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Netiouette of Wetiouette 

1. Inleiding: achtergronden en beleidsdocumenten 

1.1 Achtergronden 

Me het onderhavige rapport is beoogd het project "Uitgangspunten voor regulering op de 
elel4tronische snelweg" van het Ministerie van Justitie te plaatsen in een internationale en 
lan envergelijkende context, door na te gaan in hoeverre de Nederlandse manier van denken 
ove eenkomsten en verschillen vertoont met de denktrant in een aantal andere, toonaangevende 
wes erse landen alsmede welke ontwikkelingen uit het buitenland op Nederland afkomen.' 
We ke vormen van regulering en zelfregulering zijn voorhanden, welke initiatieven zijn in 
voo bereiding, en wat zijn de achtergronden hiervan? Welke initiatieven zijn uiteindelijk niet 
ver.: er uitgevoerd? Deze en andere vragen zijn, conform de projectdefinitie van het Ministerie 
van Justitie, onderzocht voor wat betreft Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de 
Ver nigde Staten. Waar relevant zullen tevens de plannen en reguleringsinitiatieven op Euro-
pee4 niveau aan de orde komen. 

Aan .4 de hand van de bestudering van relevante beleidsdocumenten en wet- en regelgeving is 
bek ken hoe de diverse juridische vraagstukken rondom de elektronische snelweg in deze 
lan en worden gedefinieerd. De wijze waarop de vraagstukken worden gedefinieerd kan van 
land tot land uiteenlopen. Daarbij spelen de machtsverhoudingen in een land een rol, alsook 
hoe men aankijkt tegen andere maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. 
Deze verhoudingen en ontwikkelingen en de traditie van een land spelen op bun beurt weer een 
rol iil de wijze waarop men de problemen oplost door middel van wetgeving of juist door 

J 
uite ndelijk van wetgeving af te zien. Gebruikt men wet- en regelgeving, dan treedt de vraag 
naa11voren in welke mate men regelgeving gebruikt of dat men een beroep doet op vormen van 

/ zelf egulering. Ook speelt hier de visie op (de beperkingen van) de rol van de nationale wetge-
ver. Wil men de problematiek zelf op nationaal niveau aanpakken of staat men een aanpak op 
het iveau van een der internationale fora voor? 

Gegven de door het Ministerie van Justitie geformuleerde projectdefinitie wordt de situatie in 
de genoemde landen besproken aan de hand van de volgende vijf thema's: 
• internationalisering en jurisdictie; 
• privacy; 
• betrouwbaarheid; 
• toegankelijkheid; 
• rechtshandhaving. 

Ii.  Bin en deze thema's komen meerdere onderwerpen aan bod. De selectie van de onderwerpen is 
inge even door zowel de inventarisatie voor de Nederlandse situatie, zoals opgesteld door het 
Min sterie van Juistitie, als de visie van de onderzoekers op de relevantie van deze onderwer-
pen innen de voornoemde thema's. Hierbij zij overigens wel opgemerkt dat de diverse onder-
we en niet in alle onderzochte landen op de beleidsagenda staan. Tevens zij opgemerkt dat 
deze studie een moment-opname biedt. 

De landenvergelijking voor wat betreft de vijf genoemde thema's richt zich - zoals even-
eens gesteld in de genoemde projectdefinitie - op de volgende, meer algemene onderzoeks-
vragen: 

1 De tekst van dit rapport werd afgesloten op 27 november 1997. De auteurs danken dr. Miriam Lips en mr. 
Clarisse Girot voor hun bijdrage aan deze inventarisatie. 
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I. Welke zijn de belangrijkste juridische problemen die zich met betrekking tot de thema's 
voordoen als gevolg van de elektronische snelweg, en wat zijn de belangrijkste redenen 
om deze problemen al dan niet aan te paklcen? 

2. Wat zijn de belangrijkste oplossingen (waaronder wetgeving) die voor deze problemen 
worden aangedragen? 

3. Op welke wijze worden deze problemen aangepakt (is daarbij sprake van een gecoordi-
neerde aanpak door de overheid en welke rol speelt het bedrijfsleven daarbij)? 

4. Wat is de relevantie van de 5 thema's en/of spelen er andere thema's? 

Alvorens in de navolgende hoofdstukken de voomoemde vragen voor wat betreft de thema's te 
behandelen, zullen hiema als introductie op die behandeling de belangrijkste algemene beleids-
documenten van de betreffende landen en van de Europese Unie kort worden besproken. 

1.2 Beleidsdocumenten 

Het al dan niet regulerend optreden van een nationale overheid op de elektronische snelweg 
geschiedt niet in het luchtledige, maar vindt plaats binnen een bepaalde politiek-bestuurlijke en 
economische context. Ontwikkelingen binnen deze context alsmede de verhoudingen tussen 
partijen - waar de overheid er een van is - beinvloeden de mate en de wijze van overheidsoptre-
den. Aldus moeten bij de analyse en beoordeling van de beleidsdocumenten die in de diverse 
landen zijn gepresenteerd de volgende meer algemene overwegingen in het achterhoofd worden 
gehouden. 

Ten eerste dient overheidsoptreden nadrukkelijk in verband te worden gebracht met een 
aantal politieke en economische ontwikkelingen die zich niet alleen op intemationale maar ook 
op nationale schaal aftekenen. Daarbij kunnen we denken aan processen van liberalisering, 
privatisering en deregulering van tal van overheidsmonopolies. We noemen hier de ontwikke-
lingen op het terrein van de telecommunicatie, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. 

Ten tweede dient men in ogenschouw te nemen dat het beleid ten opzichte van de elektro-
nische snelweg niet alleen wordt vormgegeven door overheden. Regulering met betrekking tot 
het vlottrekken van en het verkeer op de elektronische snelweg is veelal het gevolg van een 
touwtrekken tussen een aantal machtige spelers die soms overlappende maar soms ook tegeng-
estelde belangen hebben. Daarbij kunnen we denken aan de aanbieders van infrastructuren 
(zoals de nationale en intemationaal opererende telecom-operators), de aanbieders van de 
inhoud, aanbieders van applicaties, allerlei soorten gebruikers en nationale en intemationale 
overheden. Deze spelers gaan allerlei coalities aan om beleid en regelgeving te beinvloeden. 

Ten derde bestaat er binnen een land vaak een dominante coalitie tussen bepaalde overhe-
den, telecom-operators en andere bedrijven. Machtsverhoudingen binnen een land zijn daarom 
eveneens van belang voor de vraag hoe vraagstukken op het terrein van informatisering en 
telecommunicatiebeleid worden gedefinieerd en opgelost. Zo is van Frankrijk bekend dat de 
nauwe banden tussen de staat, de nationale PTT en de electronica-industrie - de zogenaamde 
'filiere electrique` - van invloed zijn op de wijze waarop en de mate waarin overheidsoptreden 
met betrekking tot informatietechnologie gestalte krijgt. De Verenigde Staten laten zien dat 
anti-kartelwetgeving weer van invloed is geweest op de macht van de AT&T als monopolist op 
het gebied van telefoondiensten. Dit leidde zelfs tot de opsplitsing van AT&T in regionale 'bell 
companies' en de introductie van nieuwkomers zoals Sprint. 

Ten vierde heeft elk land een bepaalde stij1 en traditie van overheidsoptreden of van 
overheidssturing. Overheidsoptreden in de Verenigde Staten wordt veelal geremd door een 
cultuur van wantrouwen jegens staatsoptreden, hetgeen zelfs in de Grondwet is uitgewerkt. 
Franlcrijk en het Verenigd KoninIcrijk kennen een veel centralistischer traditie; dit in tegenstel-
ling tot het federale Duitsland. De wijze waarop Minitel in Frankrijk, al ver voor het Internet, is 
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geIntroduceerd en georganiseerd is bijvoorbeeld terug te voeren op deze centralistische traditie. 

Met het bovenstaande wordt duidelijk dat de hierna te bespreken beleidsdocumenten niet op 
zichzelf staan, maar vanuit de specifieke context van verhoudingen, ontwikkelingen en tradities 
van een land moeten worden beoordeeld. Wat zijn nu de belangrijkste algemene beleidsdocu-
menten van dit moment? 

2 

3 

4 

1.2.1 Europese Unie 
De Europese Commissie zal naar verwachting begin december 1997 een Groenboek inzake 
convergentie publiceren. Met dit langverwachte document geeft de Europese Commissie een 
eerste aanzet voor de discussie rondom de problemen die naar voren komen als het gaat om de 
ver ere ontwikkeling van de informatiemaatschappij. De standpunten die de Comm issie in het 
Gr enboek inneemt, komen in grote mate overeen met de standpunten van de Amerikaanse 
reg ring (zie onder). 2  In het Groenboek worden 12 belemmeringen gesignaleerd, waarvan de 
naolgende hier het vermelden waard zijn: 
• problemen en vraagstukken rondom de beschikbaarheid van inhoud van elektronische 

diensten; 
• diversiteit aan regimes inzake toegang tot netwerken en diensten (conditional access); 
• diversiteit aan opvattingen over en definitie van 'het publiek belang'; 
• uiteenlopende voorwaarden inzake de markttoetreding en vergunningen; 
• onzekerheid over de in regelgeving gehanteerde concepten en de wijze waarop bestaande 

regelgeving in de lidstaten wordt toegepast; 
• problemen rondom het vertrouwen van publiek en bedrijfsleven (waarbij onderwerpen als 

consumentenbescherming, privacy en encryptie spelen); 
• meervoudige regelgevende instanties. 

In !let  Groenboek schetst de Commissie een drietal benaderingen voor de aanpak van de belem-
meiingen: 
1. ad hoc-oplossingen; 
2. de introductie van een nieuw convergerend regelgevend model; 
3. het ontwikkelen van een volledig nieuw model dat een brede visie op de communicatie-

diensten omvat. 
Evenals de Amerikaanse overheid lijkt de Europese Commissie een voorstander van de benade-

g rin vanuit de markt. Waar regulering noodzakelijk is, staat de Commissie de volgende uit-
ga gspunten (principes) voor: 
• regelgeving dient strikt noodzakelijk te zijn; 
• ze dient aan te sluiten bij de wensen van de gebruiker; 
• ze moet toekomstvast en voorspelbaar zijn; 
• ze moet garanties voor een universele participatie bieden; 
• ze dient onafhankelijke en effectieve regelgevende instanties te creeren. 

MO het Groenboek wordt op Europees niveau verder gebouwd aan een beleid, waarvan (op 
onderdelen) reeds uitgangspunten zijn te vinden in andere recente beleidsdocumenten, zoals de 
in juli 1997 gepresenteerde Werklaring van Bonn' 3  en het uit april 1997 daterende document 
"Initiative in Electronic Commerce.4 'Wellicht dat dit beleid in de toekomst resulteert in een 
E4opean Communications Act. "Policy makers are having to come to terms with the realisati- 

Het navolgende is gebaseerd op een lezing van J. Rietbroek (Europese Commissie, DG XIII) bij de NVvIR, 
Utrecht, 13 november 1997. 
Verklaring uitgegeven na afloop van de ministeriele conferentie "Global Information Networks" gehouden van 6- 
8 juli 1997 te Bonn, http://www2.echo.lu/bonn/final.html.  
Http://www.ispo.cec.be . 
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on that they can rarely set the new rules of the game independently", aldus Martin Bangemann? 

1.2.2 Frankrijk 
Verschillende initiatieven met betrekking tot het Internet zijn stopgezet na het aantreclen van de 
nieuwe regering in juni 1997. 6  Dit heeft tot gevolg dater nog nauwelijks praktische resultaten 
zijn te melden op basis van eerdere beleidsrapporten. Op 25 augustus 1997 heeft de Franse 
premier Jospin echter in een toespraak in Hourtin 7  het startsein gegeven om de draad weer op te 
pakken en een actieplan van de Franse overheid aangekondigd. Een datum voor de publikatie 
van het actieplan wordt niet genoemd. 

De premier meent dat Intemetgebruikers de verantwoording dragen voor het formuleren 
van gedragscodes voor afwijkend gedrag op het Internet. Hij refereert bier waarschijnlijk aan 
vraagstukken random illegale en schadelijke informatie op het Internet. Andere problemen 
dienen door de overheid op het meest geschikte niveau - nationaal, Europees of intemationaal - 
te worden aangepakt. De Conseil d'Etat zal worden gevraagd am een studie te verrichten naar 
toekomstige keuzes ten aanzien van wet- en regelgeving voor het Internet. 

Naar aanleiding van zijn speech heeft de premier een brief aan de Conseil d'Etat gestuurd, 
waama drie commissies zijn ingesteld door de Conseil, en wel voor privacy, electronic com-
merce en auteursrecht. Deze commissies zullen naar verwachting in januari 1998 rapporteren, 

Uit reeds voor de regeringswisseling verschenen beleidsrapportet 9  ontstaat het volgende beeld 
omtrent regulering van het Internet: 
• Bestaande wetgeving dient te worden aangepast. 
• Zelfregulering heeft de voorkeur boven overheidsregulering. Een voorbeeld in dit verband 

is de "Charte de FInternet". 1°  De Charte is een nationaal discussiestuk dat tot doel heefti 
• "favoriser le developpement hannonieux de fIntemet, l'objet de la Charte est de preciser, 

dans le cadre des lois et trades, les regles et usages des Acteurs de 'Internet et den facili-
ter la mise en oeuvre par un outil simple et pragmatique d'autoregulation, le Conseil de 
!Internet." Het Conseil de 'Internet zou moeten worden opgericht door en samengesteld 
uit commerciele en niet-commerciele (by. universiteiten) Internet-actoren alsmede access 
en service providers. In werkelijkheid I ijkt het echter zo te zijn dat de Franse overheid ! 
juist heel huiverig tegenover zelfregulering staat. Ten eerste heeft Frankrijk een lange 
traditie op het terrein van overheidsregulering. Daarnaast ziet men belangrijke obstakels; 
indien regulering aan de markt wordt overgelaten: "de markt kan niet echt uitvinden wat 
de beste en meest haalbare manier is om te reguleren." Vanuit dit perspectief wordt dan 
oak zeer kritisch aangekeken tegen de "Charte de l'Intemet". 

• Nieuwe reguleringsactiviteiten moeten op internationaal niveau warden afgestemd. Oak de 
noodzaak van intemationale regulering moet in het licht van de onder het vorige punt 
gemaakte kanttekening warden bezien. 

• Justitiele en politiele samenwerking tussen de EU-lidstaten wordt van groat belang geacht 

5 Vgl. diens speech "Europe and the Information Society - The Policy Response to Globalisation and Convergen-
ce", Venice, 18 september 1997, http://www.ispo.cec.be/infosoc/promo/speechkenice.html.  

6 Zie 'Dissolution de L'Assemblee nationale, Trois textes en panne d'adoption', Expertises Juin/Juillet 1997, p. 
313. 

7 'Preparing France's Entry into the Information Society', Hourtin, 25 augustus 1997, Universite de la Communi-
cation, http://www.premier-ministre.gouvir/ENG/PMGVT/INTETGVT.HTM.  

8 J. Huet, persoonlijke mededeling. 
9 "Mission Interministerielle sur l'Intemet, Presidee par Madame Isabelle Falque-Pierrotin", 16 Mars 1996-16 Juin 

1996 (hiema: Rapport Falque-Pierrotin). Rapport de M. Patrice Martin-Lalande, "L'Intemet: un vrai deli pour la 
France", (hiema: Rapport Martin-Lalande), http://www.telecom.gouvir/francais/activ/techno/rapportpm111.htm;  
een samenvatting is gepubliceerd in: Bulletin d'actualith, Lamy droit de l'informatique, No. 92, Mai 1997, p. 12. 

10 Mann 1997, httpi/www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/technwebl  a.htm. 
II J. Huet, persoonlijke mededeling. 
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Op 23 oktober 1996 heeft de Franse regering in de OESO een voorstel voor een "Charte de 
cooperation internationale sur Internet" gedaan om het belang van internationale samenwerking 
te onderstrepen.' De Charte stelt de volgende fundamentele kwesties aan de orde: het defini-
ere van gemeenschappelijke beginselen voor toepasselijk nationaal recht, het definieren van de 
ver ntwoordelijkheden van Internet-actoren, de ontwikkeling van een gedragscode en het op 
gan g brengen van politiele en justitiele samenwerking. 

1.2.3 Duitsland 
In het rapport "Info 2000: Deutschland's Weg in die Informationsgesellschaft"" van februari 
196 geeft het Bondsministerie van Economie aan dat internationale samenwerking en de 

tr onir ikkeling van een juridisch kader in internationaal verband van groot belang zijn vanwege 
het internationale karakter van ICT-netwerken. In dit verband wijst men op de ontwikkelingen 
inz ke een Europese richtlijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid op het Internet, welke op 
uit rukkelijke wens van de Bondsregering is gestart. Een tweede uitgangspunt voor beleid is 
dat wetgeving op nationaal niveau dient te worden gefinificeerd. Een direct uitvloeisel van dit 
bel idsvoornemen is de inmiddels aangenomen Wet op de informatie- en communicatiediensten 
("c4esetz zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations- und Kommunikationsdienste 
(Iu etD G)") 14  van de federate overheid, die als kaderwet een aantal zaken regelt, waaronder 
tel diensten (Teledienstenwet), de bescherming van persoonsgegevens en digitale handteke-
nin en, alsook bestaande wetgeving aanpast. Ter verdere uitwerking van het "Gesetz zur 
dig'talen Signatur" (§3 van de IuKDG) is de "Signaturverordnung" (SigV) uitgevaardigd." 
Ve der hebben de Lander een "Mediendienstestaatsvertrag" (MDStV) afgesloten. 

Zowel Bund als Lander hebben wetgevingscompetentie op het gebied van informatie- en 
co municatiediensten. Op federaal niveau worden deze diensten bestreken door de wetgevings- 

1 co petentie met betreklcing tot telecommunicatie en op Lander-niveau door de wetgevingscom-
pet ntie die de Lander hebben met betreklcing tot "Rundfunk". Het begrip "Rundfunk" wordt 
bre d uitgelegd en omvat alle diensten die op de openbaarheid zijn gericht, inclusief Internet-
diehsten. 

1.2 
He 
ge 
Ag 

ov 

om zo naar een wereldwijde oplossing voor problemen op het Internet toe te werken. De 
bevoegdheden onder de derde pijler van het EG-Verdrag zouden uitgebreid moeten wor-
den, zodat ook Internet-criminaliteit eronder valt. 

4 Verenigd Koninkrijk 
Verenigd Koninkrijk heeft tot op heden geen algemeen beleidsstuk voor een aanpak 
resenteerd. Alhoewel het document van eind 1996 dateert, moet 'The House of Lords - 
nda for Action in the UK' daarom als belangrijkste beleidsdocument worden aangemerkt.' 

menteel worden de oplossingen veelal per sector of per onderwerp gezocht." Zo verscheen 
r het onderwerp electronic commerce, dat als 'politically important' wordt aangeduid, een 

12 Http://www.telecom.gouvir/francais/activ/techno/charteint.htm.  
13 Http://www.bmwi-info2000.de/gip/programme/info2000/index.html  (hierna: Deutschlands Info 2000-rapport). 
14 Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, http://www.iid.de/rahmen/iukdgebt.html  (hierna: IuKDG). 
15 Http://www.iid.de/rahmen/sigv.html  (hierna: SigV). 
16 "House of Lords Session 1996-97. Select committee on science and technology. Agenda for Action in the UK, 

Information Society: 5th Report. Ordered to be printed 23 July 1996. HL Paper 77", 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/paild199697/1dselect/inforsoc/inforsoc.htm  (hierna: House of 
Lords-rapport). 

