 6 toe te voegen bepaling 
waarin gelijkstelling wordt aanvaard mits aan diverse voorwaarden is voldaan. Zo dient de 
overeenkomst voor partijen raadpleegbaar te zijn, moet de authenticiteit van de overeenkomst 
voldoende zijn gewaarborgd en moet zowel het moment van totstandkoming van de 
overeenkomst als de identiteit van partijen met voldoende zekerheid zijn vast te stellen.  
Ook wanneer een deel van het vermogensrechtelijk kader is aangepast, blijven er genoeg 
onderwerpen voor nadere regulering over. Niet alleen komen er weer nieuwe regelingsopdrachten 
op Nederland af (richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten), maar ook betreffen de nu 
voorgestelde aanpassingen slechts een deel van problemen. Uitgezonderd van de huidige 
voorstellen zijn namelijk de overeenkomsten genoemd in art. 9 lid 2 Richtlijn elektronische 
handel. Ook vallen daarbuiten alle rechtshandelingen welke geen overeenkomst betreffen, de 
status van elektronisch geld en juridische maatregelen voor vertrouwen in autonoom handelende 
elektronische agenten om maar enkele problemen te noemen. De twee laatstgenoemde 
onderwerpen werden in 2001 door Oskamp15 resp. Van Esch16 gekozen tot het thema van hun 
oratie.   
 
 
Maart 
 

                                                 
13 Een gekwalificeerd certificaat is een certificaat dat met meer waarborgen is omgeven doordat het voldoet 
aan bepaalde eisen (vastgesteld in bijlage I en II van de Richtlijn (voor Nederland vast te stellen bij 
AMvB)). Voor dienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgegeven is registratie bij OPTA vereist. 
14 Zie voorgesteld art. 3:15c BW. 
15 A. Oskamp, Agenten terecht (Amsterdam, VU, 29 november 2001), Kluwer 2002 (te verschijnen). 
16 R.E. van Esch, Pecunia Electronica Non Olet, Kluwer 2001. 
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Elektronische overheid 
Maart was, met de presentatie van het rapport van de Commissie Modernisering van de GBA, de 
eerste van een aantal vruchtbare maanden voor de geïnteresseerde in het onderwerp elektronische 
overheid. Overigens betekent ‘vruchtbaar’ hier geenszins dat alle plannen daadwerkelijk een 
bijdrage (zullen) leveren aan een realistische implementatie van het concept elektronische 
overheid. Veelal kenmerken de rapporten zich door een hoog retorisch gehalte17 en gaan ze de 
uitdaging van een concrete vertaalslag van de plannen naar de dagelijkse praktijk van de 
(elektronische) overheid niet aan.18 
Het rapport ‘GBA in de toekomst’19 presenteerde een scenario waarbij de Gemeentelijke 
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) permanent via Internet bereikbaar is, alsmede een 
uitwerking van het eerder door Van Boxtel gepresenteerde idee20 van een webkluisje voor elke 
burger om persoonsgegevens in op te bergen. Dit kluisje moet burgers een instrument in handen 
geven om hun positie te versterken. Het voorstel past in de beleidslijn om burgers meer regie te 
geven over het gebruik door de overheid van persoonsgegevens. In mei 2000 verscheen de eerste 
opmerking over dit ‘recht op regie’ in de Nota ‘Contract met de toekomst’.21 Of het kluisje per 
saldo inderdaad iets voor de burger oplevert, valt nog maar af te wachten omdat het de positie van 
de burger tegenover de maatschappij zou kunnen verzwakken in plaats van versterken.22  
Duidelijk minder spraakmakend en vooruitstrevend was het rapport van de Commissie Scheltema 
dat op 18 april 2001 beschikbaar kwam en Brenninkmeijer en Schilder reeds in een eerdere 
kroniek bespraken.23 De Commissie presenteerde een wijzigingsvoorstel voor de Awb waarmee 
overheidsbesluiten ook in een elektronische variant rechtsgeldig zijn.24 Dat een voorstel in de pen 
zat stond al vast sedert het verschijnen, voorjaar 1998, van de Nota Wetgeving voor de 
Elektronische Snelweg.25 De voorgenomen aanpassing is dan ook geen verrassing. De Commissie 
stapt met het voorstel zeer schoorvoetend de digitale wereld binnen. Uit alles blijkt dat 
traditionele papieren communicatie toch vooral nog als betrouwbaarder dan elektronische 
communicatie wordt aangemerkt. Zo moet indien zowel een elektronische als een papieren versie 
van een besluit in omloop zijn, de elektronische versie wijken voor de papieren pendant indien 
blijkt dat beide versies van elkaar afwijken. Het voorstel zet overheidsinstellingen bovendien 
vooral niet onder druk om de stap naar digitalisering te zetten. Overheidsdiensten worden niet 

                                                 
17 Vgl. rapport Commissie Docters Van Leeuwen, Burger en overheid in de informatiesamenleving; De 
noodzaak van institutionele innovatie, augustus 2001. Beschikbaar via: <http://www.minbzk.nl>. 
18 J.E.J. Prins, ‘E-overheid: Evolutie of revolutie?’, NJB 2001, p. 515-520; V.J.J.M. Bekkers, ‘De mythen 
van de elektronische overheid. Over rethoriek en realiteit’, Bestuurswetenschappen, 2001/4, pp. 277-295; 
S. Huydecoper, G. Lekkerkerker, P. van Schelven, in: e-Government. Virtuele fictie of blijvend 
toekomstbeeld,  Elsevier 2001, pp. 57-72. 
19 Commissie Modernisering GBA, maart 2001 <http://www.gba.nl>. Voor de reactie van het kabinet: 
Kamerstukken II 2000/01, 27 859, nr. 1 
20 NRC Handelsblad, 2 december 2000, p. 35. 
21 Kamerstukken II 1999/00, 26 387, nr. 8. Begin 2002 werd een door Holvast in opdracht van Van Boxtel 
uitgevoerde verkenning naar de haalbaarheid van een recht op regie afgerond. 
22 B.J. Koops, NJB 2001, pp. 1555-1561;L. Asscher, Het Parool 31 maart 2001; C. Ploem, informatie & 
informatiebeleid 2001 nr. 3, p. 6-7. 
23 NJB 2001/31. 
24 <http://www.minjus.nl/a_beleid/thema/digiwet/introwet.htm>. 
25 Kamerstukken II 1997/98, 25 880, nrs. 1-2. 
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verplicht om de procedure rondom de afgifte van een besluit elektronisch af te handelen. Ook 
wanneer een burger verzoekt om een elektronische afhandeling kan het overheidsorgaan 
aangeven gewoon de papieren weg te willen blijven bewandelen. Overigens zal ook de burger 
niet verplicht kunnen worden om uitsluitend op elektronische wijze met de overheid over de 
afhandeling van een besluit te communiceren. Eind 2001 stemde het kabinet op basis van de 
plannen in met een wetsvoorstel ter aanpassing van de Awb. 