17 Zie bijvoorbeeld S. Saxby, 'A UK National Information Policy for the Electronic Age', International Review of 
Law, Computers and Technology, 1996 nr 1. 
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document? 
Wellicht dat onder de nieuwe regering de benadering zal veranderen, maar hierover is 

vooralsnog geen duidelijkheid. Een mogelijke indicatie voor de wijze van aanpak van de 
nieuwe Britse regering is het standpunt van Labour ten aanzien van de Information Super-
highway? Het lijkt er echter op dat het aantreden van de nieuwe regering eerder een vertraging 
dan een versnelling in de ontwikkelingen betekent. 

1.2.5 Verenigde Staten 
In het rapport "A Framework For Global Electronic Commerce' van 1 juli 1997 opteert de 
Amerikaanse regering voor een non-regulatieve, op de markt georienteerde benadering van de 
elektronisch handel, waardoor het ontstaan van een transparante en voorspelbare juridische 
omgeving wordt bevorderd. Met het toenemende gebruik van het Internet ontstaat het gevaar 
dat overheden op grote schaal wet- en regelgeving met betrekking tot het Internet en de elektro-
nische handel zullen gaan uitvaardigen die de ontwikkeling van beiden zullen belemmeren. 
Dergelijke activiteiten moeten, volgens de Amerikaanse regering, worden gestopt voordat ze 
vaste vormen gaan aannemen. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de voorge-
stane benadering: 
• De private sector vervult een voortrekkersrol. De overheid moet zelfregulering zoveel 

mogelijk stimuleren. Bij het Internet dient geen sprake te zijn van overheidsingrijpen zoals 
dat is gebeurd bij telecommunicatie en omroep (radio en televisie). Wel moet de overheid 
er zorg voor dragen dat er nationaal en regionaal geen barrieres worden opgeworpen die 
de toegang tot de nieuwe digitale markt kunnen belemmeren. Het bedrijfsleven dient te 
worden betrokken bij het beleidsproces in de gevallen waar overheidsinterventie toch 
noodzakelijk is. In het door de regering als belangrijk aangemerkte beleidsdocument 
"Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy" van de Federal Commu-
nications Commission wordt het uitgangspunt van marlctwerking als een belangrijk en 
effectief sturingsmechanisme verder uitgewerkt. 

• Overheden moeten overmatige beperkingen voor de elektronische handel, zoals 
technologie-afhankelijke regelgeving, vermijden. Het inmiddels veelbesproken idee orri 
van het Internet een vrijhandelszone te maken past eveneens in deze 

• Daar waar overheidsinterventie geboden is, moet worden gestreefd naar een minimalisti-
sche, consistente, voorspelbare en eenvoudige juridische omgeving voor de elektronische 
handel. 

• Overheden dienen de unieke kwaliteiten van het Internet te erkennen, inhoudende dat 
nieuwe wetgeving alleen moet worden uitgevaardigd in geval van belangrijke kwesties , 
waarover brede consensus bestaat. 

• De elektronische handel dient op wereldwijde basis te worden bevorderd. Het juridische 
raamwerk daarvoor moet bestaan uit beginselen die internationaal voorspelbare resultaten 
opleveren, ongeacht de jurisdictie waartoe partijen behoren. 

18 "Explanatory Memorandum of 6 June 1997 by the Minister of State for Science, Energy and Industry (Mr 
Battle)", genoemd in House of Commons Select Committee on European Legislation, "Second Report", 7559/97 
COM (97) 157. 

19 The Labour Party, "Information Superhighway", http://www.labourorg.uk/views/info-highway/content.html  
(hiema: Labour-rapport). 

20 Het document, gepresenteerd door Clinton en Gore, komt van de National Telecommunications & Information 
Administration (NTIA). http://www.whitehouse.gov/WH/New/Commerce/  (hiema: Framework Electronic 
Commerce). 

21 March 1997, OPP Working Paper Series No29, http://www.fcc.gov/Bureaus/OPP/working_papers?oppwp29.pdf  
(hiema: Digital Tornado-rapport). 

22 Framework Electronic Commerce. 
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2.1 Inleiding 

Bij let thema inte rnationalisering en jurisdictie komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• illegale en schadelijke informatie in relatie tot strafrechtelijke aansprakelijkheid; 
• belasting; 
• internationaal privaatrecht. 
Het belang van met name het thema strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt in alle onderzochte 
lansr en erkend. Voor de overige twee onderwerpen is duidelijk minder aandacht, waarbij over 
inteint ationaal privaatrecht nog nauwelijks wordt nagedacht. 

2.2 Illegale en schadelijke informatie in relatie tot strafrechtelijke aanspra- 
i kerjkheid 

Va wege het felt dat op EU-niveau in snel tempo beleid wordt ontwikkeld op het onderwerp 
ille ale en schadelijke informatie op het Internet, staan we hier eerst kort stil bij de Europese 
on

t 

ikkelingen. In oktober 1996 werd met het publiceren van het "Groenboek betreffende de 
besherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in audiovisuele en informatiedien-
sten '23  en de tegelijkertijd verschenen "Bekendmaking aan het Europees Parlement, de Raad, 
het Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio's betreffende illegale en 
schadelijke informatie''24  een aanzet gegeven tot een publiek debat teneinde de problemen en de 
nooilzakelijke maatregelen te identificeren respectievelijk een overzicht te geven van onmiddel-
lijk e nemen maatregelen. Volgens het Groenboek zou beleid vooral gericht moeten zijn op 

‘ saml  nwerking tussen lidstaten op justitieel gebied, op inte rnationale samenwerking en op het 
ont ikkelen van een kader voor zelfregulering voor de formulering van gedragscodes en voor 
het bevorderen van het gebruik van systemen als de PICS-standaard door de Internet-actoren. 
De orte-termijnmaatregelen beogen eerste aanzetten te geven tot meer fundamentele oplos-
sin en, zoals het bevorderen van samenwerking tussen lidstaten, het bevorderen van zelfregule- 
t rin (gedragscodes, inzet van filtertechnieken) en het ontwikkelen van een internationale 

dial og. 
Op 28 november 1996 vaardigde de Telecommunicatieraad een resolutie uit, waarin de 

voo 
1.1 
 oemde Commissie-initiatieven en het verdere monitoren van de activiteiten door de 

Wo king Party' worden aangemoedigd. Bovendien dient de Commissie Europese coordinatie 
van zelfregulering te stimuleren, de uitwisseling van informatie over best practice evenals 
ond rzoek naar filter- en andere technieken te bevorderen, en het vraagstuk van aansprakelijk-
hei op het Internet te overwegen. Verder worden lidstaten opgeroepen om het ontstaan van 
zel eguleringsmechanismen (gedragscodes, hotlines) en het gebruik van filtertechnieken en 
PICS-standaarden te bevorderen. Tot slot is van belang dat zowel de Commissie als de lidstaten 
int+lationale samenwerking zoeken om de genoemde maatregelen zo goed mogelijk te kunnen 
effectueren. 

In april 1997 heeft het Europese Parlement een resolutie 26  uitgevaardigd naar aanleiding 
van de eerdergenoemde bekendmaking van de Europese Commissie, waarin bijval wordt 
geg yen aan de initiatieven van de Commissie en de noodzaak van internationale samenwerking 
nog eens wordt benadrukt. 

23 
24 
25 

26 

2. Internationalisering en jurisdictie 

ttp://www2.echo.lu/legal/en/intemet/gpen-toc.html.  
ttp://www2.echo.lu/legal/en/internet/communic.html.  
oor eerdere monitoringsresultaten van de Working Party, zie het "Rapport betreffende illegale en schadelijke 
iformatie op het Internet", november 1996, http://www2.echo.ltillegaUen/internet/wpen.html.  
OM (96)0483 -C4-0621/96). Zie http://www2.echolu/legal/en/labhome.html.  
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In juni 1997 is het "Interim report on Initiatives in EU Member States with respect to 
Combating illegal and harmful content on the Internet' verschenen, met daarin een weergave 
van de inmiddels gestarte nationale, Europese en internationale intitiatieven. Momenteel 
schrijft de Commissie een actieplan betreffende illegale en schadelijke informatie op het 
Internet op basis van de discusssies in de Working Party alsmede de Resolutie van het Europese 
Parlement van 24 april 1997. 

2.2.1 Juridische problemen 
In Frankrijk bestaat duidelijk onzekerheid over de vraag of het onder het huidige strafrecht 
voor een strafzaak voldoende is, wanneer illegale informatie toegankelijk is in Franlcrijk, 
ongeacht of de server waarop de informatie staat zich buiten het Franse grondgebied bevindt. 
Ten aanzien van traditionele media als radio en TV wordt de vraag bevestigend beantwoord, 
maar voor Internet zal eerst de rechtspraak dienen uit te maken of daarvoor hetzelfde kan en zal 
gelden. Tot nog toe heeft ook niemand zich echter nog met dit probleem beziggehouden." 
Verder zijn er ook problemen met de tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen.' 

Krachtens de Franse Telecommunicatiewet moeten Internet-providers hun klanten in staat 
stellen om met behulp van technische middelen Intemetdiensten te blokkeren, bijvoorbeeld 
wanneer ouders hun kinderen tegen schadelijke webpagina's willen beschermen." Van dergelij-
ke blokIceringstechnieken wordt in de praktijk ook daadwerkelijk gebruik gemaakt. Deze 
bepaling roept wel vragen op over de positie van niet-Franse Internet-providers die Franse 
klanten hebben." Tot nu toe is er nog niet geklaagd over deze bepaling, zodat er geen recht-
spraak over bestaat. Wel is er kritiek, omdat het de vraag is of het blokkeren niet onder de I 
verantwoordelijkheid van de individuele persoon zelf valt. 

In Duitsland brengt de toepassing van de relevante strafrechtelijke bepalingen geen problemen 
met zich mee zolang een criminele activiteit effect heeft in Duistland. Anders ligt het evenwel 
ten aanzien van de justitiele bijstand vanuit het buitenland en de uitlevering van verdachten, rn 
wel om een tweetal redenen: er moet voldaan zijn aan het vereiste van dubbele strafbaarheiden 
een land zal niet zijn eigen onderdanen uitleveren. Beide problemen deden zich voor in het 
geval van Radikal (zie hiema). 

Drie Duitse voorvallen betreffende strafrechtelijke aansprakelijkheid hebben intematio-
naal de aandacht gewekt: de CompuServe-zaak, de Radikal-zaalc en de Marquardt-zaak. 

In het eerste geval informeerde de Duitse justitie CompuServe dat bepaalde nieuwsgroe-
pen op haar server schadelijke infonnatie zouden bevatten voor minderjarigen. Hierop heeft 
CompuServe deze nieuwsgroepen van de server verwijderd. De actie leidde tot veel protest, 
omdat Intemetgebruikers wereldwijd erdoor werden getroffen. Inmiddels is de maatregel weer 
ingetrokken." 

In het tweede geval liepen Duitse Internet-providers het risico vervolgd te worden, wan-
neer zij toegang zouden blijven bieden tot het in Duitsland verboden blad Radikal. Radikal 
wordt ter beschikking gesteld op de server van de Nederlandse provider XS4ALL, met als 
gevolg dat de servers van XS4ALL in Duitsland werden geblokkeerd. De blokkade leidde tot 
veel protest in de Intemetgemeenschap en werd binnen de kortste keren onderuit gehaald door 
het ontstaan van verschillende en steeds wisselende mirror sites met Radikal." 

27 Http://www2.echolu/legal/en/intemet/wp2en.html.  
28 J. Huet, persoonlijke mededeling. 
29 Rand, An International Survey of Legal Issues Arising on the Electronic Highway (intern rapport Ministerie van 

Justitie), Den Haag 1997, p.86  (hiema: Rand-rapport). 
30 Art. 43 lid 1 Code des Posies et Telecommunications. 
31 Rand-rapport, p.87. 
32 U. Sieber, 'Criminal Liability for the Transfer of Data in International Networks - New Challenges for the 

Internet - Part 1', Computer Law and Security Report, 1997 no. 3, p. 151. 
33 Http://www.xs4all.nl/spotlight/blokkade.html . Zie tevens: http://www.anwalt.defictf/ p960901e.htm. 
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Het derde geval betrof een link naar het tijdschrift Radikal die de Bundestagabgeordnete 
va de PDS, Marquardt, op haar homepage had gezet. Het Amtsgericht Berlin Tiergarten heeft 
in eze beslist dat dit geen strafrechtelijke aansprakelijkheid oplevert, tenzij iemand ermee aan 
wit geven dat hij achter het tijdschrift staat. Dat laatste was echter niet het geval. Marquardt 
ha hooguit de intentie om naar aanleiding van de Radikal-zaak informatie te verstreklcen over 
de yindplaats van het blad.' 

In Oet Verenigd Koninkrijk is de bestaande strafwetgeving volgens het rapport Falque-Pierrotin 
voldoende toegerust om illegale informatie op het Internet strafbaar te stellen, maar de Britse 

I 	i ovelrheid s zich ervan bewust dat de stroom van illegale informatie op het Internet, denk aan 
kin erpornografie, op alarmerende wijze kan toenemen. Samenwerking met Internet-providers 
wo dt derhalve als belangrijk gezien om het aantal rechtszaken binnen de perken te houden." 

Daarnaast signaleert het House of Lords in zijn "Agenda for Action"' het probleem dat 
veel mogelijk aanstootgevende informatie afkomstig is uit landen, denk aan de Verenigde 
Sta en, die traditioneel liberalere wetgeving over de vrijheid van informatie en vrijheid van 
me ingsuiting kennen dan het Verenigd Koninkrijk. 

, In e Verenigde Staten lijkt jurisprudentie met betrekking tot laster en smaad via andere media 
da het Internet, met name verzending via de kabel, goed toepasselijk op computernetwerken en 
Int rnet-service providers, omdat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt naar de graad van 
be okkenheid van de betre ffende partij." Dit is ook het uitdrukkelijke standpunt van de Federal 
Co1.1 munications Commission in haar Digital Tornado-rapport?' Evenmin lijken er problemen 
te testaan met betrekking tot strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het transporteren van 
obsIcene informatie via on-line diensten?' Wet heerst er onzekerheid over de aansprakelijkheid 
yogi-  informatie in het licht van de diversiteit in het nationale beleid dat door landen wordt 
gevIperd of voorbereid op basis van culturele, sociale en politieke overwegingen.' 

2.22 Oplossingen 
In rankrijk bepaalt de huidige wetgeving (nog) niets over de aansprakelijkheid van Internet-
pro iders voor illegale en schadelijke informatie en over het toezicht op de stroom van informa- 
tie op het Internet. Pogingen daartoe zijn door de Conseil Constitutionnel ongrondwettig 1 
verlclaard, omdat de vrijheid van meningsuiting erdoor werd beperkt. In de UEJF-zaak in 1996 
besIliste de rechter echter dat Internet-providers niet aansprakelijk zijn, omdat zij slechts 
toe ang tot het Internet bieden en niet tevens tot de informatie die daar te vinden is, en dat het 
(te hnisch) onmogelijk zou zijn om at die informatie te controleree Op 10 juli 1997 werd een 
tw ede beslissing in de UEJF-zaak gegeven. Om procedurele redenen deed de rechter geen 
uit praak over de aansprakelijkheid van providers, maar wel werd uitdrukkelijk aanvaard dat de 
"L i sur la Liberte de la presse" op het Internet van toepassing is. Op dit moment is de zaak ten 
pri cipale aanhangig voor de TGI Paris, waar een beslissing wordt verwacht over onder meer 

34 De uitspraak is nog niet gepubliceerd. 
35 apport Falque-Pierrotin, pp. 49-51. 
36 House of Lords-rapport. 
37 ie bijvoorbeeld: Cubby Inc. vs. CompuServe Inc, 776 F. supp. 135 (S.D.N.Y. 1991) en Stratton Oakmont, Inc. 

Vs. Prodigy Services Co., 1995 N.Y. Misc. LEXIS 229; Media L. Rep. 1794. Zie tevens de recente uitspraak in 
Zeran vs. America Online Inc, CA 4, No. 97-1523, 12 November 1997, BNA's Electronic Information Policy & 
Law Report (EPLR), Vol. 2, No. 45, p. 1202, 1219-23; Q.R. Kroes, 'Internet, aansprakelijkheid in het Ameri-
kaanse recht', Computerrecht 1996/1, pp. 5-9; Jonathan Rosenoer, CyberLAW, The Law Of The Internet, New 
York: Springer-Verlag, 1997, pp. 112-6 (hiema: Rosenoer 1997). 

38 Digital Tornado-rapport, p. 44. 
39 Bijvoorbeeld United States vs. Thomas, Nos. 94-6648, 94-6649, 1996 U.S. App. Lexis 1069 (6th Cir. 1996). 

Rosenoer 1997, pp. 180-4. 
40 Framework Electronic Commerce. 
41 Rand-rapport, p. 86. UEJF (Unions des Etudiants Juifs de France v. Calvacom), TGI Paris, référe, 12 Juin 1996. 
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de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. 
In de "Chute de !Internet" wordt voorgesteld een Conseil de l'Intemet aan te wijzen als 

de instantie waar illegale on-line informatie moet worden gemeld. De Conseil zal vervolgens de 
verantwoordelijke persoon, bijvoorbeeld de maker van de webpagina, ertoe trachten te bewegen 
om de informatie aan te passen of te verwijderen. Indien niet wordt voldaan aan het verzoek 
kan de Conseil de betreffende access of service providers vragen de informatie te verwijderen 
of te blokkeren." Voor wat betreft schadelijke informatie zijn providers gehouden om het 
gebruik van filter technieken en het door het World Wide Web Consortium ontwikkelde 
waarderingssysteem PICS (Platform for Internet Content Selection/ Plate-forme d'Identification 
des Contenus Sensibles) aan te moedigen, alsmede websites en informatie in verschillende 
categorieen onder te verdelen.' 

Volgens Huet zal de Conseil de 'Internet er nooit komen, omdat het regelen van de 
aansprakelijkheid in dit verband geen zaak voor Internet-providers, maar voor de overheid is. 
De branche heeft namelijk onvoldoende mogelijkheden om het probleem adequaat aan te 
pakIcen. Lang niet alle providers treklcen zich namelijk iets van maatregelen op basis van 
zelfregulering aan en eventuele oplossingen worden door de uiteenlopende lcrachten binnen de 
branche ondermijnd. Een ander probleem is nog dat de Charte niet in overeenstemming is met 
het geldende recht, ten dele omdat het recht zelf onvoldoende is toegesneden op de problema-
tiek. Hierdoor wordt de afdwingbaarheid ervan ondergraven." 

Zoals reeds werd vermeld heeft de Franse overheid in de OESO een voorstel voor interna-
tionale justitiele en politiele samenwerking gedaan teneinde actie op internationaal niveau van 
de grond te brengen. 

In Duitsland bepaalt de recentelijk aangenomen Wet op de informatie- en communicatiedien-
sten (IuICDG) in §5 (de zogeheten Teledienstenwet (TDG)) dat content providers volledig 
aansprakelijk zijn voor informatie die ze ter beschikking stellen. Access providers zijn in h4 
geheel niet aansprakelijk. Service providers zijn volledig aansprakelijk voor hun eigen informa-
tie, en voor informatie van derden die zij ter beschikking stellen alleen dan wanneer ze kennis 
hebben van de inhoud ervan en zij technisch in staat zijn en er redelijkerwijs van hen kan 
worden verwacht dat ze toegang tot de informatie blokkeren.'" Tevens amendeert de TDG de 
Duitse strafwetgeving om het verspreiden van kinderpornografie en nationaal-socialistische , 
uitingen via het Internet strafbaar te stellen. 

De Lander hebben een Staatsovereenkomst betreffende mediadiensten met elkaar afgeslo-
ten," waarin een met de TDG vergelijkbare aansprakelijkheidsregeling is neergelegd. Een 
verschil tussen beide wetten is echter gelegen in §18 Absatz 3 MDStV, die een mogelijkheid tot 
het blokkeren van informatie door het Jugendschutzamt geeft die de TDG niet kent. 47  

De meeste Duitse Internet-providers hebben zich aangesloten bij de Duitse Internet 
Content Task Force (ICTF). Deze organisatie staat op het standpunt dat providers moreel en 
juridisch gezien (mede-)aansprakelijk zijn voor informatie op het Internet. De ICTF is een 
aantal initiatieven gestart, zoals het doen van voorstellen voor een hot-line waar illegale en 

schadelijke informatie kan worden gemeld en voor technische maatregelen waarmee toegang tot 
informatie kan worden geblokkeerd, alsmede het ontwerpen van richtlijnen voor Internet-

providers die zien op het voorkomen van misbruik. De ICTF is echter niet representatief voor 

42 "Charte de l'Intemet", paragraaf V. 
43 "Charte de !Internet", paragraaf VI. 
44 J. fluet, persoonlijke mededeling. 
45 Zie uitgebreider over het aansprakelijkheidsregime van de TDG: U. Sieber, `Kontrollmoglichkeiten zur Verhin-

derung rechtswidriger Inhalte in Computemetzen (I), Zur Umsetzung von § 5 TDG ant Beispiel der Newsgroups 
des Internet', Computer und Recht, 10/1997, pp. 581-98 (hiema: Sieber 1997). 

46 NW Gesetz zum Staatsvertrag Ober Mediendienste vom 27. Juni 1997 (MDStV), http://uni-muen -
ster.de/Jura/itm/netlaw/mdsvnw.html. 

47 Sieber 1997, p. 583, noot 14. 
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Internet-providers, want juist de grote providers zijn niet aangesloten bij deze organisatie. 
St de ICTF is er een groot aantal andere initiatieven aan de gang, zoals in de filmwereld en 
uitgevers van grote Duitse tijdschriften." 

In 1.1t Verenigd Koninkrijk amendeert de "Defamation Act 1996' 49  de "Law of Defamation" 
doo de aansprakelijkheid voor het publiceren van informatie te beperken indien de betreffende 
per oon kan aantonen dat hij niet de auteur of uitgever van de publicatie is, hij redelijke zorg-
vul igheid ("reasonable care") heeft betracht bij de openbaarmaking en niet wist of reden had 
om e weten dat het om de publicatie van een lasterlijke verklaring ging. Op grond van de wet 
wordt een access provider in ieder geval niet als auteur dan wel uitgever beschouwd. Volgens 
Mil ard c.s. bestaat er onder de wet nog steeds onzekerheid over de vraag op welke wijze een 
Inte11 et-service provider kan voldoen aan de verplichting om redelijke zorgvuldigheid te 
betr chten teneinde het publiceren van lasterlijke verklaringen te voorkomen." 

De "Obscene Publications Act 1959", die het publiceren van obscene artikelen verbiedt, is 
aanOepast door de "Criminal Justice and Public Order Act 1994", zodat nu ook elektronische 
artikelen onder de wet zijn begrepen. 51  

Verder zijn op grond van de "Criminal Justice and Public Order Act 1994" de verboden 
handelingen onder de "Protection of Children Act 1978", een wet die afbeeldingen van kinder-
pornografie strafbaar stelt, uitgebreid naar pseudo-foto's en computergegevens die kunnen 
wor I en omgezet in afbeeldingen.' 

Een andere in dit verband interessante wet is de "Sexual Offences (Conspiracy And 
Incitement) Act 1996", die is gericht op het aanpakken van sextourisme met betrekking tot 
kincieren. In deze wet is een bepaling opgenomen op grond waarvan het posten van een bericht 
op lid Internet waarin met sextourisme ten aanzien van kinderen wordt geadverteerd strafbaar 
is in het VK, wanneer het bericht daar kan worden ontvangen. Het zal echter pas tot een straf-
zaak kunnen komen, wanneer de persoon achter een dergelijk bericht zich fysiek binnen de 
juriclictie van het Verenigd Koninkrijk begeeft." 

Om het Internet vrij te maken van kinderpornografie is de Internet Watch Foundation s' 
(vos rheen Safety-Net Foundation) opgericht door de ISPA (Internet-service providers Associa-
tion , een organisatie die de belangen van de Internet-bedrijfstak behartigt, en LINX (London 
Inteii et Exchange), een niet-commercidle organisatie die de grootste Internet-service providers 
in h t Verenigd Koninlcrijk vertegenwoordigt. In algemene bewoordingen komt de benadering 
van de Foundation erop neer dat Internet-service providers zich verantwoordelijk moeten 
ops ellen bij het aanbieden van diensten, en middelen dienen te implementeren die voorkomen 
dat et Internet voor illegale doeleinden wordt gebruikt. Meer concreet zal de Internet Watch 
Fou dation het aannemen van "responsible policies based on rating and reporting of illegal 
material" aanmoedigen, klachten over kinderpornografie in ontvangst nemen (hot-line) en 
verderleiden naar de betreffende autoriteiten, de toepassing van waarderingssystemen (rating 
systems) voorstaan, nieuwsgroepen voorzien van een waardering, en in samenwerking met 
bui enlandse organisaties trachten bronnen van illegale informatie te traceren. Millard c.s. tonen 
zicl enigszins sceptisch ten aanzien van dit initiatief in de zin dat andere landen mogelijk een 
vee repressiever regime met betrekking tot illegale en schadelijke informatie op het Internet 
on ikkelen, zodat enkel met zelfregulering onvoldoende kan worden bereikt." 

48 Th.  Hoeren, persoonlijke mededeling. 
49 ttp://www.hmsoinfo.gov.uk/hmso/document/Acts1996/1996031.htm.  
50 hristopher Millard, David Griffiths, Vanessa Marsland, The Internet: Identifying and Managing Legal Risks 

online, Clifford Chance, London 1997, p. 35 e.v. http://www.cliffordchance.com/ (hierna: Millard 1997). 
51 14illard 1997, p. 71. 
52 Millard 1997, p. 70. 
53 . Saxby, persoonlijke mededeling. 
54 ttp://www.internetwatch.org.uk/index.html.  
55 , illard 1997, pp. 71-3. 
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Nadat in de Verenigde Staten de "Communications Decency Act" (CDAP vanwege strijd met 
de vrijheid van meningsuiting (First Amendment) ten dele ongrondwettig was verklaard door de 
Amerikaanse rechter" zijn er verschillende wetsvoorstellen verschenen die kinderen beogen te 
beschermen tegen schadelijke informatie op het Internet. De "Internet Freedom and Child 
Protection Bill" en de "Family-Friendly Internet Access Bill" zouden Internet-providers ver-
plichten tot het aanbieden van software voor het screenen van informatie.' Op grond van 
"Child Safe Internet Bill of 1997" zouden bovendien waarschuwingsetiketten worden vereist en 
zou het sturen van onfatsoenlijke informatie naar voor kinderen veilige chat-ruimtes worden 
gecriminaliseerd. De op 8 november 1997 geIntroduceerde Senate Bill S. 1482 beoogt minder-
jarigen te beschermen tegen schadelijke informatie op het Internet. Op grond van het voorstel 
zou het transporteren van dergelijke informatie moeten worden verboden, wanneer het wordt 
verspreid vanuit commerciele overwegingen en zonder dat middelen om de toegeang te blokke-
ren worden ingezet." 

Verder zal het Congres mogelijk toch nog een poging ondernemen om de CDA weer 
overeind te helpen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal een dergelijke poging falen omdat een 
met de Grondwet conforme CDA niet mogelijk lijkt. Het lijken dan ook vooral politieke 
redenen die achter de instandhouding van de CDA zitten: het is een populair onderwerp om 
stemmen mee te winnen.' 

2.2.3 Wijze van aanpak 
In Franlonjk ontstaat uit de verschillende beleidsrapporten het beeld van een pragmatische 
benadering, welke vooral is gericht op zelfregulering. Vanuit deze optiek zou de Charte de 
l'Intemet tot stand zijn gekomen. In werkelijkheid schijnt de Franse overheid echter helemaal 
niet zo enthousiast te zijn over zelfregulering. En de verwachting is dan ook dat van de "Charte 
de l'Intemet" uiteindelijk weinig terecht zal komen.' 

Verder is de Franse regering voor internationale samenwerking op justitieel en politieel 
gebied zoals blijkt uit de aan de OESO gepresenteerde "Charte de cooperation internationale i  
sur Internet". 

1 

In Duitsland wordt zelfregulering en toezicht door content providers gezien als een belangrilk 
mechanisme om het probleem van ongewenste infonnatie op het Internet, voor zover mogelijk, 
te beheersen. Deze benadering komt tot uitdrukking in de IuICDG, waarin providers aansprake-
lijk zijn voor eigen informatie en andere aan hen bekende informatie, en het stimuleren van 
initiatieven van providers. Verder heeft de Duitse federate overheid laten weten dat intematio-
nate overeenstemming over mogelijke en wenselijke manieren om verkeerd gebruik van het 
Internet aan te pakken van groot belang is.' De Duitse overheid heeft in dat licht erg aang 

56 Zie over de wet en de kritiek daarop Rosenoer 1997, p. 184-8. 
57 Reno v. American Civil Liberties Union et al., June 26, 1997, http://www2.epic.org/cdakda_decision.html . De 

uitspraak is interessant, omdat hieruit duidelijk wordt dat het Internet een hoog beschemingsniveau wordt 
toegekend onder het First Amendment, vergelijkbaar met dat van gedrukte media. 

58 'Bill Would Require ISPs to Offer Blocking Software', EPLR Vol. 2, No. 14, p.389. 'Texas House Passes Bill 
Requiring ISPs to Link to Blocking Software', EPLR, Vol. 2, No. 16, p. 437: op 8 april 1997 heeft het Texas 
House of Representatives een vergelijkbare wet aangenomen. 

59 'Next Generation CDA Introduced; Targets Commercial World Wide Web Material', EPLR Vol. 2, No. 45, p. 
1203. 

60 H.H. Perrin, persoonlijke mededeling. 
61 J. Huet, persoonlijke mededeling. 
62 Zie [evens 'Interview with Professor Dr. Ulrich Sieber regarding Internet Content Regulation in Germany', 

http://ourworld.compuserve.com/homepagesickuner/sieber.htmt1Sieber  interview: "one should refrain from going 
forward against carriers and gateways, as the new Law on Information and Communication Services expressly 
provides for. Proceeding against service providers will not only not produce any results, but will only harm 
Germany as a place to do business. If one really wants to achieve something, then one has to reach agreement on 
minimum international standards and enforce them effectively against the authors of criminal statements. 
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edr ngen bij de Europese Commissie om een Richtlijn te formuleren voor de problematiek van 
ille ale en schadelijke informatie op het Internet.' 

In antwoorden van de Landesregierung in Nordrhein-Westfalen op vragen van de SPD-
fralStieTM  opteert de regering ten aanzien van (sexueel) gewelddadige en kinderpornografische 
inf rmatie op het Internet voor een strengere aanpak door verscherping van de handhavingsin- 

ei  strun enten en de straffen. Ook zou zij graag zien dat niet alleen kinderporno die een "Wieder-
gab eines tatsachlichen Geschehens" is, maar ook digitaal geproduceerde kinderporno straf-
baa wordt gesteld.' Tevens wordt de noodzaak van een internationale aanpak van het pro-
blem onderstreept, waarbij wordt gerefereerd aan al lopende initiatieven van de UNESCO" en 
de Iuropese Commissie. Tenslotte wordt gewezen op het belang van vrijwillige zelfcontrole 
doo Internet-providers, internationale justitiele en politiele samenwerking, alsmede samenwer-
king tussen Internet-gebruikers en de opsporings- en vervolgingsautoriteiten 

In ht Verenigd Koninkrijk heeft de overheid voor wat betreft schadelijke informatie de voor-
keu voor zelf-regulering en toezicht door de betrokken partijen omdat wetgeving de ontwikke-
ling van de digitale markt mogelijk zal belemmeren." Internet-providers moeten daarom 

; ged agscodes naar het voorbeeld van de Internet-service providers Association (ISPAr formu-
lere ." Deze benadering lijkt zijn vruchten reeds af te werpen, nu Internet-providers hebben 
vollaan aan het verzoek van de politie om uit eigen beweging nieuwsgroepen met obsceen en 
geviarlijk materiaal te blokkeren om zo een strafrechtelijk onderzoek te voorkomen, en zij zich 
vervil olgens hebben verenigd in de Internet Watch Foundation. 

Het Home Office maakt een onderscheid tussen illegale informatie en schadelijke informa-
tie: tiet eerste is een zaak voor de rechter alsmede opsporings- en vervolgingsinstanties, bij het 
tweéde bestaat een zelfregulerende taak voor betrokken partijen. Dit onderscheid wordt onder-
schrl!ven in het hierna te bespreken rapport van Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK). Tevens 
is het Home Office voorstander van het ter beschikking stellen van filtertechnieken om "heavy 
handed regulation which could damage the Internet's role as a driver of competitiveness" te 
vermijden.' 

Ook het House of Lords in zijn "Agenda for Action" staat zelfregulering voor, en wel in 
de vOrm van een gedragscode tussen de betrokken actoren, zoals Internet-providers, en het 
gebrjuik van filtertechnieken en andere technische oplossingen om ongewenste informatie op 
het nternet aan te pakken. Wanneer dergelijke maatregelen niet adequaat blijken te zijn, zal de 
ove held moeten ingrijpen, waarbij internationale samenwerking, gezien het karakter van het 
InteFnet, een belangrijke rot zal dienen te vervullen. 

In het licht van de regeringswisseling in mei 1997 is een mogelijke indicatie voor de wijze 

oreover, industry should create a self-control body, such we already have, for example, with regard to the FSK 
ir the film industry or with regard to the Press Council. This problem requires creative solutions, and cannot be 
s lved by simply exerting pressure on providers, who are the most easy to get to." 

63 Ti. Hoeren, persoonlijke mededeling. 
64 ' ordrhein-Westfalen in der Informationsgesellschaft, Perspektiven, Gestaltung und Herausforderungen von 

Multimedia, Antwort der Landesregierung auf die GroBe Anfrage 2 der Fraktion der SPD', Drucksache 12/2228, 
04.07.1997 (hierna: NRW-rapport). 

65 NRW-rapport, p. 338. 
66 Clearing-House - Kinder, Medien und Gewalt, aanzet tot intemationale discussie, 1996, NRW-rapport, p. 340. 
67 NRW-rapport, p. 345. 
68 De Minister van Wetenschap en Technologie, Ian Taylor MP, in een persbericht van 21 maart 1996, 

htp://www.coi.gov.uk/coi/depts/GTIJcoi6798b.ok:  "The Government's preference is for a voluntary approach. 
Tie most effective way of influencing the development of the Internet is to enlist the help of the industry; it is in 
tIrir own commercial interest to meet public concerns. An imposed regulatory regime is not likely to solve all 
oilur problems. It could also hamper the emergence of new and innovative companies and services. [...] The 
Internet was designed to survive a nuclear attack - and is likely to prove a challenge to effective regulation." 

69 "Code of Practice, Adopted by ISPA 21 May 1996", http://www.ispa.org.uk/ codenew.htm. 
70 Rapport Falque-Pierrotin, pp. 49-51. 
71 Zie het House of Lords-rapport. 
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van aanpak van de Britse regering het standpunt van Labour ten aanzien van de Information 
Superhighway.' De vrijheid van meningsuiting staat bij Labour voorop. De partij is van 
mening dat de overheid zo min mogelijk regelgevend dient te intervenieren en zoveel mogelijk 
moet overlaten aan zelfregulering door bijvoorbeeld providers. Er zijn evenwel legitieme 
doeleinden voor overheidsinterventie, namelijk het ondememen van actie tegen het aanzetten 
tot rassenhaat, actie ter bescherming van minderjarigen en actie tegen criminaliteit die overal 
(dus ook in het buitenland) strafbaar is. 

In juli 1997 verscheen een briefing van EURIM, een samenwerkingsverband van parte-
mentariers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en belangengroeperingen: "The Regulation 
of Content on the Internet"?' In het rapport worden onder meer de volgende aanbevelingen 
gedaan om illegale en schadelijke informatie op het Internet aan te pakken: 
• er dient een Europees zelfreguleringsregime te komen dat zal moeten uitgroeien tot een 

wereldwijd regime; 
• de ontwikIceling van produkten en diensten ter controle van de toegang tot informatie dient 

te worden aangemoedigd; 
• bestaande wetgeving moet warden verduidelijkt en nieuwe wetgeving dient te worden 

vermeden; 
• aansprakelijkheid voor illegale informatie dient te worden gelegd bij de maker en de 

gebruiker van de informatie en niet bij degenen die de informatie transporteren en toe-
gankelijk maken. 

Tot slot mag niet onvermeld blijven het recent verschenen rapport "Who Watches the 
Watchmen: Internet Content Rating Systems, and Privatised Censorship' 4  van de 
burgerrechten-organisatie Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK). Hierin wordt een pleidooi 
gehouden voor zelfregulering, waarbij overheid en industrie zo min mogelijk betrokken zijn en 
geen noodzaak bestaat voor het inzetten van filtertechnieken en waarderingssystemen om 
onwenselijke informatie to blokkeren. Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) is tegen waarde-
ringssystemen, omdat het overheden en de industrie een middel tot het uitoefenen van censuur 
geeft en privacy-implicaties heeft, daar bij de toegangverlening tot sites gebruikers warden 
geidentificeerd en gescreend. Voorgesteld wordt dat ouders de verantwoordelijkheid dragen 
voor de bescherming van hun kinderen. Door middel van software zouden zij in staat moeten 
worden gesteld om toegang tot schadelijke informatie te blokkeren. Illegale informatie zou 
moeten worden aangepakt volgens een zelfreguleringsmodel, waarbij wordt uitgegaan van de 
verantwoordelijkheid van de Intemetgebruiker die de informatie bij hotlines kan melden. De 
Nederlandse hotline" wordt als voorbeeld genoemd, omdat hier, in tegenstelling tot de Britse 
hotline die vooral 'industry-based' is, door vertegenwoordigers van Intemetproviders, de 
Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) en Intemetgebruikers wordt samengewerkt. De 
Britse situatie leidt er, volgens het rapport, toe dat de verantwoordelijkheid teveel bij de 
Internet-providers wordt gelegd en het geeft mogelijk geen oplossing voor kinderpomo die 
afkomstig is uit het buitenland. Het Nederlandse Meldpunt Kinderpomografieheeft overigens in 
haar eerste jaarverslag laten weten dat de samenwerking met de politie nog veel te wensen 
overlaat.' Naast de verantwoordelijkheid van de Internet-gebruiker wordt tevens het belang van 
gedragscodes voor Internet-providers en intemationale samenwerking benadrukt. 