Na april verschenen nog vele adviezen met een visie op het functioneren en de toekomst 
van de elektronische overheid: rapporten van de Commissie Wallage,26 Commissie Docters Van 
Leeuwen, studie van het Rathenau Instituut over openbaarheid van overheidsinformatie,27 rapport 
College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen Registratiekamer) over de elektronische 
overheid,28 het kabinetstandpunt inzake het advies van de Commissie Cerfontaine29 en het rapport 
‘Sociaal Digitaal’30. Eind 2001 lanceerde Minister van Boxtel tenslotte ook nog het plan voor een 
soort e-consumentenbond. Met het platform burger@overheid, wordt beoogd een onafhankelijke 
organisatie op te zetten die de belangen behartigt van de burgers in relaties met elektronische 
overheidsdienstverlening.31 

In de laatste helft van 2001 kwam Den Haag toch ook nog met een concrete maatregel. 
Na vele jaren van discussie werden regelingen ter uitvoering van de Archiefwet vastgesteld.32 De 
regels voor de duurzame toegankelijkheid en authenticiteit van digitale en papieren 
archiefbescheiden komen geen minuut te laat: inmiddels zijn vele elektronische 
overheidsdocumenten verloren gegaan vanwege het ontbreken van een eenduidig kader voor het 
bewaren van elektronisch archiefmateriaal. Of de regels de uitvoeringspraktijk inderdaad een 
handzaam en werkbaar kader bieden, valt overigens te betwijfelen, nu een zeer ingewikkeld 
onderscheid wordt gemaakt naar de aard van de bestanden (inactief, actief, nog te vormen) en de 
gevolgen van dat onderscheid voor de inwerkingtreding van de regeling. 
 
April 
 
Zelfregulering 
Temidden van het wetgevingsgeweld wordt toch ook nog gewerkt aan zelfregulering.33 Dat 
Nederland daarbij een voorbeeldfunctie kan vervullen blijkt wel uit de activiteiten van het 
Electronic Commerce Platform Nederland, kortweg ECP.NL. Begin april 2001 meldde ECP.NL 

                                                 
26 Commissie Wallage, Toekomst Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie, augustus 2001. 
<http://www.toekomst-comm.nl>. Zie hierover: Schuijt, NJB 2002/2, pp. 75-79. 
27 <http://www.rathenau.nl/nl/publicaties/showpagetekst.asp?artid=190>. 
28 Elektronische overheid en privacy, Den Haag 2001. Beschikbaar via: <http://www.cbpweb.nl/bis/top-1-
1-5-8-2.html>. 
29 Kamerstukken II 2001/02, 26 643, nr. 33. 
30<http:// http://docs.szw.nl/pdf/34/2001/34_2001_3_1903.pdf>. 
31 <http://www.ministervanboxtel.nl/asp/page.asp?id=i001045&alias=ministervanboxtel>. 
32 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden, Stcrt. 2001, 180. Over de regeling Geordende en 
Toegankelijke Staat Archieven werd januari 2002 nog overleg gevoerd met de VNG over de 
implementatiekosten.  
33 Zie over wetgeving, zelfregulering en co-regulering: B.J. Koops, J.E.J. Prins, M.H.M. Schellekens, 
S.J.H.Gijrath, E. Schreuders, Overheden over internationalisering en ICT-recht. De standpunten van 
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, ITeR-reeks 39, Sdu 2000. 
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dat de door haar opgestelde Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen was opgenomen in 
een VN-aanbeveling inzake het gebruik van gedragscodes voor e-commerce.34 De Nederlandse 
gedragscode werd aangemerkt als één van de eerste concrete voorbeelden van adequate 
zelfregulering op het terrein van elektronische handel. Met de aanbeveling, onderschreven door 
onder meer de VS en Japan, hoopt de VN te bereiken dat andere landen het instrument van de 
gedragscode eveneens gaan gebruiken om meer vertrouwen van marktpartijen in e-commerce te 
creëren.  
Gedragscodes blijken een redelijk succesvol instrument voor ICT-regulering. Onder de naam 
Webtrader lanceerde de Nederlandse Consumentenbond een keurmerk voor commerciële 
websites. Een bedrijf dat het webtrader-logo voert, zegt toe zich te houden aan de door de 
consumentenorganisatie geformuleerde voorwaarden voor elektronisch zakendoen. In 2001 liet de 
Consumentenbond weten per 1 januari 2002 te stoppen met het initiatief omdat het voldoende 
effect had gehad.35 Een ander voorbeeld zijn de Netiquette Richtlijnen van de Nederlandse 
Vereniging van Internet Providers (NLIP).36 Ook rondom de verspreiding van illegale en 
schadelijke inhoud op het Internet zijn diverse private instrumenten ontwikkeld, zoals meldpunten 
op Internet. Zelfregulering rondom inhoud verspreid via Internet is een thema dat overigens ook 
ruime aandacht krijgt vanuit de Europese Unie en de Raad van Europa.37 
Een zelfreguleringsinstrument dat in 2001 volop aandacht kreeg betreft de elektronische vorm 
van alternatieve geschillenoplossing (e-ADR).38 Diverse instanties (waaronder in Nederland 
ECP.NL) en individuele aanbieders (zoals de veilingsite E-bay) ontwikkel(d)en faciliteiten op dit 
terrein. WIPO heeft inmiddels laten zien dat het met succes kan worden ingezet bij het oplossen 
van internationale domeinnaamconflicten en de Europese Commissie liet middels een 
Mededeling van 4 april 200139 weten het instrument van belang te achten bij het verbeteren van 
de positie van de elektronische consument. Als voordeel voor consumenten wordt het 
laagdrempelige karakter van een dergelijke faciliteit gezien. Toch zijn er zeker ook nog vragen: 
welke regels gelden er voor de toegang tot en authenticiteit van de ingediende stukken?, welke 
termijnen gelden er voor het indienen van de processtukken?, op welke wijze worden de 
argumenten naar voren gebracht (wordt een digitaal gepleit)?, op welke wijze wordt de uitspraak 
ondertekend?, wat is de status van de on-line uitspraak en op welke wijze vindt controle plaats? 
 