In de Verenigde Staten is volgens de regering het belangrijkste beginsel "the broadest possible 
free flow of information across international borders". Onnodige regulering zou de groei en 

72 Labour-rapport. 
73 EURIM Briefing No. 19, July 1997, http://www.eurim.org/brief19.htm.  
74 November 1997, http://www.leeds.ac.uldlaw/pgs/yamanJwatchmen.htm.  
75 Internet Meldpunt Kinderpornografie, http://www.meldpunt.org . 
76 Http://www.meldpunt.orgiverslag.html . 
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ver§cheidenheid van het Internet teniet kunnen doen. Om die reden is de regering een voorstan-
der ivan zelf-regulering en van het invoeren van waarderingssystemen en technische oplossing-
en, oals filtertechnieken, om informatie te screenen. De FCC is in dezen dezelfde mening 
toegedaan.' De Verenigde Staten zullen een dialoog starten met belangrijke handelspartners 
om e voorkomen dat er barrieres worden opgeworpen voor de elektronische handel ten gevolge 
van Irverschillen in nationale wetgeving. 

2.2.I Relevantie van het onderwerp ; 
De trafrechtelijke aansprakelijkheid voor illegale en schadelijke informatie op het Internet 
heeft in alle hierboven genoemde landen alsmede de Europese Unie een grote relevantie. 

2.3 Belastingen 

2.34 Juridische problemen 
In F ankrijk heerst de opvatting dat wanneer bedrijven van buiten de EU niet zijn onderworpen 
aan ¶iet BTW-systeem van de EU-lidstaten er een concurrentienadeel voor bedrijven binnen de 
EU al ontstaan.' Tevens bestaat de kans dat de koper van produkten in een onevenredig 
nad lige positie zal belanden, wanneer geen belastingplichtige in Frankrijk kan worden aang-
wezen doordat de leverancier volledig onzichtbaar blijft dan wel geen vertegenwoordiger 
binnen de Franse landsgrenzen heeft. Hij zal dan namelijk opdraaien voor de verschuldigde 

ht bela tinggelden. Dit laatste speelt met name in het geval van immateriele goederen, zoals 
soft are, informatie en diensten." 

Ook in Duitsland wordt voor het probleem van concurrentie-achterstand gewaarschuwd waar 
het gaat om de toepassing van het belastingrecht in een digitale omgeving. 

Ten iianzien van het Verenigd Koninkrijk bespreken Millard c..s. in hun rapport" een aantal 
probiemen die zich met betrekking tot belastingen kunnen voordoen op het Internet. Zo kan de 
vraag rijzen of een onderneming die gevestigd en derhalve belastingplichtig is in het ene land 
tevens belasting moet betalen in een ander land om de enkele reden dat zich daar de server 
bevipdt waarop de website van de onderneming of mirror van de website staat, dan wel omdat 
de website daar toegankelijk is voor klanten. 

Tevens rijzen er vragen omtrent het begrip 'permanent establishment' in de "Model Tax 
Convention" van de OESO, een model dat in veel landen wordt toegepast. Dit begrip vereist 
een ekere fysieke aanwezigheid voor het hebben van een belastingplicht, maar op het Internet 
is di fysieke aanwezigheid niet langer nodig. Onder de huidige EU BTW-regelgeving, vindt 
BTW-heffing over telecommunicatiediensten, het aanbieden van toegang tot het Internet en het 
aanbeden van on-line diensten plaats daar waar de leverancier is gevestigd. Amerikaanse 
aanbieders van on-line diensten ontlopen in de EU dus BTW-heffing. 

In d Verenigde Staten is het belangrijkste probleem de opkomende concurrentie tussen lokale 
autoOteiten doordat bedrijven zoeken naar de plaats (land of staat) met het gunstigste belasting-
klimat. 

77 Digital Tornado-rapport, p. 44-5. 
78 B nayoun Georges David, Tiscalite et nouvelles technologies, Deux nouveaux textes d'interpretation de la loi 

de finances pour 1997', Expertises, Aoat/Septembre 1997, 252 (hiema: Benayoun 1997). 
• 79 J. uet, persoonlijke mededeling. 

80 Millard 1997, pp. 65-70. 
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2.3.2 Oplossingen 
In Frankrijk is recentelijk de "Loi de finances pour 1997" geamendeerd teneinde bepaalde 
Internetdiensten onder het BTW-regime te brengee Krachtens artikel 19 van deze wet zijn 
telecommunicatiediensten nu onderworpen aan het algemene belastingsysteem van 1 januari 
1997. Onder telecommunicatiediensten ("prestations de telecommunications") worden tevens 
begrepen het toegankelijk maken van Internet- en e-maildiensten. Voor deze diensten is BTW 
verschuldigd indien de klant in Frankrijk of een andere EU-lidstaat gevestigd is dan wet wan-
neer de klant onder het Franse BTW-systeem valt." 

Verder heeft de Franse belastingdienst op 16 februari 1996 een richtlijn (BOI3A-1-96) 
uitgevaardigd, waarin is bepaald dat geen BTW wordt geheven over het downloaden van 
standaardsoftware." 

In Duitsland heeft de overheid anticiperend op een aanpassing van de EU-BTW-regelgeving 
nationale wetgeving geamendeerd. De veranderingen zijn vanaf 1 januari 1997 van kracht 
geworden. 11  

In het Verenigd Koninkrijk wordt nauwlettend gekeken naar de ontwikkelingen binnen de 
OESO. De OESO overweegt op dit moment om de "Model Tax Convention" aan te passen in 
de zin dat de plaats waar de computerapparatuur staat, via welke de handel wordt gedreven, een 
aanknopingsfactor wordt voor belastingheffing. Nieuwe EU-BTW-regelgeving zal naar alle 
waarschijnlijk op 1 januari 1999 van kracht worden en ondertussen kunnen lidstaten hun 
nationale wetgeving reeds aanpassen in de geest van de verwachte Europese veranderingen. Het 
Verenigd Koninkrijk zal van deze mogelijkheid gebruik maken, maar wanneer precies is niet 
bekend. 

In de Verenigde Staten zijn momenteel twee wetsvoorstellen in behandeling: de "Tax-free 
Internet Act of 1997"" en de "Internet Tax Freedom Act"." Het eerste wetsvoorstel verbiedt 
belastingheffing op het Internet door de federate overheid. Het tweede wetsvoorstel bevat een 
verbod op nieuwe Staats- en lokale belastingen voor het Internet." 
Verder heeft een aantal staten wetten betreffende belastingen in relatie tot Internet goedge- 

81 Benayoun 1997. Benayoun belcritiseert de wet in zijn artikel: "Si ce texte a pour objet d'adapter les differentes 
dispositions fiscales aux nouvelles realites techniques des telecommunications, ii ne resout en rien le probleme de 
l' imposition et surtout du contr8le des transactions transnationales". 

82 Zie [evens Rapport Martin-Lalande: "Donner un signal international fort a l'engagement positif de la France dans 
le commerce en ligne tout en evacuant le risque de &localisation des activites en determinant le regime de TVA 
applicable par le lieu physique de l'acheteur des biens et des services." 

83 Rand-rapport, p. 161. 
84 Millard 1997, p. 69. 
85 H.R. 995, ingediend in het Huis op 6 maart 1997. 'Bill to Exempt Taxes on Internet Services Introduced', EPLR 

Vol. 2, No. II, p.311. Zie tevens: http://www.house.gov/weldon/pr3-6-97.html.  
86 S. 442, ingediend in de Senaat op 13 maart 1997, http://www.aop.org/legis/hr1054.html . 'Cox, Wyden To 

Introduce Legislation To Stop New State, Local Internet Taxes', EPLR Vol. 2, No. 2, pp. 52-3. Wyden, Cox 
Introduce Bills to Halt Further Taxation of Internet Commerce', EPLR Vol. 2, No. 12, p. 334. 'Senate Commerce 
Puts Off Action On Internet Tax Bill, Citing Disagreements', EPLR Vol. 2 No. 27, p. 708: het wetsvoorstel heeft 
vertraging opgelopen, daar de Senate Commerce Committee meer tijd nodig heeft om het voorstel in overweging 
te nemen. 

87 'ETA Opposes Legislation Banning Internet Taxes', EPLR Vol. 2, NO. 23, p. 584. De Federation of Tax 
Administrators is tegen de "Internet Tax Freedom Act", omdat deze "holds the potential to substantially disrupt 
state and local tax sales and property taxes currently applied to electronic transactions." Zie verder 'Internet Tax 
Freedom Bill to Move Quickly Despite Opposition From State Authorities', EPLR Vol. 2, NO. 22, pp. 560-2; 
'California Opposes Taxation of Internet Commerce, Official Says', EPLR Vol. 2, No. 21, p.535; 'Senate 
Commerce Committee Approves Internet Tax Freedom Act; Future Uncertain', EPLR Vol. 2, No. 43, p. 1143; 
'State, Local Leaders Vow to Continue Fight Against Internet Taxing Authority', EPLR Vol. 2, No. 43, p. 1144; 
'Internet Tax Moratorium Proponent Says Bill Will Allow Time for Policy Study', EPLR Vol., No. 43, p.1144-5. 
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keuk-d." 
Op 2 mei 1997 heeft de Multistate Tax Commission (MTC) besloten om een project 

geriOt op de elektronische handel te starten "to identify and explore the issues involved in 
app!ying state and local taxes and fees to electronic commerce." In een definitief rapport zal 
eenlModel voor wetgeving ter implementatie van de aanbevelingen van de MTC worden 
gepresenteerd." 

2.3. Wijze van aanpak 
in  In fil ankrijk wordt algemeen aangenomen dat niets op dit terrein mogelijk zal zijn zonder 

inte ationale afspraken over de vraag in welk land belastingplicht wordt geeffectueerd. In het 
rap ort Falque-Pierrotin wordt een nog niet door nieuwe ideeen weerlegd voorstel gedaan voor 
het land van bestemming. Meer duidelijkheid wordt verwacht van het rapport over electronic 
com11 erce, waaraan in opdracht van de Minister van Economische Zaken, M. Lorentz, wordt 
gew rkt en dat binnenkort zal worden gepubliceerd." Hierin zal naar alle waarschijnlijkheid 
worOen geopteerd voor een intemationale aanpak van de belastingkwestie. 91  

In Duitsland neemt de overheid vooral een afwachtende houding in. Er zijn derhalve nog geen 
pla*n of meningen. 

In dé Verenigde Staten heeft het onderwerp nog niet resulteerd in een 'political battle', omdat 
ic  men zich pas sinds kort de problemen begint te realiseren. Wel geeft het rapport "A Framework 

for lobal Electronic Commerce" een eerste indruk van de richting waarin wordt gedacht. 
Alle eerst moet er geen nieuwe belastingvorm voor het Internet (een bit-tax) komen. Verder 
dient de wijze van aanpak van belastingheffing op het Internet uniform en eenvoudig te zijn, en 
te worden gebaseerd op bestaande belastingbeginselen. De volgende principes moeten daarbij 
worden betracht: 
• de handel mag niet worden belemmerd; 
• het systeem moet eenvoudig en transparant zijn; 
• het systeem moet ingepast kunnen worden in het huidige belastingsysteem van de Verenig-

de Staten en haar intemationale handelspartners. 92  
Het iielastingsysteem dient verder te worden aangepast aan het specifieke karakter van het 
Inte et ("potential anonymity", "the capacity for multiple small transactions" en "the difficulty 
of as ociating online activities with physically defined locations"). 93  

ot slot kan worden opgemerkt dat de Amerikaanse regering een vrijhandelszone op het 
Internet voorstaat en zij zal dit standpunt intemationaal uitdragen in de WTO en andere aang-
ewezen internationale fora. 

Ook in het Verenigd Koninkrijk neemt men vooralsnog een afwachtende houding in. 

88 'Florida Bill Would Ban Tax On Internet Access, Other Electronic Services', EPLR Vol. 2, No. 19, P.  503; 

0

i `C liforn ia Tax Board Proposes to Exempt Out-of-State Internet Sites From Taxation', EPLR Vol. 2, No. 26, p. 
65 ; 'California Internet Tax Freedom Act Makes Progress', EPLR Vol. 2, No. 29, p. 792; 'California Assembly 
P ses Bill Banning Imposition of Most Internet Taxes', EPLR Vol. 2, No. 36, p. 978-9; 'Washington Laws Bans 
T es on ISPs', EPLR Vol. 2, No. 20, p. 520. 

89 INAf C to Launch Project to Explore Tax Issues Related to Electronic Commerce', EPLR Vol. 2, 1997 No. 19, pp. 
5 -4. 

90 `M'ssion sur le commerce electronique'. 
91 J. Huet, persoonlijke mededeling. 
92 Framework Electronic Commerce. 
93 Ziel  verder 'Clinton Unveils Report Advocating National, Global Harmony on Internet Taxes', EPLR Vol. 2, no. 

27 1997, p. 703. 
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2.3.4 Relevantie van het onderwerp 
In de Europese landen, met name Duitsland en het VK, wordt een afwachtende houding aang-
enomen. In Frankrijk lijkt het onderwerp nauwelijks te spelen. Dat is anders in de VS, ofschoon 
ook daar pas sinds kort in toenemende mate aandacht voor het onderwerp bestaat. 

2.4 Internationaal privaatrecht 

2.4.1 Juridische problemen 
In zowel Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk houdt de overheid zich (nog) niet 
met vraagstuldcen rondom internationaal privaatrecht en Internet bezig. 

In de Verenigde Staten vermeldt het rapport "A Framework for Global Electronic Commerce" 
de noodzaak tot het inrichten van een juridisch kader "governed by consistent principles across 
state, national, and international borders that lead to predictable results regardless of jurisdicti-
on in which a particular buyer or seller resides." Het rapport stelt dat er momenteel in veel 
gevallen te veel onduidelijkheid bestaat, wanneer zich jurisdictieconflicten voordoen tussen 
landen. Verder is ten aanzien van wereldwijde commerciele transacties overheidsinterventie 
noodzakelijk met het oog op de ontwikkeling van adequate en doelmatige mechanismen voor de 

oplossing van conflicten. 

2.4.2 Oplossingen 
In de Verenigde Staten wordt momenteel de "Uniform Commercial Code" (UCC) aangepast 
voor toepassing op het Internet. De UCC unificeert wetgeving van alle Amerikaanse staten op 
het gebied van commerciele transacties. Tevens is een voorstel voor een "Electronic Contrac-
ting and Records Act" gepubliceerd betreffende transacties die niet reeds door de UCC worden 
bestreken." Verder bestaat er veel jurisprudentie betreffende het interstatelijke conflictenrecht, 
maar gezien de grote verschillen tussen het Amerikaanse en continentale ipr zal daar in het 
kader van deze studie verder geen aandacht aan worden besteed. 

2.4.3 Wijze van aanpak 
In de Verenigde Staten is de regering een sterk voorstander van het ontwikkelen van een 

wereldwijd commercieel juridisch kader dat partijen door middel van een rechtskeuze op hun 
overeenkomst(en) van toepassing kunnen verklaren teneinde problemen met betrekking tot 
jurisdictie te vermijden. Dit juridisch kader moet grotendeels worden gedefinieerd door de 
deelnemers aan de elektronische handel. Verder heeft de regering een voorkeur voor internatio-
nale initiatieven, zoals de UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce," en zij spoort 
internationale organisaties, zoals de UNCITRAL, UNIDROIT en de Internationale Kamer van 
Koophandel, aan om internationale beginselen voor de elektronische handel te definieren. 

2.4.4 Relevantie van het onderwerp 
Het internationaal privaatrecht in relatie tot het Internet is op dit moment in geen van de landen 
met uitzondering van de VS erg relevant. Hier moet echter wel een onderscheid worden aang-
ebracht naar wetenschappelijke relevantie en relevantie op beleidsniveau. In ieder geval in 
Duitsland en de VS wordt op wetenschappelijk niveau aandacht aan het onderwerp besteed, 
waarbij de VS een grote voorsprong lijkt te hebben. Op beleidsniveau zijn enkel in de VS 
initiatieven en blijken van gedachtevorming over het onderwerp zichtbaar. 

94 'New Draft Electronic Transactions Act Aims to Clarify Status of Electronic Records', EPLR Vol. 2, 1997 No. 
35, pp. 935-6. 

95 Http://www.un.or.at/uncitralitexts/electcom/ml-ec.htm.  
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3.1 Inleiding 

Bij privacy en de elektronische snelweg treedt een drietal onderwerpen op de voorgrond. Het 
gaat om: 

i)  • de bescherming van persoonsgegevens; 
• de vertrouwelijkheid van communicatie, in het bijzonder e-mail; 
• de mogelijkheden en onmogelijkheden van anonimiteit. 
Wat de Verenigde Staten betreft wordt in relatie tot privacy en de elektronische snelweg ook 
het robleem van de "illegal and harmful content" genoemd. Dit probleem wordt in de Europe-
se laInden wel als een belangrijk onderwerp gezien, maar niet beschouwd als een onderdeel van 
privicy. Voor het onderwerp "illegal and harmful content" verwijzen we derhalve naar hoofd-
stuk 2.2. 

Ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en de elektronische snelweg is er 
een ■i:Inderscheid tussen de VS enerzijds en Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
anderzijds. De Europese landen hebben met name op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens vooral de laatste vijftien jaren een sterke internationale oridntatie. De 
aandacht in internationaal verband start bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van 4e Mens (EVRM) en loopt via de privacybeginselen van de OESO en het Databescher-
min sverdrag van de Raad van Europa van 1981 naar de Europese Privacyrichtlijn van 1995. 

t Initi tieven in het kader van de Raad van Europa (bijvoorbeeld van de "Consultative committee 
of th convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of 
pers nal data" en de "Project group on data protection and New technologies" en de Europese 
Unie zijn dan ook vaak richtinggevend(er) voor nationaal beleid en regelgeving dan strikt 
natiopale initiatieven. Zo is door de Europese Privacyrichtlijn een gemeenschappelijk 
rechtsgebied ontstaan. Dit zal een uniformerend effect hebben op de positie van de 
versh

.
illende lidstaten. Het (beslissend) overwicht van de inte rnationale ontwikkelingen over 

de nattonale wordt nog versterkt door de samenwerking van de Europese "data protection 
commissioners" (Registratiekamers) in onder andere de zogenaamde artikel 29-Groep van de 
Euro ese Privacyrichtlijn, en in de "International Working Group on Data Protection in Tele-
comi unications". Door deze laatste groep is het zogenaamde "Budapest-Berlin Memorandum" 
opge teld.' Het memorandum kan gelden als de gezamenlijke opvatting van de Europese 
comt issioners. 

en aanzien van het onderwerp anonimiteit op de elektronische snelweg wijzen we erop 
dat ozlze problematiek voor een deel vergelijkbaar is met en als het ware afhankelijk is van de 
crypto-perikelen. Wat het onderdeel encryptie betreft wordt verwezen naar 6.2 In dit hoofdstuk 
word t aandacht besteed aan anonimiteit in de context van privacy en het recht op bescherming 
van de vertrouwelijkheid van het privé-leven. 