Mei 
 
Auteursrecht 
In mei keren we weer terug naar wetgeving op het Europese front. Aldaar werd op 22 mei 2001 
de Richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij (Auteursrechtrichtlijn) vastgesteld.40 De 
reikwijdte van het intellectuele eigendomsrecht en in het bijzonder het auteursrecht, staat al jaren 

                                                 
34 <http://www.unece.org/cefact/docum/download/01cf14.pdf>. 
35 Een soortgelijk initiatief, thuiswinkel waarborg <http://www.thuiswinkel.org>, blijft wel bestaan. 
36 <http://www.nlip.nl>. 
37 Recommendation R(2001)8 on self-regulation concerning cyber content, 5 september 2001 
<http://cm.coe.int/ta/rec/2001/2001r8.htm>. 
38 Zie ook Computerrecht 2001/5 dat geheel aan on line dispute resolution (ODR) is gewijd. 
39 COM (2001) 161 def. Zie ook art. 17 Richtlijn Elektronische Handel. 
40 Richtlijn 2001/29/EG, Pb L 167/10, 22 juni 2001. Zie ook de IE Kroniek van Dirk Visser in deze 
aflevering. 
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hoog op de agenda van diverse wetgevers, organisaties, bedrijven en rechtsgeleerden. En in een 
jaar waarin de rechtszaak tegen Napster41 en de Nederlandse pendant KaZaA42 alle aandacht weer 
eens vestigde op de problemen rondom het handhaven van auteursrechten op het Internet lijken 
de wetgevende instanties met name gevoelig voor de argumenten van de, veelal in de Verenigde 
Staten gevestigde, belanghebbenden zoals softwareproducenten, muziekfabrikanten en 
filmmaatschappijen. Het resultaat is dat steeds meer wordt afgeknabbeld van rechten die 
individuele gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken tot voor kort nog tot hun 
verworvenheden mochten rekenen. De Auteursrechtrichtlijn is vooralsnog de laatste in een rij van 
internationale maatregelen die primair inhaken op de kennelijk gevoelde noodzaak de belangen 
van informatieproducenten stevig te beschermen. Het is echter ook wederom een richtlijn 
waarmee de Europese wetgever laat zien nog lang niet in staat te zijn de echt moeilijke knopen 
van de informatiemaatschappij glashelder door te hakken. Evenals de eerdere 
Databankenrichtlijn43 blinkt ook de Auteursrechtrichtlijn uit in vage criteria, vele uitzonderingen 
op de regel en naar het bordje van de nationale wetgever doorgeschoven dilemma’s. 
De richtlijn voorziet in een recht op verveelvoudiging dat in principe ook iedere tijdelijke 
elektronische kopie van een werk omvat (art. 2). Om vervolgens te voorkomen dat door dit ruime 
recht diverse transport- en gebruikshandelingen, zoals ‘caching’,44 tot de exclusieve 
beschikkingsmacht van rechthebbenden behoren, geeft art. 5 lid 1 een ingewikkeld en uitgebreid 
stelsel van vrijelijk door lidstaten te kiezen uitzonderingen. Het netto resultaat van deze 
compromisbepaling is dat van de beoogde harmonisatie waarschijnlijk nauwelijks iets terecht zal 
komen.  
Toch bleek art. 5 niet de meest controversiële bepaling. Dat is het artikel waarin lidstaten worden 
verplicht om passende maatregelen te implementeren tegen het omzeilen van technische middelen 
die zijn aangebracht om verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken tegen te 
gaan. Prangende kwestie die hier natuurlijk speelt zijn de consequenties voor de welbekende 
wettelijke beperkingen zoals het verveelvoudigen voor onderwijsdoeleinden of eigen gebruik. 
Geeft de nieuwe bepaling aan rechthebbenden nu de mogelijkheid om het verveelvoudigen voor 
eigen persoonlijk gebruik terzijde te schuiven door deze handeling middels technische 
maatregelen feitelijk onmogelijk te maken? Art. 6 lid 4 sub 1 Richtlijn leert dat men op Europees 
niveau zich niet aan het antwoord heeft willen wagen. Het dilemma is doorgeschoven naar de 
lidstaten die nu ‘passende maatregelen’ moeten nemen om ervoor te zorgen dat rechthebbenden 
aan de begunstigde van bepaalde nationaalrechtelijke beperkingen of restricties de nodige 
middelen verschaffen om van die beperking of restrictie gebruik te kunnen maken. Wat dergelijke 
‘passende maatregelen’ moeten zijn wordt aan de inventiviteit van de nationale wetgevers 
overgelaten. 

                                                 
41 A&M Records,Inc. e.a. vs. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals (9th Cir.) 12 februari 2001. < 
http://dl.napster.com/010212-opinion.pdf>. Zie ook: AMI 2001, p. 35. 
42 Rb. Amsterdam, 29 november 2001 (KaZaA-Buma/Stemra). Beschikbaar via 
<http://www.rechtspraak.nl>, LJN-nr. AD6395. Op 31 januari 2002 volgde nogmaals een uitspraak in kort 
geding. 
43 Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996, PbEG 1996 L 77/20. Wet van 8 juli 1999, Stb.1999, 303. 
44 Caching is de tijdelijke opslag van recent-opgevraagde informatie in het werkgeheugen of op de server 
(in een zogenoemde ‘cache’) om deze informatie bij een nieuw verzoek tot raadpleging sneller beschikbaar 
te hebben. 
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De richtlijn geeft ook geen duidelijk antwoord op de status van het aanbrengen van een hyperlink 
naar een auteursrechtelijk beschermd werk. Is daartoe toestemming van de rechthebbende vereist? 
In de literatuur wordt hier verschillend over gedacht.45 De President van de Rotterdamse 
rechtbank vond zomer 2000 dat hyperlinken en ook deeplinking (linking naar achter de 
hoofdpagina liggende webpagina’s) niet onrechtmatig is.46 In de praktijk van alle dag wordt het 
leggen van een hyperlink als een normaal en in feite onmisbaar onderdeel van de virtuele wereld 
gezien. Vaak wordt het gezien als het elektronisch equivalent van het – auteursrechtelijk niet 
relevante – plaatsen van een voetnoot.  
Een half jaar na de vaststelling van de Richtlijn is het Nederlandse implementatievoorstel naar de 
Raad van State gezonden.47 Vlak daarvoor had de Minister van Justitie zijn standpunt kenbaar 
gemaakt inzake het advies van de Commissie Auteursrecht over de Richtlijn.48 
 