3.2 pescherming persoonsgegevens 

3. Privacy 

3.2.1 Juridische problemen 
Bij d bescherming van persoonsgegevens op de elektronische snelweg zijn de belangrijkste 
onderwerpen het verzamelen van gegevens, met name het verzamelen van gegevens zonder dat 

96 H14://www.datenschutz-berlin.de/diskus/13_15.htm.  
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dit bekend is voor de betrokkene of het verzamelen van gegevens bij kinderen die internetten,' 
het analyseren van de verzamelde gegevens, en de doorgifte van persoonsgegevens naar derde 
landen ("transfer to third countries")." Bij dit laatste aspect gaat het om doorgifte van per-

soonsgegevens naar andere landen dan de lidstaten van de EU. 

Voor wat betreft de Europese dimensie stellen we vast dat er aandacht voor de problemen 

rondom de bescherming van persoonsgegevens op de elektronische snelweg is binnen de 
genoemde twee werkgroepen van de Raad van Europa. Zo wordt in het kader van de "Consul-
tative committee of the convention for the protection of individuals with regard to automatic 
processing of personal data" bezien of het databeschermingsverdrag van 1981 wijziging of 
aanvulling behoeft. Conclusies zijn, voor zover bekend, nog niet bereikt. In de "Project group 
on data protection and New technologies" zijn richtlijnen voor gebruikers van Internet en 
Internet-service providers" voorbereid. Deze richtlijnen zijn op 17 oktober 1997 door de 
"Project Group on Data Protection" aangenomen en gepubliceerd.' 

Op EU-niveau buigt zich thans binnen DG XV een commissie over de problematiek van 
de "transfer to third countries", een onderwerp dat van groot belang is in relatie tot doorgifte 
via de elektronische snelweg. Centrale vraag voor de genoemde commissie is hoe bepaald kan 
worden of er wel of geen sprake is van "an adequate level of protection" in het derde land, en in 
hoeverre deze toets voor verschillende bedrijven, diensten of sectoren anders kan uitvallen."" 
Simitis wijst er in dit verband op dat de betekenis van art. 25 van de Privacyrichtlijn niet 
overschat moet worden. Art. 26 van de Privacyrichtlijn biedt een aantal gronden op de voet 
waarvan toch gegevens doorgegeven kunnen worden naar een derde land in de situatie dat er in 
dat derde land geen voldoende bescherming is. Simitis wijst met name op de mogelijkheden dat 
doorgifte van gegevens (toch) is toegestaan met de ondubbelzinninge toestemming van de 
betrokkene en in het geval dat doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van een 

overeenkomst.'" 

Voor wat betreft Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk spitst het debat zich, anders 

dan in de Verenigde Staten, niet toe op databescherming en de elektronische snelweg, maar op 
de implementatie van de Europese Privacyrichtlijn. Basisgedachte is dat er met de implementa-
tie afdoende regelgeving zal zijn, ook waar het het gebruik van persoonsgegevens op de elektro-

nische snelweg betreft. 
In Frankrijk bestaat wel een zijdelingse discussie over de relatie tussen Internet en de 

bescherming van persoonsgegevens. Het probleem dat in dit verband speelt betreft het beleid 
ten aanzien van namen van personen welke zijn vermeld in Internet-sites. 

Specifiek voor het Verenigd Koninkrijk kan aan het voornoemde algemene uitgangspunt 

worden toegevoegd dat de implementatie van de Privacyrichtlijn plaats zal vinden binnen het 
bredere kader van de implementatie van het EVRM als onderdeel van het regeringsinitiatief 
"bring rights home". In het regeringsstuk "Data Protection: the governments proposal" van 31 

97 Zie voor de mogelijkheden om gegevens over de surfer op het World Wide Web te verzamelen de Intemetsite van 
Anonymizer, Inc.( http://www.anonymizer.corn/) . Zie voor de mogelijkheden van via het Internet bedienbare 

camera's http://www.omroep.nUeo/webcam/control/banner.html  of 

http://www.facingfacts.nl/webcam/webcam_remote_slow.html.  
98 Zie bijvoorbeeld: U. Brnhann, "Data protection in Europe: Looking ahead, speech at the 19 th  International 

Conference of Privacy Data Protection Commissioners, Brussels, 17-19 September 1997", p. 4 (hiema: Brtihann). 
99 De term Internet Service Providers verwijst in deze richtlijnen naar verschillende soorten providers, zoals access 

providers, network providers, content providers, backbone providers en BBS-operators. 

100 	"Guidelines for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data 
on the information highways, which may be incorporated in or annexed to codes of conduct", Project 
Group on Data Protection, Council of Europe, 17 October 1997, 0-PD (97) rev. 

101 	Brnhann, p. 3. 
102 	S. Simitis, "Foreword", in: Schwarz, P.M. en JR. Reidenberg, Data Privacy Law, A Study of United 

States Data Protection, Charlottesville, Virginia, Michie: 1996, p. viii. 
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juli 1997 wordt niet verwezen naar Internet of de elektronische snelweg.' Wel wordt in een 
bijl ge bij de regeringsvoorstellen, waarin een samenvatting van reacties op een consultatie 
doc ment te vinden is, vermeld: "Many said that it would be almost impossible to apply the 
pro, isions of the Directive to the Internet."' 

In e Verenigde Staten is privacy een onderwerp dat vlak onder de oppervlakte sluimert en 
ieder moment tot eruptie kan komen. Het lijkt alsof het wachten is op een "groot 
privacyongeluk" 1 ". Dit komt onder andere naar voren uit verschillende privacy-surveys zoals 
de "Equifax/Harris consumer privacy survey" uit 1996, waaruit blijkt dat bijna 65% van het 
Amerikaanse publiek zegt dat "protecting the privacy of consumer information is "very" 
imOrtant to them".' Actueel is de GVU's "7th WWW User Survey"' waaruit blijkt dat 
Gt 	,; , 

M st people prefer anonymous payment systems and feel that the Internet needs new laws to 
pro ect privacy".'" Ook uit de meer dan veertig ontwerpen voor regulering die bij het 
Coilgres' zijn ingediend blijkt dat de problemen rondom het gebruik van persoonsgegevens op 
het Internet als probleem wordt ervaren. 

3.2.;, Oplossingen 
Op uropees niveau zijn het "Budapest-Berlin Memorandum" van genoemde "International 
Woking Group on Data Protection in Telecommunications" van Europese Registratiekamers 
en cie richtlijnen voor gebruikers van Internet en Internet-service providers van 17 oktober 1997 
van de "Project Group on Data Protection" van de Raad van Europa vermeldenswaard. 

Het "Budapest-Berlin Memorandum" stelt dat zowel de juridische als technische 
bescherming van de privacy onvoldoende is. Het memorandum bevat een tiental 
uitgngspunten. Zo worden internationale samenwerking en een internationaal 
toelchtmechanisme bepleit (uitgangspunten 3 en 4). Over e-mail wordt opgemerkt dat dit op 
een elfde wijze beschermd dient te worden als telecommunicatie en het briefgeheim (5). Op het 
gebied van de meer technische oplossingen worden "nettiquette" en ook labelling of 
kwaliteitszegels voor privacy-vriendelijke providers en producten bepleit (8). 

De richtlijnen van de Raad van Europa gaan er (eveneens) van uit, dat het Internet niet 
veilig is en dat surfen over het net elektronische sporen nalaat. Het gebruik van encryptie en 
pse doniemen wordt aanbevolen (onderdeel II, 1 en 2). Internet-service providers zouden onder 
and re gericht moeten zijn op het zo min mogelijk vastleggen van gegevens. Ook zouden zij 
bere'd moeten zijn mee te werken met de bevoegde autoriteiten (onderdeel III, 4). 

103 	Http://www.homeoffice.gov.uk/datapl.htm.  
104 	Http://www.homeoffice.gov.uk/datap10.htm.  
105 	H.H. Perrin, persoonlijke mededeling. 
106 	"The 1996 Equifax/Harris consumer Privacy Survey", Equifax Inc., 1600 Peachtree Street, Atlanta 

Georgia 30309, P.  3. 
107 	Graphics, Visualization & Usability Center, College of Computing, Georgia Institute of Technology, 

Atlanta, http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/.  
108 	"High Level Summary and Trend Analysis, Electronic Privacy", 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-04/#exec . Zie voor een overzicht van verschil-
lende publieksonderzoeken over Internet en privacy http://www.epic.org/privacy/survey/.  

109 	Vaak gaan de wetsvoorstellen over wijziging en aanpassing van al bestaande regelgeving. Het gaat onder 
andere om de "Social Security Privacy Act of 1997", de "Personal Information Privacy Act of 1997", de 
"Communications Privacy and Consumer Empowerment Act", de "Medical Information Privacy and 
Security Act", de "Personal Information Privacy Act of 1997", de "Encrypted Communications Privacy 
Act of 1997", de "Computer Security Enhancement Act of 1997", de" Privacy Protection Act", de 
"Computer Security Enhancement Act of 1997", de "Data Privacy Act of 1997", de "Federal Internet 
Privacy Protection Act of 1997", de "Wireless Privacy Enhancement Act of 1997", de "Consumer 
Internet Privacy Protection Act of 1997", de "Social Security On-line Privacy Protection Act of 1997", en 
de "Medical Privacy in the Age of New Technologies Act of 1997". 
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In Frankrijk heeft de registratiekamer, CNIL, enkele aanbevelingen uitgevaardigd voor het 
beleid ten aanzien van het gebruik van namen van personen vermeld op Internet-sites. Zo'n 2 
jaar geleden nam de CNIL als standpunt in dat de personen individueel om toestemming 
moesten worden gevraagd (de zaak betrof een Internet-site van een ziekenhuis). Dit uitgangs-
punt leverde echter grote praktische problemen op, waarbij ook de vraag naar voren kwam of en 
hoe je de toestemming moest vermelden. De CNIL hanteert momenteel een minder strikt 
regime: men dient personen uitsluitend op de hoogte te stellen van het felt dat ze bezwaar 
kunnen aantekenen tegen vermelding op een site (uitspraak inzake de Internet-site van de 
Franse premier). 11°  

In Duitsland is de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot Internet geen afzonderlijk 
nationaal probleem." Wel kent de Teledienstenwet (TDG) een afzonderlijk artikel met betrek-
king tot het gebruik van persoonsgegevens bij elektronische diensten (art. 2 IulCDG). 

Voor het Verenigd Koninkrijk geldt eveneens dat de bescherming van persoonsgegevens in 
relatie tot Internet geen afzonderlijk nationaal probleem is. 

In de Verenigde Staten wordt door het Witte Huis via het "Framework for Global Electronic 
Commerce" ingezet op zelfregulering. De conclusie over privacy en de elektronische snelweg 
luidt: "The Administration considers data protection critically important. We believe that 
private efforts of industry working in cooperation with consumer groups are preferable to 
government regulation, but if effective privacy protection cannot be provided in this way, we 
will reevaluate this policy." 2  

Er zijn inmiddels verschillende initiatieven gelanceerd om labeling-programma's niet 
alleen te gebruiken voor het afschermen van "harmful content", maar ook om sites een privacy-
adequaat label te geven." Labeling kan een mogelijke oplossing bieden voor zowel 
gegevensbescherming op zich als voor internationaal verkeer van persoonsgegevens. 
Reidenberg stelt in een artikel dat een actueel overzicht geeft van de stand van zaken in de 
Verenigde Staten: "As a solution for data protection and for international data flows, PICS and 
P3 can be a valuable instrument. This technology allows for customization of information 
privacy between web sites and users while offering a means of automatic enforcement. If the 
web sites policies are unsatisfactory for the user, the connection is blocked'''. Labeling is 
volgens hem momenteel nog geen "magical solution" omdat er nog geen uitgebalanceerd 
privacy-rating model is ontwikIceld, niet alle browsers de verschillende labelingtechnieken 
kunnen gebruiken en omdat regeringsactie nodig lijkt om de al bestaande labeling-technieken 
ook in te zetten voor privacybescherming. 

110 	"Deliberation no. 97-009 du 4 fevrier 1997 relative A la demartde d'avis du Service d' information du 
Gouvemement concemant It traitement d'informations nominatives opera dans le cadre du site Internet 
du Premier Ministre et du Gouvemement", CNIL - 17e rapport d'activite 1996, p. 81-83. 

1 1 1 	Zo komt er in de gezamenlijke verklaring van de Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 
van 24 oktober 1997 ("Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes und Modemisierung des Daten-
schutaechts, EntschlieBung der 54. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 
vom 23./24. Oktober 1997) geen verwijzing voor naar Internet of de elektronische snelweg. Wel worden 
daarin privacy-vriendelijke informatiesystemen bepleit. In dit verband worden anonimisering, pseudonie-
men en ctyptografie genoemd, 
http://www.datenschutz-berlin.de/sonstige/konferen/54.kon/neubdsg.htm.  

112 	Framework Electronic Commerce, paragraaf 5. 
113 	PICS: Platform for Internet Content Selection, http//www12.w3.org/PICS/;  P3: Privacy Preference 

Protocol, http://www.w3.org/Privacy/.  
114 	J.R. Reidenberg, "Information privacy rules through law and technology, paper presented at the 19 th  

International Conference of Privacy Data Protection Commissioners, Brussels, 17-19 September 1997, 
p. 4. 



Netiquette of Wetiquette 	 25 

3.2.3 Wijze van aanpak 
In ifrankrijk lijkt de opvatting te zijn dat na de implementatie van de richtlijn het - sterk straf-
reditelijk georienteerde - privacyrecht afdoende zal zijn om de problemen - in combinatie met 
zelfregulering - aan te pakken. 115  Wet worden problemen voorzien op het terrein van de feitelij-
ke handhaving. 

In L uitsland speelt zoals hiervoor opgemerkt de vraag over de bescherming van persoonsgege-
ven4 niet als afzonderlijk onderwerp. Wet zijn er naar het oordeel van de 
Dat nschutzbeauftragten bij implementatie van de Privacyrichtlijn een aantal 
`G ndsatzentscheidungen' nodig. 116 Zij pleiten derhalve voor specifieke aandacht voor de 

IEI uitg ngspunten van de privacywetgeving. Verder lijkt het gevoelen in Duitsland te ontstaan dat 
de ,uropese Privacyrichtlijn afbreuk zal kunnen doen aan het thans hoge niveau van 

:4_1_1 117 es 

In de Verenigde Staten wordt zelfregulering als uitgangspunt genomen.' Naast het genoemde 
"Framework for Global Electronic Commerce", verdient het door het U.S. Department of 
Com .11 erce uitgebrachte lijvige rapport "Privacy and Self-regulation in the Information Age" 
aand cht. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op vele aspecten van zelfregulering, met name de 
reed opgedane ervaringen daarmee. Een negental bedrijven, waaronder America Online, Inc., 
Ame ican Express en Bell Atlantic, doet verslag van hun privacy-ervaringen met zelfregule- 
ring. 122 ring. 

aast zelfregulering is er zeker ook aandacht voor regulering. Zoals hiervoor opgemerkt 
zijn r inmiddels bij het Congres meer dan veertig ontwerpen voor regulering ingediend. Alle 
hebb n ze op de een of andere wijze iets te maken met privacy op het Internet. De meerderheid 
van eze voorstellen zal het waarschijnlijk niet halen. Opvallend is wel dat er bij de discussie 

In h0 Verenigd Koninkrijk is de implemetatie van de Privacyrichtlijn geplaatst in het bredere 
kader van de implementatie van het EVRM. Blair zegt in zijn voorwoord bij het regerings 
CC 	1 WIlite paper" van oktober 1997 over de "Human Rights Bill"' dat deze tot doe heeft "to 
intrOduce legislation to incorporate the European Convention on Human Rights into United 
Kingdom law." Als redenen voert hij aan: "[The Bill] will give people in the United Kingdom 
opp rtunities to enforce their rights under the European Convention in British courts rather 
than having to incur the cost and delay of taking a case to the European Human Rights Corn-
miss on and Court in Strasbourg. It will enhance the awareness of human rights in our society. 
And it stands alongside our decision to put the promotion of human rights at the forefront of 
our oreign policy." 119  

Tot slot moet gewezen worden op de gedragscode van de ISPA van 21 mei 1996, in het 
bijzonder paragraaf 1.4 over data protection!' 

115 	Zie ook rapport Falque-Pierrotin, pp. 26, 35-38. De bescherming van persoonsgegevens is geen onder- 
werp (meer) in het later gedateerde rapport Martin-Lalande. 

116 	"Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes und Modernisierung des Datenschutzrechts, EntschlieBung 
der 54. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander vom 23.124. Oktober 1997", 
http://www.datenschutz-berlin.de/sonstige/konferen/54.kon/neubdsg.htm.  

117 	Th. Hoeren, persoonlijke mededeling. 
118 	"Rights brought home: the human right bill, presented to parliament by the Secretary of State for the 

Home Department, Command Paper No. Cm 3782", The Stationery Office, 
http://www.official-documents.co.ukidocument/hoffice/rights/rights.htm.  

119 	Http://www.official-documents.co.uk/document/hoffice/rights/preface.htm.  
120 	Internet Service Providers Association UK, "Code of Practice", http://www.ispa.org.uk/.  
121 	Zie ook "President's Adviser on Electronic Commerce To Raise U.S. Concerns Over EU Privacy Rule", 

EPLR Vol. 2 No. 34, p. 905. 
122 	Http://www.ntia.doc.gov/reports/privacy/privacy_rpt.htm.  
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over deze voorstellen veelvuldig een diversiteit aan zwaarwegende maatschappelijke belangen 
naar voren wordt gebracht om de voorgestelde privacyrechten weer in te perken.' 

3.2.4 Relevantie van het onderwerp 
In zowel Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk is de bescherming van persoonsgege-
yens en de elektronische snelweg (nog) geen primair nationaal thema. De bescherming van 
persoonsgegevens en de implementatie van de Europese Privacyrichtlijn is dat daarentegen we!. 
Aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot Internet is er wel in het 
kader van de Raad van Europa en de EU. Ook de Europese Registratiekamers hebben aandacht 
besteed aan Internet in het "Budapest-Berlin Memorandum" van 19 november 1996. 

In de Verenigde Staten is privacybescherming en Internet een veel bediscussieerd 
onderwerp, zowel binnen de overheid als in het bedrijfsleven en bij actiegroepen. 

3.3 Vertrouwelijke communicatie en e-mail 

3.3.1 Juridische problemen 
Zowel in Frankrijk als Duitsland is er op beleidsniveau geen discussie over vertrouwelijke 
communicatie en e-mail. In Frankrijk regelt het Wetboek van Strafrecht de vertrouwelijkheid 
van telecommunicatie, naast de geheimhouding van post. 

In het Verenigd Koninkrijkheeft de Data Protection Registrar aandacht gevraagd voor een 
methode om gevrijwaard te blijven van ongewenste direct marketing via e-mail-adressen. 
Voorgesteld is om e-mail-adressen te voorzien van zogenaamde "markers". Hiermee zou al op 
het niveau van het e-mail adres zelf duidelijkheid geschapen worden over de wens om wel of 
geen e-mail met marketing-aanbiedingen te ontvangen. Ook zou door een toevoeging in het e-
mail-adres aangegeven kunnen worden dat men bezwaar heeft tegen het doorgeven van het 
adres. Het gaat in feite echter om een zaak van bescherming van persoonsgegevens! 24  Dit 
voorstel heeft (nog) geen bijval gekregen. 

In de Verenigde Staten bestaat er aandacht voor de vertrouwelijkheidsaspecten van zogenaamde 
transactiegegevens "Telecommunications-related personal information" (TRPI). Het gaat 
hierbij om gegevens die niet de inhoud betreffen, maar wel min of meer betrekking hebben op 
het feit dat er communicatie plaatsgevonden heeft. Als voorbeeld zijn te noemen de gegevens 
over gesprekken en e-mail zoals datum, tijd, duur, afzender en ontvanger. Met name in het 
rapport "Privacy and the NI!: Safeguarding Telecommunications-Related Personal Information" 
van de National Telecommunications and Information Administration (NTIA) van het Depart-
ment of Commerce van oktober 1995 wordt deze problematiek behandeld.' De NTIA komt tot 
de conclusie dat het verzamelen en gebruiken van TRPI zal toenemen, en dat er een steeds 
grotere spanning zal ontstaan tussen de wens van providers van telecommunicatie en 
informatiediensten enerzijds om dergelijke gegevens voor marketing van nieuwe diensten te 
gebruiken en de behoefte aan controle op de openbaarmaking van potentieel gevoelige gege-
yens anderzijds. De bestaande wetgeving wordt, gelet op de elektronische snelweg, niet toerei-
kend geacht. De reden is dat de "Electronic Communications Privacy Act" uit 1986 alleen van 

123 	International Herald Tribune, 21 oktober 1997. 
124 	Het e-mail adres J.Smith+PRIV@... zou dan aangeven dat men geen direct-marketing e-mail wil ontvang- 

en. Het adres .1.Smith+PER@... zou aangeven dat men bezwaar heat tegen het doorgeven van het e-mail 
adres. Zie "The Thirteenth Annual Report of the Data Protection Registrar, Appendix 14, Privacy 
Enhancing Technologies - Suppression Markers in Internet Addresses", June 1997, p. 116, 
http://www.open.gov.uk/dpr/report97/report97.htm.  

125 	Http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/privwhitepaper.html.  
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toePassing is op providers van (openbare) telecommunicatie en niet op Internet-(access) provid-
ers. 

3.31 Oplossingen 
In owel Frankrijk als Duitsland worden geen initiatieven ondernomen. 

In let Verenigd Koninkrijk zijn er naast de genoemde Bill of Rights geen initiatieven voor 
i  reg I lering van de bescherming van vertrouwelijkheid van communicatie op de elektronische 

sne weg. De bescherming van communicatie vindt zijn basis in onder andere het leerstuk van 
"th obligation of confidence" en enkele specifieke wetten zoals de "Telecommunications Act 
1984 ", de "Interception of Communications Act 1985" en de "Computer Misuse Act 1990". 

Ool,  in de Verenigde Staten bestaan momenteel geen initiatieven ter regulering van vormen van 
communicatie op de elektronische snelweg. De bescherming van communicatie vindt zijn 
grondslag in het Fourth Amendment sedert de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof 
in de zaak Katz v. United States uit 1967. 126  

De verschillende vormen van elektronische communicatie zijn sinds 1986 geregeld in de 
"El ctronic Communications Privacy Act 1986" (ECPA). 127  De ECPA geeft bescherming tegen 
de 

1  
i terceptie van elektronische vormen van communicatie (Title 1). 1 " Interceptie betekent in 
!, 

dit erband real-time interceptie: aftappen. Voorbeelden van dergelijke interceptie zijn het 
mo itoren van netwerkverkeer of het monitoren van de aanslagen op het toetsenbord. Elektroni-
sch communicatie ziet op "any transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data, or 
inteligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, 
pho o electronic or photo optical system." De ECPA biedt dan ook bescherming aan onder meer 

iii  

e-m il, computer-tot-computer dataverkeer, draadloze telefonie, video-conferencing en satelliet-
ver , eer. 

De bescherming die de ECPA biedt is niet absoluut. Twee belangrijke gronden voor 
inbreuk zijn de zogenaamde "authorized law enforcement interception" en de interceptie na 
toe4emming van éen van de communicerende partijen, de "one party consent". Daarnaast ziet 
de FCPA enkel op publieke telecommunicatienetwerken. Private telecommunicatienetwerken 
vall n veelal niet binnen de bescherming van de ECPA. 

Naast bescherming tegen de interceptie van elektronische communicatie biedt de ECPA 
ook bescherming tegen niet-geautoriseerde toegang tot communicatie die opgeslagen is in een 
computersysteem, op tape, disk of op ieder ander magnetisch of optisch medium (Title II).' De 
ECPIA biedt in Title III tevens bescherming aan bepaalde vormen van "transactional" informa-
tie. Iierbij gaat het om bijvoorbeeld de identiteit van de communicerende partijen of gegevens 
inza e het bestaan van communicatie. Title III verbiedt het gebruik van zogenaamde "pen 
regi ters" en "trap and trace devices" anders dan voor het operationeel management van het 
com unicatiesysteem. "Pen registers" en "trap and trace devices" omvatten onder andere de 
logginglijsten van mulituser-computersystem en programma's om de oorsprong en de bestemm-
ing''an e-mail-berichten vast te leggen. 

126 
127 

128 

129 

389 U.S. 347. 
Zie hierover: H.H. Perritt, Jr., Law and the information superhighway 1996 pp. 98-114; P.M. Schwarz, 
J.R. Reidenberg, Data Privacy Law, A Study of United States Data Protection, Charlottesville, VA: 
Michie, pp. 223-228. De ECPA is opgenomen in de United States Code, Title 18 Crimes and criminal 
procedure, Part I, Crimes, zie noot 33 en 34. 
United States Code, Title 18 "Crimes and criminal procedure", Part I. Crimes, Chapt. 119. "Wire and 
electronic communications interception and interception of oral communications", 
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/ch119.html.  
United States Code, Title 18 "Crimes and criminal procedure", Part I. Crimes, Chapt. 121. "Stored wire 
and electronic communications and transactional records access", 
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/ch121.html.  
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3.3.3 Wijze van aanpak 
Over Frankrijk, puttsland en het Verenigd Koninkrijk vallen bier geen nadere opmerkingen te 
maken. 

In de Verenigde Staten komt men ten aanzien van de bescherming van transactiegegevens de 
NTIA in het rapport "Privacy and the Nil: Safeguarding Telecommunications-Related Personal 
Information" tot de conclusie dat het aanbeveling verdient de bescherming van TRPI in een 
zogenaamd aangepast contractueel model te regelen. Een dergelijk model moet bedrijven en 
consumenten de mogelijkheid geven een overeenkomst te bereiken over het verzamelen en 
gebruiken van TRPI onder de fundamentele voorwaarden van "provider notice" en "consumer 
consent". De NTIA acht deze voorwaarden van transparantie (informatie over de redenen 
waarom gegevens verzameld worden, waarvoor deze gebruikt zullen worden en welke waarbor-
gen voor vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens gelden) en toestemming 
noodzakelijk, omdat een zuiver contractueel model niet voldoende privacywaarborgen zal 
bevatten voor onder andere de consumenten die geen sterke positie bezitten, bijvoorbeeld 
vanwege een laag inkomen.'" 

33.4 Relevantie van het ondenverp 
In zowel Frankrijk, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk speelt het onderwerp niet of nauwel-
ijks. In de Verenigde Staten is de behoefte aan bescherming van transactiegegevens actueel. Er 
is gelet op de ECPA thans geen bijzondere behoefte aan bescherming van de inhoud van de 
communicatie zelf. Wel bepleiten de Europese Registratiekamers in het "Budapest-Berlin 
Memorandum" bescherming van e-mail op eenzelfde wijze als het briefgeheim. 

3.4 Anonimiteit 

3.4.1 Juridische problemen 
Op Europees niveau zijn met name de Registratiekamers van mening dat anonimiteit essentieel 
is voor privacybescherming op de elektronische snelweg en dat het gebruik van enctyptie voor 
iedereen (legaal) mogelijk moet zijn." 1  Ook in de genoemde richtlijnen voor Internet van de 
Raad van Europa worden, zij het in voorzichtiger bewoordingen, mogelijkheden voor 
pseudoniemen en encryptie bepleit.'" 

In Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er geen bijzondere aandacht voor 
anonimiteit en de privacyaspecten van de elektronische snelweg. 

In de Verenigde Staten is er ten aanzien van de elektronische snelweg naast de cryptografie-
discussie geen afzonderlijke aandacht voor anonimiteit. 

3.4.2 Oplossingen 
In Franlcrijk wordt noch aan problemen noch aan oplossingen aandacht geschonken. 

130 	"Privacy and the NIL: Safeguarding Telecommunications-Related Personal Information. Part III. Propo- 
sed Framework for collection and use of TRPI", http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/privwhitepaper.html.  

131 

	

	Zie bijvoorbeeld het Budapest-Berlin Memorandum, onder 7 (encryptie) en 9 (anonimiteit), 
http://www.datenschutz-berlin.de/diskus/13_15.htm.  

132 	"Guidelines for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data 
on the information highways, which may be incorporated in or annexed to codes of conduct", Project 
Group on Data Protection, Council of Europe, 17 October 1997, CJ-PD (97) rev. , II, nr. 1 (encryptie) en 
3 (pseudoniem). 
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In Dulls/and kent de Teledienstenwet (TDG) in artikel 2 een regeling voor anonimiteit. Aanbie-
der van diensten zijn verplicht de mogelijkheid aan te bieden dat op anonieme basis van de 
dieristen gebruik kan worden gemaakt.'" 

In het Verenigd Koninkrijk pleit het House of Lords voor een recht op toegang tot Internet in 
bijvoorbeeld bibliotheken. Door dergelijke vormen van openbare toegang tot de elektronische 
sntveg wordt de mogelijkheid geschapen om anoniem van elektronische diensten gebruik te 
ma Len. 134 

133 
134 
135 

In de Verenigde Staten is anonimiteit sterk verbonden met het recht op vrije meningsuiting 
zoal I beschermd door het First Amendment. Het Hooggerechtshof oordeelde in 1995 dat 
ano imiteit een aspect is van "the freedom of speech protected by the First Amendment".'" 
Beh lye dit algemene uitgangspunt zijn er geen specifieke maatregelen inzake anonimiteit en 
het nternet. 

3.4.4 Wijze van aanpak 
We erwijzen op dit punt naar de voorgaande paragraaf. 

3.4. Relevantie van het onderwerp 
Afg zien van de Europese aandacht van met name de Registratiekamers is het onderwerp 
ano imiteit op de elektronische snelweg in alle landen niet zozeer een privacy-onderwerp, maar 
ond irdeel van de cryptografie- en opsporingsdiscussie. 

Http://ourworld.compuserve.com/homepagesickuner/mu1timd3.htm . 
House of Lords-rapport, paragraaf 5.64 en 5.66 (toegang). 
McIntyre v. Ohio Elections Commissions, 514 U.S. 334 (1995). Zie tevens: 
http://cpsr.org/cpsr/free_speech/mcintyre.txt.  
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Inleiding 

Bij etrouwbaarheid' in relatie tot de elektronische snelweg komen de volgende onderwerpen 1 :• 
naa voren: 
• algemene uitgangspunten (waaronder juridische zekerheid); 
• encryptie en TTP's; 
• technische aspecten (standaarden en certificering). 
Het pelang van een betrouwbare elektronische snelweg wordt in alle onderzochte landen 
erkend. In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wordt de problematiek zeer sterk 
gepiaatst in de context van electronic commerce. In dit hoofdstuk zullen encryptie en TTP's 
vantltit het betrouwbaarheidsperspectief worden behandeld. Voor wat betreft de handhavings-
prob,lemen in relatie tot deze aspecten, verwijzen we naar hoofdstuk 6. 

4.2. Algemene problematiek 

4. Betrouwbaarheid 

4.24 Juridische problemen 
In F;y2nkrijk wordt als belangrijk probleem inzake juridische zekerheid de toepassing van 
"ou e" concepten op "nieuwe" technieken gezien. Ook de internationale aspecten van het 
Internet (waaronder de toepassing van straf- en handelsrecht) worden gesignaleerd. Als belang-
rijks e vragen in deze context worden genoemd: welke wetten zijn van toepassing? Wie is 
vera , twoordelijk? En welke vormen van bewijs zijn toelaatbaar of noodzakelijk? 

In Dliitsland noemt men ten aanzien van de betrouwbaarheid van IT-systemen in het document 
"Info 2000: Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" een zestal aandachtspunten. 
Het laat om: 
4. het verbeteren van identificatie- en authenticatieprocedures voor toegang tot computers en 

data (als voorbeeld wordt biometrie genoemd); 
5. bevordering van het gebruik van encryptiesystemen; 
6. onderzoek naar de vraag of er beveiligingsstandaarden moeten komen voor belangrijke IT-

systemen; 
7. het promoten van het bewustzijn inzake de beveiliging van IT-systemen; 
8. et ondersteunen van internationale activiteiten inzake het bevorderen van de beveiliging 

an IT-systemen; 
ti4  9. pndersteuning voor Europese initiatieven op het gebied van de introductie van TTP's. 

en is zich ervan bewust dat het juridisch en het economisch kader moeten worden 
aang past aan technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen teneinde een betrouwbare 
basis voor investeringen en voor innovatie te creeren. Het belang van het gebruik van een 
heldere terminologie en van de mogelijkheid om nieuwe diensten onder de wetgeving te 
brengen wordt expliciet genoemd." 6  

In het Verenigd Koninkrijk wordt in "The House of Lords - Agenda for Action in the UK" 
explieiet de problematiek inzake betrouwbaarheid, encryptie en verificatie aangekaart. Een 
problel  em dat hierin wordt genoemd is dat de trend van convergentie in de telecommunicatie- en 
omro lepsector niet tot een convergentie in het aantal regulerende organen leidt. Er bestaan geen 

136 	Zie het rapport "Informationsgesellschaft: Chancen, Innovationen und Herausforderungen" van de Rat ftir 
Forschung, Technologie und Innovation (Ministerie van Onderwijs), 
http://www.iid.de/rat/feststellungen/initiative/index.html  (hiema: RFTI-rapport). 
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algemene beleidsdocumenten die duidelijk omschrijven wat voor soort problemen zich precies 
voordoen en hoe ze moeten worden aangepakt. 

In de Verenigde Staten wordt in het document "A Framework for Global Elctronic Commerce" 
aandacht besteed aan de juridische onzekerheid met betreklcing tot Electronic Commerce. Er is 
aandacht voor de onzekerheid die het toepassen van bestaande wetten met zich meebrengt. Een 
"Uniform commercial code for electronic commerce", waarin zaken als de status van elektroni-
sche berichten en elektronische handtekeningen wordt geregeld, wordt van belang geacht. 

4.2.2 Oplossingen 
In FranIcrijkwordt erkend dater geen enkelvoudige oplossing is. Verschillende benaderingen 
moeten worden gecombineerd. Genoemd worden: contracten, consensus, onderwijs, en het 
verspreiden van informatie die het juridisch kader duidelijk moet maken. Eventueel beleid moet 
daarbij pro-actief zijn en niet slechts defensief. 

In Duitsland denkt men enerzijds aan aanpassing van de mededingingsregels en anderzijds aan 
een uitbreiding van het juridisch kader teneinde de doelstelling van het creeren van een be-
trouwbare basis voor investeringen en innovatie te bereiken. Zelfregulering kan hierbij een rol 
spelen, maar in het Duitse beleid lijkt ook een belangrijke rot voor de overheid weggelegd. Zo 
meent men dat in het licht van de groeiende afhankelijkheid van de maatschappij van het goed 
functioneren van ICT, preventieve maatregelen nodig zijn om een betrouwbare infrastructuur te 
garanderen. Aldus zou er regelgeving moeten komen die telecom-operators verplicht stelt 

dergelijke maatregelen te nemen.' 

In het Verenigd Koninkrijk lijkt er met het aantreden van de nieuwe regering een vertraging in 

de ontwikkeling van beleid, waaronder beleid inzake betrouwbaarheid, op te treden. Zo laat een 
regeringsstandpunt over de het consultatiedocument over TTP's op zich wachten (zie 4.3). 

In de Verenigde Staten staat de overheid een terughoudende aanpak voor. Zo merkt men ten 
aanzien van elektronische betalingssystemen op dat de technologie op het moment te snel 
verandert om een goed beleid te ontwikkelen. Om deze reden wordt het invoeren van beperken-
de regels gezien als ontoepasselijk en potentieel schadelijk. Op de langere termijn zou echter 
kunnen blijken dat zelfregulering niet tot oplossingen voor alle problemen leidt. Voorbeelden 
van gebieden waarop de overheid dan gedwongen zou kunnen worden om in te grijpen zijn de 
veiligheid en betrouwbaarheid van systemen voor elektronische betaling, de consumentenbe-
scherming en de rechtshandhaving. 

Een voorbeeld van een terrein waarop de VS wel actief aan regelgeving voor juridische 
betrouwbaarheid werkt is de status van elektronische berichten en elektronische handtekening-
en. Men kan zich in dezen vinden in een benadering van problemen als die van de "UNCITRAL 
Model Law for Electronic Commerce". Dat de Verenigde Staten deze benadering serieus 
nemen, moge blijken uit het ontwerp voor een "Uniform Electronic Transactions Act a  die 

grote overeenkomsten vertoont met de modelwet van de UNCITRAL (zie ook 4.3). 

4.2.3 Wijze van aanpak 
We verwijzen hiervoor naar hetgeen in de voorgaande paragraaf is opgemerkt. 

4.2.4 Relevantie van het onderwerp 
In Frankrijk hebben algemene aspecten rondom betrouwbaarheid (waaronder juridische zeker- 

137 	Info 2000-rapport. 
138 	Opgesteld door een wetgevingscommissie van de Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 

http://www.law.upenn.eduilibraryfuldulc.htm . 
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heic) de laatste 2 a 3 jaar sterk aan relevantie gewonnen. Na een aanvankelijke periode van 
non-activiteit kwam men tot het inzicht dat men - in belangrijke mate vanwege het succes van 
Minitel - de aansluiting begon te verliezen, zeker ten opzichte van de Verenigde Staten. Ook in 
Dui sland wordt het onderwerp als relevant aangemerkt. Op een aantal punten heeft de aan-
dacht reeds geleid tot wetgeving. 