 
Juni 
 
Telecommunicatie 
Zo vlak voor de zomervakantie werd in Brussel voortgang gemaakt met een pakket aan 
richtlijnvoorstellen op het terrein van het telecommunicatierecht.49 De Europese ministers 
verantwoordelijk voor dit dossier spraken over de voorstellen die zomer 2000 door de Commissie 
waren gepresenteerd. Ze bestrijken onderwerpen als het spectrumbeleid, markttoezicht, 
geschilbeslechting, vergunningen (voor frequenties), interconnectie, universele dienstverlening en 
de bescherming van persoonsgegevens bij elektronische communicatie. Vooralsnog kon men het 
in juni niet eens worden over het voorstel om voor ongevraagde sms-berichten en e-mail (spam) 
het huidige opt-out systeem om te zetten in een opt-in systeem.50 Enkele maanden later, op 6 
december 2001, kon dat wel: het privacybelang had bij de betrokken bewindslieden toen de 
voorkeur, hetgeen betekent dat het voorstel nu toestemming vereist voor het versturen van 
ongevraagde e-mail (opt-in).  
Behalve de voorgenomen richtlijnen51, vroegen nog vele andere onderwerpen binnen het dossier 
telecommunicatierecht om aandacht. Internettoegang stond hoog op de agenda. De ministerraad 
stemde eind 2001 in met een wetsvoorstel dat Internetconcurrentie op de kabel moet 

                                                 
45 G. Brunt, M.H.M. Schellekens, in: Intellectueel eigendom in digitaal perspectief, Samsom 1996, pp. 35-
36. M. de Cock Buning, M. Vermeer, Computerrecht 1999/4, pp. 166-173. 
46 Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000/10, p. 57 m.nt. K.J. Koelman.  
47 <http://www.minaz.nl/data/1008340438.doc>. 
48 Kamerstukken II 2001/02, 26 538, nr. 5. Voor het advies van de Commissie Auteursrecht evenals een 
voorontwerp van wet: <http://www.minjust.nl/auteurswet>. 
49 Het betreft de ontwerprichtlijnen van 12 juli 2000: COM (2000) 393; COM (2000) 384; COM (2000) 
394; COM (2000) 392; COM (2000) 385; COM (2000) 407. Voor een bespreking: E. Dommering, 
Computerrecht, 2001/1, pp. 4-10. 
50 <http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=MEMO 
/01/247|0|RAPID&lg=EN> 
51 Zie ook: Pb C 337, 30 november 2001. 
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bevorderen.52 Het regelt overigens niet alleen de toegang tot de kabel, maar tevens die tot 
omroepnetwerken voor de doorgifte van programma's en die voor Internettoegangsdiensten over 
openbare telecommunicatienetwerken, waaronder de omroepnetwerken die worden gebruikt om 
toegang tot Internet te verlenen. Met het wetsvoorstel loopt Nederland alvast vooruit op de 
hiervoor genoemde Europese ontwerprichtlijnen. OPTA krijgt onder het wetsvoorstel de 
mogelijkheid om maatregelen op te leggen die de concurrentie beogen te bevorderen.  
OPTA hield zich in 2001 overigens ook al ruimschoots met dit onderwerp bezig. Het publiceerde 
samen met de NMa een consultatiedocument over markten voor Internettoegang.53 Beide 
toezichthouders geven hierin een eerste aanzet tot het in kaart brengen en analyseren van de 
diverse markten voor Internettoegang. Op 14 december 2001 verscheen de vervolgrapportage.54 
Ook stelde OPTA naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam tarieven 
vast voor de levering van toegangsdiensten tot Internet van KPN aan WorldCom.55 Beide 
bedrijven hadden hun geschil voorgelegd aan de rechter, waarbij KPN in het ongelijk werd 
gesteld.56 Het type telefoonaansluiting van de abonnee mag geen rol meer spelen bij 
toegangsvraagstukken en de eerdere beperkingen voor de levering van FRIACO (Flat Rate 
Internet Access Call Origination - oftewel toegang tot Internet tegen een vast bedrag zonder 
telefoontikken) zijn teruggedraaid. Tot nu toe was FRIACO uitsluitend voor ISDN-gebruikers 
beschikbaar. Door het opheffen van de ISDN-beperking verwacht OPTA dat de consument meer 
keuze krijgt tussen verschillende vormen van toegang tot Internet en daarmee het Internetgebruik 
in Nederland verder wordt gestimuleerd.  
 
Juli 
In vele sectoren van ons maatschappelijk leven is dit traditiegetrouw komkommertijd. Zo ook op 
het terrein van recht en ICT. 
 
Augustus 
 
Grondrechten in het digitale tijdperk 
In augustus kwam vervolgens direct een belangwekkend onderwerp op de agenda. Nauwelijks 
terug van reces, stemde de regering in met vier voorstellen tot wijziging van de Grondwet. 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt van oktober 2000 inzake het rapport 
Grondrechten in het digitale tijdperk.57 De voorstellen van het kabinet voorzien in wijzigingen 
met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw), het brief-, telefoon- en 
telegraafgeheim (art. 13 Gw) en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art.10 
Gw). Tevens wordt een grondrecht opgenomen dat een ieder het recht geeft op toegang tot bij de 
overheid berustende informatie. Dit nieuwe grondrecht legt ook een zorgplicht op aan de overheid 

                                                 
52 <http://www.minaz.nl/data/1008340703.doc>. Zie eerder: Kamerstukken II 1999/00, 27 008, nr. 2 (Nota 
Kabel en consument: marktwerking en digitalisering). Voor een kritische bespreking: Van Eijk, 
Mediaforum 2000-4, pp. 117-119. 
53 <http://www.nma-org.nl/overigepub/2001/consultatiedocumenten/cons-internettoegang.pdf>. 
54 <http://www.nma-org.nl/nieuws/2001/persb01-44b.htm>. 
55 <http://www.opta.nl/download/besl_friaco_041201.pdf> 
56 Rb Rotterdam, 16 februari 2001, Computerrecht 2001/3, pp. 159-163 m.nt. Van den Hoven van 
Genderen.  
57 Zie ook de indrukwekkende hoeveelheid kamervragen: Kamerstukken II 2000/01, 27 460, nr. 2. 
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om bij haar berustende informatie toegankelijk te maken. Het betreft dan vooral informatie die 
essentieel is voor het functioneren van burgers in de rechtsstaat, de zogenaamde basisinformatie 
voor de democratische rechtsstaat.58  
Gekozen is nu dus voor een algehele revisie van de Grondwet in het licht van ICT-
ontwikkelingen. Een eerdere, tot art. 13 Grondwet beperkte59, herziening strandde tijdens de 
parlementaire behandeling. Behalve inhoudelijke kritiek, was er onvrede over de slordige en 
haastige wijze waarop de aanpassing werd aangepakt en het ontbreken van zowel een publiek 
debat als een onderliggend rapport van een staatscommissie.60 Het kabinet besloot vervolgens tot 
het instellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk. Deze presenteerde mei 2000 
haar rapport, waarna het kabinet met een standpunt kwam. Het kabinet neemt de voorstellen van 
de Commissie voor het grootste deel over, hetgeen betekent dat er niet of nauwelijks iets is 
gedaan met kritiekpunten vanuit het veld61 en de dogmatiek62.  
Het is inmiddels hoogst onwaarschijnlijk dat de wijzigingen nog voor de verkiezingen van 
voorjaar 2002 een eerste behandeling in zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer hebben 
doorlopen. Aldus zal het nog vele – technologisch turbulente - jaren duren alvorens de Grondwet 
is aangepast aan het digitale tijdperk.  
 
 
September 
 
Privacy 
Op 1 september trad de Wet bescherming persoonsgegevens in werking.63 In dezelfde maand  
waarin de wereld werd geconfronteerd met gebeurtenissen die de perceptie over wat wel en niet 
toelaatbaar is met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens drastisch veranderde, werd 
dus in ons land eindelijk de Europese privacyrichtlijn geïmplementeerd. Daarmee nam ook de 
Registratiekamer een nieuwe naam aan: College Bescherming Persoonsgegevens.64 Belangrijke 
winst van de, door Overkleeft-Verburg in dit blad besproken65, nieuwe regels is dat ze zijn 
aangepast aan de technologische ontwikkelingen: niet langer de registratie maar de verwerking 
van persoonsgegevens is criterium. Daarmee valt ook observeren, verzamelen en bewerken van 
persoonsgegevens onder wet, hetgeen met name met het oog op Internet van groot belang is. In 
verband met de Wbp zijn andere wetten aangepast66 en uitvoeringsbesluiten van kracht 
geworden.67 
Terwijl de lidstaten ruim de tijd namen de richtlijn uit 1995 te implementeren werkte de Europese 
Commissie gestaag door aan het regelgevend kader op dit terrein. In de zomer van 2001 werd 

                                                 
58 <http://www.minaz.nl/data/998061487.pdf>. 
59 Kamerstukken II 1996/97, 25 443, nrs. 1-3. 
60 Kamerstukken I 1998/99, 25 443, nr. 40. 
61 Zie: <http://www.cbpweb.nl>. 
62 Voor een overzicht: P. Zoontjes, ‘Fundamentele rechten in een ICT-omgeving’, Handboek Recht en 
Informatietechnologie, Sdu Den Haag,   
63 Stb. 2001, 337. 
64 <http://www.cbpweb.nl>. 
65 NJB  afl. 2001/29. 
66 Stb. 2001, 180. 
67 Stb. 2001, 250; Stb. 2001, 244; Stb. 2001, 305. 
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zoals hiervoor al besproken onderhandeld over het voorstel tot wijziging van de privacy en 
telecommunicatierichtlijn uit 1997 en verscheen de beschikking van de Commissie betreffende 
een modelcontract voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Deze beschikking 
vindt zijn grondslag in de bepaling uit deze richtlijn waarin een adequaat niveau van 
privacybescherming wordt vereist in landen buiten de Europese Unie indien daar 
persoonsgegevens naar worden geëxporteerd. Een mogelijkheid om onder deze voorwaarde uit te 
komen is om met de betreffende verwerker in dat derde land een contract af te sluiten waarin de 
bescherming nader wordt geregeld. De Commissie heeft voor dit contract nu een model 
opgesteld.68 
Ook de Raad van Europa toonde zich actief en stelde, in navolging van de Europese wetgever, in 
een protocol vast dat grensoverschrijdend gegevensverkeer naar landen buiten de Raad van 
Europa alleen mag indien de ontvangende staat of internationale organisatie in staat is om een 
adequaat niveau van bescherming te bieden.69  
 
Oktober 
 
Domeinnamen 
Op 24 oktober 2001 werd het concept-Eindrapport Domeinnaamdebat voorgelegd aan de 
Adviesraad van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Het definitieve 
eindrapport kon vervolgens een maand later aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
worden aangeboden.70 Doelstelling van het debat was te komen tot aanbevelingen over een aantal 
actuele vraagstukken rondom domeinnamen. De hoofdvraag was of er een eigen 
geschillenregeling voor .nl domeinnamen moet komen, dat wil zeggen een ADR-procedure naast 
(of in plaats van) de gang naar de (kort geding-)rechter. Momenteel worden in Nederland vrijwel 
alle domeinnaamgeschillen voor de rechter in kort geding beslecht. Daarbij schrikt deze er niet 
voor terug meer dan alleen een voorlopige maatregel op te leggen. Doorhaling of de overdracht 
van een domeinnaam wordt ook in kort geding toegekend.71 In combinatie met het leggen van 
conservatoir beslag op de domeinnaam, lijkt de Nederlandse procedure voor de (kort geding-) 
rechter redelijk effectief. Desalniettemin gaan er stemmen op om, in navolging van België, 
Griekenland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, ook voor Nederland een specifieke 
geschillenprocedure te introduceren. Inmiddels is uit zowel de ervaringen aldaar als de mondiale 
UDRP-procedure72 gebleken dat de alternatieve geschillenbeslechting een redelijk succesvol 
middel is in het aanpakken van domeinnaamkaping. Ook het kabinet toonde zich in juli 2001 een 
voorstander van een specifieke geschillenprocedure.73 Het eindrapport Domeinnaamdebat is op 
dit punt dan ook niet verrassend: voorgesteld wordt één ADR-instituut op te richten voor het 