In het Verenigd Koninkrijk krijgt het onderwerp "juridische betrouwbaarheid of zeker-
heior niet veel aandacht. Dit blijkt onder andere uit het gebrek aan aandacht dat in verschillen-
de beleidsdocumenten aan het onderwerp wordt besteed. In de Verenigde Staten wordt het 
ond 
regi 
von 

4.3 Encryptie en TTP's 

4.3. 
In a 
het 

139 

;twerp als relevant aangemerkt en worden mogelijke probleemgebieden bekeken. Als er 
lerend wordt opgetreden is dat om duidelijkheid te verschaffen (de elektronische status 

geen juridische belemmering). 

Juridiscbe problemen 
le landen kampt men met het probleem dat een evenwicht moet worden gevonden tussen 
lelang van encryptie en het belang van rechtshandhaving (zie daarover 6.2). 

In Frankrijk erkent men dat een van de belangrijkste zwakke punten van netwerken als het 
Internet de slechte beveiliging en betrouwbaarheid is. Encryptie wordt in deze context als 
belangrijk aangemerkt. Voor de ontwikkeling van electronic commerce toepassingen wordt de 
beschikbaarheid van encryptie zelfs essentieel geacht. 

In Duitsland wordt het belang van encryptie erkend. 139  Het probleem speelt op een soortgelijke 
.. 	. wuze als m Frankrijk. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt in de context van het onderwerp betrouwbaarheid in verschil-
lend beleidsdocumenten gesproken over het belang van (public key) encryption en van TTP's. 
In d "House of Lords - Agenda for action in the UK" wordt bijvoorbeeld gesteld dat sterke 
ecry tie beschikbaar moet zijn voor zakelijk en commercieel gebruik op een zo kort mogelijke 
term ijn. Het House stelt dat een hoog niveau van beveiliging essentieel zal blijken voor veel 
gebruikers van de elektronische snelweg. Expliciet wordt gemeld dat de benadering van de 
Verenigde Staten inzake de export van encryptie "in no-one's interest" is en dat er in een EU-
context druk op de Verenigde Staten moet worden uitgeoefend om de beperkingen te versoepe-
len. 

In da Verenigde Staten geeft men encryptie een positie tussen verschillende andere methoden 
om 4: e betrouwbaarheid van de informatie-infrastructuur te waarborgen. In §6 (Security) van het 
document "A Framework for Global Electronic Commerce" wordt opgemerkt dat een betrouw-
bare Global Information Infrastructure (Gil) aan vier eisen moet voldoen: 
1. een veilig en betrouwbaar telecommunicatienetwerk; 
2. effectieve methoden voor de bescherming van informatiesystemen; 
3. effectieve methoden voor het authenticeren van gebruikers en voor het handhaven van 

confidentialiteit van gegevens; 
4. goed opgeleide gebruikers van de infrastructuur. 
Encryptie wordt derhalve gepositioneerd als een middel tussen andere middelen. 

Zie bijvoorbeeld het Info 2000-rapport en het RFTI-rapport. 
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4.3.2 Oplossingen 
De Europese Commissie heeft recentelijk een Communication over beveiliging en vertrouwen 
in elektronische communicatie gepubliceerd, em "electronic commerce" en het gebruik van 
digitale handtekeningen te stimuleren.' Gezien de uiteenlopende (plannen voor) wettelijke 
regelingen voor de digitale handtekening, overweegt de Commissie een kader te scheppen met 
gemeenschappelijke juridische randvoorwaarden voor Certification Authorities. Ook bekijkt de 
Commissie of op communautair niveau voor wettelijke erkenning van de digitale handtekening 
moet worden gezorgd. De Commissie benadrukt de noodzaak tot intemationale samenwerking, 
onder andere om tot gemeenschappelijke standaarden te komen en wederzijds certificaten te 

erkennen. Voor regulering van encryptie is van belang dat de Commissie benadrukt dat diensten 
voor authenticatie en integriteit moeten worden onderscheiden van diensten voor confidentiali-
telt. 

In Frankrijk kent men reeds lange tijd wetgeving die het gebruik van encryptie aan banden legt. 
Onder invloed van de nieuwe ontwikkelingen wordt het beleid echter versoepeld (zie ook 
6.2.2). 41  De hoofdlijnen van het nieuwe Franse beleid zijn de volgende:" encryptie wordt 
volledig vrijgegeven als het alleen kan worden gebruikt em de authenticiteit en de integriteit 
van berichten te waarborgen (bijvoorbeeld met digitale handtekeningen). Deze functies worden 
als essentieel voor het ontwikkelen van electronic commerce-toepassingen gezien. Voorts kan 
een vergunning worden gegeven voor encryptie voor het waarborgen van confidentialiteit, 
onder voorwaarde dat de diensten die daarvoor worden gebruikt zijn ondergebracht bij een 
TTP. Een dergelijke TTP moet een officieel erkende organisatie zijn die de encryptiesleutels 
van gebruikers beheert. In de licentie-overeenkomst met de TIP wordt een bepaling opgeno-
men dat de TTP de sleutels moet overdragen aan de autoriteiten in bij de wet voorziene geval-
len. De ratio achter het systeem is dat encryptie gebruilct kan worden zonder dat de staat van 
informatie wordt afgesloten. De decreten die dit nieuwe beleid nader invulling moeten geven 
worden eind 1997 of begin 1998 verwacht. 

In de Franse context wordt hehaaldelijk het gebruik van chipkaarten als een middel voor 
gebruikersidentificatie en beveiliging genoemd (de Franse industrie heeft veel ervaring in de 
productie van chipkaarten).' Ook wordt gesteld dat deze ontwikkeling intemationaal meer 
draagvlak begint te krijgen (in beleidsdocumenten uit andere landen is hier niets van terug te 
vinden). 

In Duitsland heeft het beleid inzake encryptie geculmineerd in de "Gesetz zur digitalen Signatu-
ren" (SigG) die onderdeel uitmaakt van de meer algemene "Gesetz zur Regelung der Rahmen-
bedingungen ftir Informations- und Kommunicationsdienste" (IuKDG - de SigG is terug te 
vinden in art. 3 van de luICDG). Ook relevant in deze context is de "Verordnung zur digtalen 
Signatur" die op basis van §16 van de SigG is opgesteld. De SigG beschrijft het kader waarbin-
nen digitale handtekeningen op een betrouwbare manier kunnen worden gebruikt. Er wordt 
uitgegaan van een certificeringssysteem. Instellingen die certificaten kunnen verstrekken 
moeten een vergunning aanvragen 	SigG). Voor het verkijgen van een dergelijke vergunning 
bestaan zware eisen. In §14(1) van de SigG wordt gesteld dat voor het genereren en opslaan van 
digitale handtekeningen gebruik van gecertificeerde apparatuur vereist is. Overigens is het niet 
verplicht van gecertificeerde sleutels voor digitale handtekeningen gebruik te maken. De wet 

140 	"Towards A European Framework for Digital Signatures And Encryption. Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions ensuring security and trust in electronic communication" , COM (97) 503. 
141 	Zie http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/technweblg.htm.  

142 	Het beleid is neergelegd in artikel 17 van de "Loi de Reglementation des Telecommunications (n° 96-659 
du 26 juillet 1996", Journal Official, 27 juli 1996, 
http://www.telecom.gouvlr/francais/activ/telecom/Irt96.htm.  

143 	Zie bijvoorbeeld http://www.telecom.gouvir/francais/activ/techno/technjeu.htm.  



Netiquette of Wetiquette 	 35 

ricFt zich op de gevallen waarin bijzondere zekerheid gewenst 

In tet Verenigd Koninkrijk is de meest recente beleidsvisie te vinden in een publiek consultatie-
document van maart 1997 van het Department of Trade and Industry.' De status van het 
document is na de regeringswissel onduidelijk: Labour heeft nog geen officieel standpunt 
. 	I mgenomen, maar algemeen wordt aangenomen dat Labour niet onverdeeld enthousiast staat 
tegcnover de ideeen uit het document. Ook zijn er veel negatieve reacties op het consultatiedo-
current binnengekomen.' In het document wordt "secure electronic commerce" als een 
belangrijke zaak voor consument en industrie geIntroduceerd. Het gebruik van cryptografie 
wordt als belangrijk voor het beschermen van de integriteit en confidentialiteit van informatie 
aan emerkt. Expliciet wordt het belang van digitale handtekeningen in open netwerkomgeving-
en enoemd. Er wordt echter opgemerkt dat bij het ontwikkelen van een beleid inzake cryptog-
rafi rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden voor rechtshandhaving, de be- 
sch rming van de nationale veiligheid, de bescherming van de privacy, de bescherming van 
inte lectuele-eigendomsrechten en de bescherming van zakelijke en financiele informatie. 

l 

Het belang van een methode om een wettelijke basis voor toegang tot geencrypteerde 
infoin atie te creeren wordt erkend. Een systeem van gelicenseerde TTP's wordt in dit kader als 
oplossing naar voren geschoven. Als belangrijkste reden voor de introductie van gelicenseerde 
TTPi's wordt het scheppen van vertrouwen genoemd. Andere redenen zijn de mogelijkheid om 
sleu els bij TTP's op te vragen voor opsporingsdoeleinden (met een "warrant" van de Secretary 
of S ate, via een key escrow-systeem), de bevordering van interoperabiliteit en het verschaffen 
van en "data-recovery service" bij het verloren gaan van sleutels. Overigens is het de bedoe-
ling dl  at het gebruik van gelicenseerde TTP's op vrijwillige basis gebeurt. Men kan en mag dus 
op andere wijze in de encryptiebehoefte voorzien. Wet zou er een verbod moeten komen op het 
aanbieden van encryptiediensten door niet-gelicenseerde partijen. Er zou een aansprakelijkheid 
op 4  TTP liggen als er bij het beheren van prive-sleutels fouten worden gemaakt. 

In dO Verenigde Staten staat men het gebruik van een combinatie van technische en organisato-
1 risc1 le maatregelen voor om de Gil betrouwbaar te laten functioneren. Voorbeelden van tech-

nick n zijn encryptie en firewalls. Voorbeelden van organisatorische maatregelen zijn "key and 
secu ity management infrastructures" en "trusted certification services" (voor de ondersteuning 
van et gebruik van digitale handtekeningen). Er wordt echter een vrijwillige, door de markt 
gar' tieerde benadering van dergelijke oplossingen voorgestaan. Expliciet wordt in het docu-
men "A Framework for Global Electronic Commerce" opgemerkt dat het gebruik van encryptie 
een ' double-edged sword" is: aan de ene kant is het gebruik van encryptie van essentieel belang 
(in d ze context moet ook het gradueel versoepelen van exportbeperkingen worden gezien), aan 
de a dere kant kan encryptie ook door kwaadwillende elementen worden gebruikt. Het gebruik 
van ey-recovery-encryptie zou een deel van de problemen ten aanzien van rechtshandhaving 
kunnen oplossen (zie 6.2.2). 

In een aantal staten is reeds wetgeving ingevoerd of voorgesteld op het gebied van digitale 
handtekeningen." 7  Een voorbeeld is de "Utah Digital Signature Act" uit 1995 die een juridisch 
kad0-  geeft voor het gebruik van cryptografie voor authenticatie- en integriteitsdoeleinden. 
Andre staten waar reeds dergelijke wetgeving van kracht is zijn Georgia, Florida, Hawaii, 
Oregon, Washington en Wyoming. In Massachusetts is men bezig met een wetsontwerp dat 
meerltechnologie-neutraal is; zowel digitale handtekeningen als andere vormen van elektroni- 

144 

145 

146 
147 

Zie ook §5(1) SigV, waarin deze verplichting nogmaals wordt geformuleerd, en §17 SigV, die de keuring 
van technische componenten behandelt. 
"Licensing of Trusted Third Parties for the Provision of Encryption Services. Public Consultation Paper 
on detailed proposals for legislation", maart 1997, http://dtiinfol.dti.gov.uk/pubs/  (hierna: DTI-rapport). 
Zie http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/I.Brown/dti-responses.htm.  
Zie voor een overzicht http://cwis.kub.nU —frw/people/hof/DS-lawsu.htm. 
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sche authenticatie worden behandeld. California is bezig met een wetsvoorstel over het gebruik 
van digitale en dynamische handtekeningen. In Minnesota heeft men criteria opgesteld voor 
licensering van Certification Authorities en heeft men de verantwoordelijkheden van -IIP's 
vastgelegd. In Nevada is een wet van lcracht die het gebruik van elektronische symbolen als een 
vervanging of aanvulling van handtekeningen toelaat. 

4.3.3 Wijze van aanpak 
In Frankrijk lijkt men voor een aanpak te kiezen waarbij het gebruik van encryptie langzaam 
wordt versoepeld. Zoals boven aangegeven, wordt het gebruik van encryptie voor systemen die 
alleen kunnen worden gebruikt om de authenticiteit en de integriteit van berichten te waarbor-
gen, vrijgegeven. 

In Duitsland heeft men vooralsnog voor een aanpak gekozen waarbinnen het gebruik van 
cryptografie wordt toegestaan. Voor digitale handtekeningen is reeds een regeling getroffen. 

In het Verenigd Koninkrijk bestaat op het moment onduidelijkheid over de aanpak. Het gebruik 
van cryptografie is op het moment vrij. Zoals gezegd is de status van het meest recente beleids-
document onduidelijk (zie ook 6.2.2). 

In de Verenigde Staten kiest men voor een aanpak van zelfregulering. De exportbeperkingen 
zijn de afgelopen tijd enigszins versoepeld. 

4.3.4 Relevantie van het onderwerp 
In Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten wordt het onderwerp als zeer relevant aang-
emerkt. In het Verenigd Koninkrijk is vanuit de hoek van de regering een stilte ingetreden. Het 
wachten is op een officieel regeringsstandpunt. 

4.4 Technische aspecten van betrouwbaarheid 

4.4.1 Juridische problemen 
Over de technische aspecten van betrouwbaarheid van de elektronische snelweg wordt in 
beleidsdocumenten en relevante wetten weinig geschreven. 

In Frankrijk is een opmerking over de technische betrouwbaarheid van telecommunicatieinfra-
structuren te vinden in het interconnectiebesluit.' Men stelt aldaar dat een operator zorg moet 
dragen voor de beveiliging van netwerkoperaties, de handhaving van de integriteit van het 
netwerk, de interoperabiliteit van diensten, en de bescherming van data (inclusief persoonsge-
gevens). Ook wordt in het document "Les technologies de l'information; autoroutes et services 
de !Information en France" in de paragraaf "Les enjeux technologiques"" een aantal ander-
werpen genoemd waar aandacht aan moet worden besteed (bijvoorbeeld miniaturisatie en 
stroomgebruik). Echter, er worden geen actiepunten voor de overheid genoemd. 

In Duitsland wordt in het beleidsdocument "Info 2000: Deutschlands Weg in die Informations-
gesellschaft" het grote belang van standaarden genoemd; deze vormen een preconditie voor 
ongehinderde communicatie en daarmee voor het tot stand komen en functioneren van een 
moderne informatie-infrastructuur. De Duitse regering erkent het principe dat standaarden door 

148 	Dit besluit is gebaseerd op artikel L 34-8 van de "Loi no. 96-659 du 26 juillet 1996 de Reglementation 
des Telecommunications", http://www.telecom.gouv.fr/francais/activitelecom/decinter.htm.  

149 	Hnp://www.telecom.gouv.fr/francais/activitechno/techncom.htm.  
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middel van consensus worden gevormd en op vrijwillige basis worden gehanteerd. Echter, men 
meria op dat de inhoud van, de organisatie van en de procedure omtrent standaarden moet 
wor en aangepast. Waar de regering zelf partij is, zal zeker een actieve rol in het standaardise-
ring, proces worden gespeeld. 

4.4. 
Ove 

In het Verenigd Koninkrijk wordt in beleidsdocumenten geen aandacht besteed aan technische 
aspel cten van betrouwbaarheid of standaarden. 

In d Verenigde Staten worden standaarden als essentieel aangemerkt voor het commerciele 
suc6

l
esvan het Internet op de lange termijn. Standaarden bevorderen de interactie tussen 

verschillende diensten, bevorderen de mededinging en reduceren onzekerheid.'" Te vroeg 
vasteggen van standaarden kan echter leiden tot het vasthouden aan verouderde technologie. 
De 9ntwikkeling van standaarden moet dan ook vanuit de markt plaatsvinden. De regering heeft 
geen rol bij vastleggen van technische standaarden en mechanismen voor interoperabiliteit, 
eventueel wel bij het faciliteren. Ten aanzien van standaarden op het gebied van electronic 
comfnl  erce wordt opgemerkt dat het "unwise and unnecessary" is voor regeringen om standaar-
den pp dit gebied vast te leggen. 

4.4; Oplossingen 
Ten laanzien van het vaststellen van standaarden wordt in Duitsland en in de Verenigde Staten 
vastliehouden aan het principe dat dit een zaak van de markt is. 

Wijze van aanpak 
de aanpak van de problematiek is, buiten het reeds genoemde, niets te vinden in beleids- 

doctimenten. 

4.4.4 Relevantie van het onderwerp 
Afgelzien van het erkennen van het belang van standaarden (Duitsland en Verenigde Staten) 
wordt vanuit een beleidsoogpunt het onderwerp niet als relevant aangemerkt. 

150 I 	Zie het Framework Electronic Commerce. 
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5.1 1. Inleiding 
Binnen het thema toegankelijkheid komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• toegang en interconnectie; 
• universele dienstverlening. 
Het thema toegankelijkheid speelt in alle onderzochte landen op een soortgelijke manier. 
Overal is de liberalisering van de telecommarkten in gang gezet of reeds gerealiseerd. De 
oplq1 ssingen die zijn gekozen vertonen sterke overeenkomsten. 

5.2 Toegang en interconnectie 

5.2.1 Juridische problemen 
In zowel Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten speelt op het 
gebied van toegang en interconnectie dezelfde problematiek: de liberalisering van telecom-
marten moet worden gereguleerd. In alle vier landen impliceert dit dat een oplossing moest of 
moet worden gevonden voor het afbreken van het monopolie van den aanbieder. 

5.2.2 Oplossingen 
In Frankrijk heeft de regulering van toegankelijkheid en interconnectie zijn neerslag gevonden 
in .cl telecomwet van 26 juli 1996 ("Loi de Reglementation des Telecommunications"). De wet 
is order meer opgesteld op basis van een publiek consultatiedocument uit oktober 1995." 
Krachtens de wet (art. L 34-8) is een interconnectiebesluit' opgesteld, waarin wordt verordon-
neerd dat interconnectie bij contract wordt geregeld. Er zijn enige voorwaarden; zo mag inter- 

1 	. connectte niet worden geweigerd als het verzoek redelijk is in het licht van de behoefte van de 
verzoekende partij en de bij de operator beschikbare capaciteit. Eveneens wordt een aantal 
onderwerpen dat in de interconnectieovereenkomst aan de orde moet komen in het interconnec- 

1 	. tiebIslutt genoemd (bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, methode van informatieuitwisseling, 
aansrakelijkeheid en duur - zie art. D 99-9). 

cpaet i °o v
n) 
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m u n 
regu erende en toezichthoudende autoriteit. De taken van de ART zijn onder andere: het 
oplo sen van geschillen over interconnectie en het delen van infrastructuren, het beoordelen 
van 'nterconnectieaanbiedingen van operators met "market power", het vaststellen van de 
bijdr gen voor universele dienstverlening, en het toewijzen van frequenties en telefoonnum-
mers (zie hoofdstuk IV van de telecomwet). Als om redenen van eerlijke mededinging of 
inter perabiliteit de interconnectie-overeenkomsten wijziging behoeven mag de ART hierom 
verz eken. Bij het uitvoeren van deze taken mag de ART straffen opleggen (art. L. 36-11). 

s,  

In DUitsland is op 1 augustus 1996 de nieuwe "Telekommunikationsgesetz"' in werking 
getrelden. Het doel van de wet wordt in §1 omschreven: het bevorderen van de mededinging, het 
garaq1

deren van een adequaat niveau van diensten en het reguleren van frequenties. 
edere provider die een dominante positie in de zin van de mededingingswet heeft moet 

5. Toegankelijkheid 

151 	"Des nouvelles regles de jeu pour les télécommunications en France", 
http://www.telecom.gouv.fr/francais/regle-fr.htm.  