                                                 
68 <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/news/1539nl.pdf>. 
69<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/179.htm>. 
70 .nl Eindrapport Domeinnaamdebat. Beschikbaar via: <http://www.domeinnaamdebat.nl>. 
71 Zie bijvoorbeeld in kort geding, Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001/2, p. 68 m.nt. 
Visser. 
72 Uniform Dispute Resolution Procedure, in december 1999 vastgesteld door ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers) en verplicht voor houders van domeinnamen onder .com, 
.org en .net. Wereldwijd waren in 2001 vier organisaties geaccrediteerd om op basis van UDRP een 
domeinnaamgeschil te beslechten, met WIPO als bekendste. 
73 Nota Toetsing Werkwijze SIDN, juli 2001 (genoemd in: nl Eindrapport Domeinnaamdebat). 
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beslechten van domeinnaamgeschillen. Als voordelen boven de gang naar de rechter worden 
genoemd de specifieke deskundigheid van de scheidslieden en de transparante, informele, 
(mogelijk) snellere alsmede goedkopere procedure. In hoeverre, gegeven de huidige Nederlandse 
ervaringen met de rechter in kort geding in combinatie met het leggen van beslag, deze verwachte 
voordelen het opzetten van een geheel afzonderlijke procedure rechtvaardigen om het kapen van 
domeinnamen terug te dringen is natuurlijk de vraag.74 Wel zou Nederland met een afzonderlijke 
procedure meer in lijn opereren met de internationale aanpak, hetgeen in het licht van de 
voorgestelde opheffing van de territoriale beperkingen voor registratie van een .nl domeinnaam 
(en dus openstelling hiervan voor bedrijven uit de gehele wereld)75 en de grensoverschrijdende 
implicaties van de gehele domeinnaammaterie wenselijk lijkt te worden. Ook zou een 
afzonderlijke procedure de rechter in kort geding wellicht weer terug op het rechte pad van de 
voorlopige voorzieningen kunnen krijgen.  
Verder verscheen op 3 september het Eindrapport van het tweede WIPO Internet Domain Name 
Process.76 Op Europees niveau werd verder gestaag voortgang gemaakt met de introductie van het 
‘dot EU’ domein dat de virtuele Europese markt meer gezicht moet geven.77 Alhoewel de 
ontwerp-verordening op een warm onthaal in het Europees Parlement mocht rekenen, kon .eu in 
2001 nog niet toetreden tot het steeds groter wordend arsenaal aan topniveau domeinen (wel 
werden onthaald: .info en .bizz). In september 2001 besloot de ICANN dat ook de extensies 
.museum, .aero and .coop op de rails worden gezet.78  
In Nederland werd, onder meer in dit blad, druk gedebatteerd over de status van de domeinnaam 
in het vermogensrecht79 en mochten rechters (in kort geding) zich wederom verheugen op zaken 
over domeinnamen als ‘ministers.nl’, ‘betuwe.route.nl’ en ‘Staten-generaal.com’.80  
 
 
November 
 
Cybercrime en andere belangen 
Budapest was de plaats waar op 23 november 2001 na ruim vier jaar van onderhandelen het 
veelbesproken Cybercrime Verdrag, opgesteld binnen de Raad van Europa, werd ondertekend en 
daarmee gereed kwam voor ratificatie.81 Opvallend is de handtekeningen die namens de VS en 
                                                 
74 Het aantal domeinnaamgeschillen lijkt te zijn teruggelopen (Eindrapport Domeinnaamdebat, p. 21). 
75 Het betreft hier een tweede aanbeveling in het Eindrapport. De andere aanbevelingen zijn het toelaten 
van particulieren tot het tweede niveau en het aanpassen van de gegevens van de aanvrager van een 
domeinnaam die beschikbaar zijn via de WHOIS (openbare databank) met het oog op een herijking van de 
balans tussen enerzijds privacybelangen en anderzijds het belang van de openbaarheid van de 
registratiegegevens.  
76 <http://wipo2.wipo.int/process2>. 
77 Zie ook: Kamerstukken II 2000/01, 22 112, nr. 188. 
78<http://www.icann.org/minutes/prelim-report-10sep01.htm>. 
79 F. Falkena, K. Gilhuis, W. Wefers Bettink, NJB 2001/18; R. Chavannes, NJB 2001/25; P.L. Reeskamp, 
Computerrecht 2000/6, pp. 275-283 en R.D. Chavannes, Mediaforum 2000-10, pp. 331-333. Zie hierover 
ook de Kroniek van Dirk Visser in dit nummer. 
80 Het overgrote deel van de domeinnaamuitspraken wordt gepubliceerd via: <www.domeinnaam-
jurisprudentie.nl>. 
81 <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/projets/FinalCybercrime.htm>. Bij ratificatie door minimaal 5 
landen, waarvan minimaal 3 lidstaat, treedt het Verdrag in werking. 
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Japan werden geplaatst. Onder de vlag van waarnemer neemt de VS wel vaker deel aan het 
opstellen van verdragen binnen de Raad van Europa, maar zelden komt het tot een ondertekening. 
Het Cybercrime Verdrag is het eerste verdrag dat criminaliteit en criminaliteitshandhaving in een 
elektronische omgeving tot onderwerp heeft. Ondanks de verschillen tussen hun rechtsstelsels als 
ook de zeker niet eenduidige opvattingen over territoriale soevereiniteit, waren de landen 
kennelijk dermate overtuigd van de noodzaak om in een wereld van grensoverschrijdende 
elektronische netwerken te komen tot samenwerking en afstemming bij het opsporen van 
strafbare feiten, dat overeenstemming op een aantal belangrijke punten kon worden bereikt. Dit 
tot groot ongenoegen van organisaties die zich sterk maken voor privacybescherming en 
burgerrechten. 
Drie doelstellingen liggen aan het Verdrag ten grondslag. Allereerst wordt op onderdelen 
(computerfraude, kinderpornografie82 en auteursrechtinbreuk) het materiële strafrecht 
geharmoniseerd. Hiernaast beoogt het de internationale rechtshulp ten behoeve van de opsporing 
van strafbare feiten, waarvan het bewijs wordt verkregen via onderzoek in computers en 
computernetwerken, te bevorderen. Nauw daarmee samen hangt het derde oogmerk: de 
harmonisatie van opsporingsbevoegdheden in relatie tot computersystemen en 
computernetwerken. En hier komen de pijnpunten van het Verdrag boven tafel. Zo bevat het 
Verdrag het (voor de Nederlandse strafrechtspraktijk nieuwe) opsporingsmiddel van het 
vastleggingsbevel (preservation order), waarmee opsporingsautoriteiten kunnen verlangen dat 
telecommunicatieaanbieders gegevens waaronder ook zogeheten verkeersgegevens83 bewaren 
zonder dat sprake is van een concreet opsporingsonderzoek. Onder de huidige 
Telecommunicatiewet kunnen aanbieders uitsluitend worden verplicht abonneegegevens op een 
centraal punt ter beschikking van Justitie of BVD te houden. Voor verkeersgegevens geldt deze 
mogelijkheid niet. In tegendeel, op grond van art. 11.5 Telecommunicatiewet moeten dergelijke 
gegevens juist worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Met de 
nieuwe bevoegdheid wordt ruim baan gegeven aan mogelijkheden voor opslag van 
verkeersgegevens en daarmee de ogenschijnlijk simpele stap gezet naar het opstellen van, in de 
woorden van Minister Korthals van Justitie ‘een zeer nauwkeurig profiel van iemands 
belangstellingen en kennissen’.84  
Ook in het kader van de eerdergenoemde ontwerprichtlijn persoonsgegevens bij elektronische 
communicatie werd door de telecomministers gedebatteerd over de vraag of een algemene 
verplichting tot het bewaren van verkeersgegevens moet worden ingevoerd en hoe lang ze mogen 
worden bewaard. Ook zij concludeerden dat deze verplichting moet worden ingevoerd. In een 
tijdperk waarin iedere burger de mobiele telefoon standaard op zak heeft, resulteert de nieuwe 
bevoegdheid in een situatie waarin inzicht kan worden gekregen in iemands doen en laten, van 
het moment dat hij opstaat tot het moment dat hij naar bed gaat. Met de rekkelijke maatstaf dat 
deze – niet voor niets door de wereldmachten omarmde - bevoegdheid kan worden ingezet 

                                                 
82 Zie in Nederland het mei 2001 ingediende wetsvoorstel virtuele kinderporno: Kamerstukken II 2000/01, 
27 745, nrs. 1-2. 
83 Gegevens nodig voor het tot stand brengen van telecommunicatieverkeer, zoals oproepend 
telefoonnummer (aansluitnummer), opgeroepen telefoonnummer, datum, duur, en tijdstip, oproeppoging, 
cel-ID in geval van GSM (locatiegegeven) en IP-adres. 
84 Kamerstukken II 2000/01, 23 530, nr. 45. Zie ook Nota Criminaliteitsbeheersing: Kamerstukken II 
2000/01, 27 834, nr. 2. 
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wanneer dit ‘noodzakelijk voor de opsporing is’, moet helaas worden vastgesteld dat individuele 
vrijheid de kostbare prijs is die voor het Cybercrime Verdrag werd betaald.  
Overigens werd Nederland in 2001 al voorbereid op een klimaat van ruimere 
opsporingsbevoegdheden met de herziening van het Besluit aftappen van openbare 
telecommunicatienetwerken en –diensten85, de uitvoering van het EU-rechtshulpverdrag (en 
daarmee de daarin opgenomen regelingen rondom aftappen van telecommunicatie)86, het 
wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie, het Besluit vorderen gegevens 
telecommunicatie87, waarvan de laatste twee voor advies aan het College bescherming 
persoonsgegevens werden voorgelegd.88  
Tenslotte kan het rapport van de Commissie Strafvorderlijke gegevensvergaring in de 
Informatiemaatschappij (Commissie-Mevis) niet onvermeld blijven.89 De Commissie adviseert 
onder meer art. 125i Sv aan te passen, zodat het voor politie en justitie eenvoudiger wordt om 
elektronische gegevens bij bedrijven te vorderen. De Commissie stelt dat de wet hier een sterker 
verplichtend karakter moet krijgen. Daarbij maakt ze een driedeling in type gegevens: 
identificerende (naam, adres, woonplaats, etc.), overige (inzicht in vermogen, geld- en 
goederenstromen, etc.) en gevoelige gegevens (ras, politieke gezindheid, etc.). Op 21 december 
2001 stemde het kabinet in met een wetsvoorstel dat mede uitvoering geeft aan het advies van de 
Commissie Mevis. Voorgesteld wordt politie en justitie bevoegdheden te geven tot het vorderen 
van (digitale) gegevens van instellingen in de financiële sector. Welke gegevens precies mogen 
worden gevorderd, hangt af van de aard en ernst van het misdrijf en daarbij wordt in navolging 
van de Commissie Mevis gekozen voor de voornoemde driedeling. 
 
December 
 
BTW op digitale diensten 
Op de valreep was er in 2001 nog aandacht voor het heffen van belastingen in een grenzeloze 
elektronische wereld. Met name de BTW-heffing digitale diensten die direct via elektronische 
netwerken vanuit de VS op de Europese markt worden afgezet en niet langer worden geleverd via 
een dochteronderneming in Europa, baart de Europese Unie zorgen. Ook zien kleine ‘tax havens’ 
hun kans schoon om middels aantrekkelijke tarieven de bedrijfsvestiging van dotcom-aanbieders 
binnen te halen. De OESO heeft vooralsnog kunnen voorkomen dat de handelsblokken (EU resp. 
VS) vanuit protectionistische overwegingen tot eenzijdig afgekondigde wettelijke maatregelen 
komen.90 De eerder gepropageerde bit-tax lijkt dan ook van de baan. De VS hebben in oktober 

                                                 
85 Stb. 2001, 262 en Stcrt. 2001, 107. De tijdelijke regeling aftappen werd vervangen door een definitieve 
regeling. Internetaanbieders konden tot 15 april 2001 gebruik maken van een ontheffing van de 
aftapbaarheidsverplichting. Uitvoerig is gediscussieerd over de consequenties van de op te leggen 
verplichting (de financiële verplichtingen zouden zo hoog zijn dat vele aanbieders failliet dreigden te gaan, 
zie: Aanhangsel Handelingen II 2000/01 nr. 1155). 
86 Het wetsvoorstel ter uitvoering van het verdrag werd op 21 december 2001 door het kabinet 
goedgekeurd. 
87 Kamerstukken II 2001/02, 28 059, nrs. 1-3 
88 <http://www.cbpweb.nl/bis/top-1-1-7-8-8-4.html>. 
89 <http://www.minjus.nl/c_actual/rapport/gegevens.pdf>. 
90 <http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/public_release.htm> en 
<http://www.oecd.org/daf/fa/treaties/treatychar_finalrep.pdf>. 



Prins, J.E.J. (2002). Kroniek van het recht inzake informatie- en communicatietechnologie. 
Verschenen in: Nederlands Juristenblad, 77(10), 533-541 

CE N T R U M  V O O R  RE C H T BE S T U U R  E N  IN F O R M A T I S E R I N G  
Postbus 90153 • 5000 LE Tilburg  

 www.uvt.nl/crbi 
 

- 16 - 

2001 het moratorium op Internetbelastingen verlengd, met als gevolg dat geen belasting wordt 
geheven op digitale diensten.91 
Europa bewandelt een andere weg. In 2000 publiceerde de Commissie een richtlijnvoorstel.92 
Men zoekt de oplossing in een registratiesysteem: niet-ingezeten ondernemers moeten zich in een 
EU-lidstaat naar eigen keuze registreren wanneer zij aan Europese consumenten elektronische 
diensten leveren. Hier komt direct de zwakke plek in de Europese BTW-systematiek 
bovendrijven: het ontbreken van een uniform tarief in de diverse lidstaten van de Unie. Praktisch 
gevolg van het voorgestelde zal namelijk zijn dat Amerikaanse Internetaanbieders zich vooral in 
Luxemburg (met 15% het laagste BTW-tarief) zullen registreren. De lidstaten hebben inmiddels 
alternatieven aangedragen, waarbij Nederland wil komen tot één Europees tarief voor digitale 
diensten. Wellicht dat de geringe successen van de dotcom-industrie daar mede debet aan zijn, 
maar vooralsnog is nauwelijks voortgang op het dossier BTW en Internet geboekt. In december 
2001 drong ECOFIN (raad van Europese ministers van Economische Zaken en ministers van 
Financiën) aan op snelle vaststelling van een vooralsnog tijdelijke maatregel. Om hierover in 
februari 2002 tot overeenstemming te komen installeerde men een werkgroep voor het formuleren 
van een voorstel.93  
 
 
Afsluiting 
2001 was het niet alleen een jaar van komen en gaan94 van technologieën, maar vooral ook een 
jaar van vele nieuwe wettelijke regels en plannen voor nog meer regels. De besproken initiatieven 
vormen slechts een selectie van hetgeen binnen het dossier ICT en recht de afgelopen twee jaar 
door wetgever, rechtspraak en betrokkenen op de rails is gezet. Diverse andere 
wetgevingsactiviteiten komen er aan, zoals het wetsvoorstel Computercriminaliteit II95 dat naar 
verwachting voorjaar 2002 bij het Parlement zal worden ingediend.96 Het virtueel kenniscentrum 
ICT en recht werd formeel opgericht97, de boekenreeks van het Nationaal Programma 
Informatietechnologie en Recht breidde zich uit98 en dissertaties verschenen over 
aansprakelijkheid van Internet Providers99, bescherming van consumenten bij ICT-
                                                 
91 H.R. 1552. 
92 77/388/EEG, COM(2000) 349 def. <http://europa.eu.int/eur-
lex/nl/com/dat/2000/nl_500PC0349_01.html>. 
93 <http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/?1100=1&204&OIDN=1502745>. 
94 Middels Stcrt. 2001, 102 werd formeel de telegramdienst ten grave gedragen. 
95 De vragen van 21 september 2000 (Kamerstukken II 2000/01, 26 671 nr 6) wachten overigens nog op 
beantwoording. 
96 Kansspelen op Internet (Kamerstukken II  24036, nr. 180, nr. 221), octrooirechten op programmatuur 
(Kamerstukken II, 21 670), cameratoezicht (wetsvoorstel december 2001 naar Raad van State), herijking 
van het burgerlijk procesrecht in het licht van ICT (Kamerstukken II 2001/02, 26855, nr. 16), ipr (de 
inwerkingtreding van Verordening 44/2001/EG, PbEG 2001 L 012/1 en de verdere onderhandelingen over 
een Verordening inzake toepasselijk recht; de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht 
<http://www.hcch.net>)) en de exploitatie van overheidsinformatie (EU Mededeling van 23 oktober 2001 
COM (2001) 607 def.: <ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/docs/2001_607_nl.pdf>. 
97 Kamerstukken II 25880, nr. 13. 
98 Deze verschijnen in de ITeR-reeks van Sdu Den Haag. 
99 M. Schellekens, Aansprakelijkheid van Internetaanbieders, Sdu 2001; C. van der Net, Grenzen stellen op 
Internet, Gouda Quint 2000. 
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overeenkomsten100, frequentieverdeling101, datamining en privacy102. Ook de rechtspraak toonde 
zich actief en er vallen nog interessante ontwikkelingen te verwachten. In 2001 werd de 
jongeman veroordeeld die wereldwijd via e-mail een computervirus onder de naam van de 
tennisster Anna Kournikova verspreidde,103 moesten rechters zich een oordeel vormen over de 
vraag in hoeverre werkgevers het email-verkeer en surfgedrag van werknemers mogen 
observeren104 en kreeg het databankenrecht langzaam via de rechtspraak meer inhoud.105 De 
rechters blijven de komende jaren voor uitdagingen staan. De uitspraak van de Amerikaanse 
rechter in de zaak van de Internetaanbieder Yahoo tegen een Franse belangenorganisatie, waarin 
een eerdere uitspraak van de Franse rechter opzij werd gezet,106 zal zeker niet de laatste zijn in 
een rij uitspraken waarin het grenzeloze Internet botst met de aan grenzen gebonden rechtscultuur 
en wetgevingstraditie en de rechter zich een weg zal moeten zoeken naar (nieuwe) 
aanknopingspunten.  
 

                                                 
100 C. Girot, User Protection in IT Contracts, Kluwer Law International 2001. 
101 M. Verberne, Verdeling van het spectrum, Kluwer 2000. 
102 E. Schreuders, Data mining, toetsing van beslisregels en privacy <www.privacydossier.nl> 
103 Rb. Leeuwarden 27 september 2001, Beschikbaar via: <http://www.rechtspraak.nl>, ELRO-nr: 
AD3861. 
104 Rb. R’dam 29 maart 2001. Beschikbaar via: <http://www.rechtspraak.nl>, ELRO-nr AB0812; Rb. 
Amsterdam 26 april 2001, JAR 2001-101. Zie ook: Goed werken in netwerken - Regels voor controle op e-
mail en internetgebruik van werknemers, Registratiekamer 2001. <http://www.cbpweb.nl>. 
105 Zie hierover Dirk Visser in zijn IE kroniek elders in dit nummer. 
106 Een federale rechter in California bepaalde op 7 november 2001 dat Yahoo aan Franse 
Internetgebruikers niet de toegang behoeft te weigeren tot veilingsites waarop nazi-parafernalia worden 
aangeboden, zoals een Franse rechtbank wel eerder eiste. De Amerikaanse rechter stelde dat het First 
Amendment inhoud gegenereerd door Amerikaanse bedrijven beschermt tegen landen die een meer 
restrictieve wetgeving hebben op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Zie: 
<http://www.eff.org/Legal/Jurisdiction_and_sovereignty/LICRA_v_Yahoo/>. 
 
 