152 	Zie http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/telecom/decinter.htm.  
153 	Zie ook http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/telecom/artpres.htm.  
154 	"Telekommunikationsgesetz" (TKG), Bundesgesetzblatt Tell I Nr. 39 p. 1.120, 31 juli 1996, 

http://www.bundesregierung.de/.bin/lay/bmpt/tkg.html.  
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aan concurrenten de mogelijkheid geven am het netwerk van de provider te gebruiken onder 
dezelfde voorwaarden als waaronder hij zelf van het netwerk gebruik maakt (33(1)). Bij een 
weigering van het verlenen van toegang kan de reguleringsautoriteit ingrijpen (§33(2)). Voor 
interconnectie geldt dat iedere telecommunicatieaanbieder een interconnectieaanbod moet doen 
op verzoek van andere aanbieders (§36). Oak hier kan de reguleringsautoriteit ingrijpen (§37). 
De bevoegdheden van de reguleringsautoriteit warden omschreven in §72 en omvatten onder 
andere het uitvoeren van audits en het opleggen van administratieve sacnties tot een maximum 

van 1 miljoen DM. 

In het Verenigd Koninkrijk is men in 1984 begonnen met de liberalisering van de markt en met 

de privatisering van British Telecom (BT). Het proces wordt gestuurd door de eveneens in 1984 
opgerichte Office for Telecommunications (OFTEL), de toezichthoudende en regulerende 
instantie in het Verenigd Koninkrijk. Oak het Department of Trade and Industry speelt een rol: 
dit departement stelt de algemene (kader-)regels. De liberalisering en de positie van OFTEL 

warden geregeld in de "Telecommunications Act" van 1984. 
De benadering die in het Verenigd Koninkrijk wordt gevolgd kan warden afgeleid uit het 

discussiestuk "Interconnection and interoperability; a framework for competing networks" 

(april 1997) van OFTEL." 5  Algemeen uitgangspunt is dat de toegang en de mededinging 
moeten worden bevorderd. Echter slechts daar waar sprake is van "market power" van een 
operator moet door middel van regelgeving worden ingegrepen. Wanneer er precies sprake is 
van "market power" wordt niet aangegeven; wel wordt gesteld dat alleen British Telecom over 
"market power" beschikt. De ratio achter dit uitgangspunt is dat macht het proces van mede-

dinging belemmert. 
De OFTEL erkent dat er een spanning bestaat tussen enerzijds het bevorderen van innova-

tie en anderzijds het bevorderen van interconnectie. Echter, niet bij alle typen diensten zal 
interconnectie een belemmering voor innovatie opleveren. In een reactie bestrijdt BT het 
standpunt van OFTEL; BT stelt dat de regulering het voordeel van "de eerste op de markt"; 

ondermijnt en dat dit tot minder innoverende initiatieven zal 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen netwerkdiensten en zogenaamde "enhanced 

services". Netwerkdiensten zijn de diensten die slechts kunnen warden aangeboden door I  
partijen die beschikken over hun eigen telecommunicatie-infrastructuur. "Enhanced services" 
zijn diensten die eveneens door onafhankelijke providers kunnen worden aangeboden. Ten 
aanzien van netwerkdiensten wordt opgemerkt dat zowel op het niveau van netwerkinterfaCes 
als op het niveau van gebruikersinterfaces regulering die interoperabiliteit bevordert gewenst is 
(gericht op operators met "market power"). Voor "enhanced services" is geen regulering nodig. 
De meeste diensten op de elektronische snelweg zullen tot de "enhanced services" moeten 

warden gerekend. 
Ten aanzien van zaken als specificaties en standaarden wordt opgemerkt dat transparantie 

van cruciaal belang is. Publicatie van specificaties en standaarden is derhalve gewenst. Echter, 
uitsluitend publicatie is niet voldoende, er moet ook mogelijkheid voor discussie zijn. OFTEL 
stelt om die reden voor dat publicatie van netwerkinterfaces die warden voorgesteld door 
operators met "market power", in principe vijftien maanden voor implementatie moet geschie-
den. Eenzelfde termijn wordt voor gebruikersinterfaces aangehouden. Een en ander moet 
andere operators de mogelijkheid geven om de nieuwe specificaties en standaarden zelf te 
implementeren. BT heeft in een reactie gesteld dat vijftien maanden te lang is en dat een 
dergelijke lange termijn ontwikkelingen in de weg zal staan; zes maanden zou voldoende zijn. 

In de Verenigde Staten is het algemene uitgangspunt dat er een vrije toegang tot netwerken 

155 	I-Ittp://www.oftel.gov.uldinteropa.htm. 
156 	"Interconnection & Interoperability: BT's response to the OFTEL statement", 

http://www.bt.com/regulate/response/interconneetion/file2.htm.  
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mo : t zijn, waarbij gebruikers van de Global Information Infrastructure (Gil) over een zo breed 
mo elijk scala aan diensten moeten kunnen beschikken. Het bevorderen van mededinging op 
tele' ommarkten en het toezien op redelijke interconnectietarieven zijn beleidsinstrumenten die 
met 

1; 
dit doel gebruikt kunnen worden." 	 flc 7  Het eerdergenoemde, van de FCC aomstige, Digital 

To ado-rapport geeft een goed inzicht in de technische en organisatorische problemen van het 
bel id inzake de toegankelijkheid van de Gil. 

Tot het begin van de jaren tachtig had AT&T een monopolie op de telecommunicatiemarkt 
in de Verenigde Staten. Op grond van de kartelwetgeving werd dit monopolie opengebroken en 
weri AT&T gedwongen zich af te splitsen van haar lokale telefoonoperatoren (de "divestiture" 
van AT&T). Hiermee werd de markt voor "long distance"-communicatie vrij (op deze markt 
ope eren naast AT&T andere Interexchange Carriers (IXCs) zoals MCI en Sprint). Voor de 
lok le markt golden de lokale monopolies van de afgesplitste Bell Operating Companies 
(BOCs). Met de recente introductie van de nieuwe "Telecommunications Act"' worden deze 
lokale monopolies ook opengebroken. 

In Titel II van de "Telecommunications Act 1996" komen de activiteiten aan de orde van 
zog naamde "telecommunications carriers" (aanbieders van telecommunicatiediensten; t 
Inte et-service providers kunnen hiertoe worden gerekend, hoewel ze niet expliciet worden 
gen emd), "local exchange carriers" (telefoonmaatschappijen) en "incumbent local exchange 
carr iers" (telefoonmaatschappijen met een gevestigde positie; denk aan de overblijfselen na de 
"div, stiture" van AT&T)'". 

Op "telecommunications carriers" rusten beperkte verplichtingen (interconnectie en het 
acht rwege laten van incompatibele netwerk-features). Op "local exchange carriers" rusten 
ond r andere de verplichtingen om capaciteit te herverkopen en om zorg te dragen voor num-
me ortabiliteit. Voor "incumbent local exchange carriers" zijn er daarnaast nog additionele 
verp ichtingen, zoals de verplichting om te onderhandelen over interconnectie, de verplichting 
om an telecommicatieaanbieders interconnectiefaciliteiten te verschaffen, de verplichting om 
"unbundled access" te verschaffen (aanbieden van losse elementen van netwerkdiensten), een 
uitg breide verplichting voor herverkoop van netwerkcapaciteit, een verplichting tot het tijdig 
vers haffen van informatie over bijvoorbeeld technische veranderingen, en een verplichting om 
app ratuur ter beschikking te stellen (zie Sec. 251 Telecommunications Act 1996). Als aan 
verplichtingen niet wordt voldaan, kan bemiddeling, verplichte arbitratie of ingrijpen door een 
"state commission" plaatsvinden (Sec. 252 Telecommunications Act). 

157 
158 

159 

5.2. Wijze van aanpak 
De alrpak in alle landen vertoont sterke overeenkomsten. De telecommarkten zijn of worden 
geliberaliseerd. Opvallend is dat in drie van de vier landen (Frankrijk, Duitsland en de Verenig-
de S4a. ten) in 1996 een nieuwe telecomwet is ingevoerd. De verschillende wetten (vooral die 
van 1rankrijk en Duitsland) vertonen sterke overeenkomsten. Belangrijke onderwerpen in alle 
landen zijn de vrijheid van mededinging (afbreken van monopolies), het bestaan van intercon-
necti'everplichtingen, en het bestaan van een reguleringsautoriteit met de macht om in te grijpen 
bij Oschillen. 

5.2.4 Relevantie van het onderwerp 
In al e landen wordt het onderwerp als zeer relevant aangemerkt. In de Europese landen speelt 
het b, leid van de EU dat tot een liberalisering van de telecommarkten op 1 januari 1998 ver-
plicht natuurlijk een belangrijke rol. 

Zie bijvoorbeeld het Framework Electronic Commerce. 
"Telecommunications Act of 1996", Pub. LA. No. 104-104, 110 Stat. 56 (1996), herziening van de 
"Telecommunications Act 1934". 
De Bell Operating Companies (BOCs) hebben zich gehergroepeerd in Regional Bell Operating Compa-
nies (RBOCs). Deze RBOCs worden aangemerkt als Incumbent Local Exchange Carriers. 
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5.3 Universele dienstverlening 

5.3.1 Juridische problemen 
Ten aanzien van de problematiek van universele dienstverlening geldt, evenals ten aanzien van 
de interconnectieproblematiek, dat zij op gelijke wijze speelt in Fran/cry/c, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Eenieder moet toegang hebben tot basale telecom-
municatiediensten. Relevante vragen zijn: tot welke diensten moet men toegang hebben? Wat 
voor universele- dienstverleningsverplichtingen kunnen aan operatoren worden opgelegd? En 
hoe wordt de financiering van een en ander geregeld? 

5.3.2 Oplossingen 
in Frankrijk wordt het concept van universele dienstverlening in de telecomwet omschreven als 
het "verschaffen van kwalitatief goede telefoondiensten tegen een redelijke prijs" (art. L 35-1). 
Het concept omvat het doorsluizen van telefoongesprekken van en naar abonnees, het bijhou-
den van een telefoongids (zowel in gedrukte als in elektronische vorm), het neerzetten en 
onderhouden van telefooncellen door het gehele land, en het gratis afhandelen van alarmge-
sprekken (alarmnummer 112). Ook moet voor wanbetalers de mogelijkheid worden gecrederd 
om slechts gesprekken te ontvangen (voor de periode van een jaar) en om te kunnen bellen naar 

• gratis nummers. 
De kosten die het verschaffen van universele dienstverlening met zich meebrengt worden 

geadministreerd door een onafhankelijk orgaan (ingesteld door de ART) dat wordt bekostigd 
door de operators. Er wordt een fonds voor universele dienstverlening in het leven geroepen, 
waarin bijdragen moeten worden gestort naar rato van het aandeel dat de operator heeft in het 
communicatieverkeer. De preciese bijdrage van iedere operator wordt vastgesteld door de I 
minister op advies van de ART. (Eigenlijk wordt er een Amerikaans systeem losgelaten op ten 
situatie die lijkt op de situatie in Engeland of Nederland; France Telecom is immers de enige 
operator die universele dienstverlening kan verschaffen). 

In Frankrijk wordt wel gesproken over een uitbreiding van het concept van universele 
dienstverlening naar Intemetdiensten, maar concreet beleid ontbreekt. 

In Duitsland wordt het concept universele dienstverlening in §17(1) van de telecomwet om-
schreven als "de telecommunicatiediensten waarvoor een kwaliteitsniveau is gedefinieerd en 
waartoe iedere gebruiker voor een redelijke prijs toegang moet hebben, ongeacht zijn woon- of 
werkplaats". De federale regering stelt vast welke diensten tot het universele dienstverlening 
concept kunnen worden gerekend. Vooralsnog blijft het concept beperkt tot standaard-telefoon-
diensten.' Er bestaat wel aandacht voor de toegang tot Intemetdiensten. In een antwoord op 
een vraag van de SPD heeft de Landesregierung van Nordrhein-Westfalen inzake de "Spaltung 
der Gesellschaft in Innovationsgewinner und Innovationsverlierer" laten weten: "Jedem muf3 
der Zugang zu diesen neuen Diensten moglich 

ledere licentiehouder die een marktaandeel van 4% of meet heeft (of een dominante 
positie als omschreven in de mededingingswet) moet bijdragen aan het verschaffen van univer-
sele dienstverlening (§18(1)). De procedure is (in vereenvoudigde vorm) als volgt: de regule-
ringsautoriteit stelt vast en maakt bekend dat er in een bepaald gebied geen voldoende niveau 
van dienstverlening aanwezig is (§19(1)). Een bedrijf kan nu vrijwillig aanbieden om de 
diensten te leveren. Gebeurt dit niet, dan mag de reguleringsautoriteit de verplichting aan een 
bedrijf opleggen (§19(2)). Als het bedrijf dat de diensten verleent aan kan tonen dat de baten 
achterblijven bij de kosten kan compensatie worden verlangd (§20(1)), die eventueel door de 

160 	Zie bijvoorbeeld het rapport "Kunftige Entwicklung des Mediensektors" door het Deutsches Institut fur 
Wirtschaftsforschung, in opdracht van het Bundesministeriums fir Wirtschaft, december 1995, 
http://www.bmwi-info2000.de/gip/studien/diw/index.html.  

161 	Zie NRW-rapport, antwoord op vraag 90. 
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regtileringsautoriteit wordt toegewezen. Een en ander wordt gefinancierd door middel van een 
uniyersele-dienstverleningsheffing die bij licentiehouders met een marktaandeel van meer dan 
4% wordt geheven (§21(1)). 

In let Verenigd Koninkrijk wordt het niveau van universele dienstverlening omschreven in het 
document "Universal Telecommunications Services" 162  van juli 1997. OFTEL komt in dit 
docUment met een vaststelling van het niveau van universele dienstverlening voor de periode 
van 30 september 1997 tot 29 september 2001 (met een review mogelijkheid in 1999). Het 
docuiment beschrijft het niveau van telefoondiensten waarover eenieder in het VK moet kunnen 
bes hikken. Tot het concept van universele dienstverlening wordt gerekend: connectie met een 
vas netwerk geschikt voor spraaktelefonie en voor data- en faxverkeer op een lage snelheid, de 
mogelijkheid te kiezen voor een meer beperkte dienst tegen mogelijk lage kosten, een redelijke 
geoirafische spreiding van telefooncellen over het VK die tegen redelijke tarieven gebruikt 

t kunl en worden, toegang tot 112-alarmdiensten, de mogelijkheid gespecificeerde rekeningen te 
onti angen, toegang tot ondersteuning van een operator en tot informatie over telefoonnummers, 
toe ang tot een optie die uitgaande telefoongesprekken onmogelijk maakt en beschikbaarheid 
van een betalingsregeling voor wanbetalers (een en ander als alternatief voor afsluiting), en het 
aanbieden van diensten tegen (geografisch) gemiddelde prijzen. Voor gehandicapten zal apart 
worblen gekeken naar mogelijkheden om hen universele dienstverlening te verschaffen. 
t BT moet er zorg voor dragen dat het hierboven beschreven niveau van diensten wordt 

geh ld. Aangezien het verschaffen van universele dienstverlening voo rnamelijk of alleen BT 
raa t en de nodige kosten met zich meebrengt, heeft BT geageerd tegen de kosten die gemaakt 
mo ten worden. OFTEL heeft echter vastgesteld dat de kosten geen "undue burden" voor BT 
met zich meebrengen en dat BT de kosten derhalve moet dragen. 

Vooralsnog zitten "echte" elektronische-snelwegdiensten zoals Internet nog niet in het 
Brit e pakket van universele dienstverlening. Het is echter mogelijk dat dit voor de volgende 
vas stellingsperiode gaat veranderen. Een en ander zal afhangen van de politieke ontwikkeling-
en. en aanzet tot uitbreiding kan wellicht worden gezien in de "House of Lords - Agenda for 
action in the UK", waar in dit verband scholen, bibliotheken en cyber-cafés worden ge-
noemd. 1 ' In het rapport wordt er tevens op gewezen dat de ontwikkeling van groepen van 
info

I
rmatie-"haves", informatie-"have nots" en informatie-"cannots" voorkomen moet worden. 

Voorlopig moet worden bekeken of een benadering op basis van vrijwilligheid succes heeft. 

162 
163 
164 

In 4e Verenigde Staten heeft een Federal-State Joint Board on Universele dienstverlening (zie 
Sec I 254 Telecommunications Act 1996) aanbevelingen gedaan aan de Federal Communicati-
ons Commission (FCC) inzake het niveau van universele dienstverlening dat moet worden 
ondersteund door een "Federal Universel Service Funding Mechanism". De FCC heeft inmid-
del het niveau van universele dienstverlening vastgesteld" De belangrijkste componenten van 
het oncept van universele dienstverlening zijn toegang tot een telefoonnetwerk, beschikbaar-
hei van touch-tone-telefonie, toegang tot alarmnummers, toegang tot een operator, en de 
mo elijkheid tot het opvragen van telefoonnummers (dit zijn de zogenaamde "core services"). 
Een "enhanced service" als toegang tot Internet is nog niet opgenomen in het standaardconcept 
(zie hieronder). 

Zoals opgemerkt wordt universele dienstverlening gefinancierd uit een "Universel Service 
Fund". Iedere telecomaanbieder (een "local exchange carrier" of een "incumbent local ex- 
cha ge carrier" valt hier ook onder) die interstatelijke telecommunicatiediensten aanbiedt, moet 
bijd, agen aan dit fonds (Sec. 254(d) Telecommunications Act 1996). Een recente discussie is of 

Http://www.oftel.gov.uk/consumer/univ_2.htm . 
House of Lords-rapport, paragraaf 5.64 en 5.69. 
Zie bijvoorbeeld 'The New Universel Service Guide: NTIA's Guide for Users', 
http://www.ntia.doc.gov/opadhome/uniserve/univweb.htm.  
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Internet-service providers niet moeten bijdragen aan het fonds (men zou immers kunnen stellen 
dat zij onder de definitie van "telecomaanbieders die interstatelijke diensten aanbieden" val-
len). Deze discussie wordt versterkt door het systeem van "flat fees" dat voor lokale telefonie 
wordt gehanteerd (er is altijd een mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand onbeperkt 
lokaal te telefoneren; dit is gunstig voor frequente Internet-gebruikers). Bovendien worden de 
Internet-backbones onafhankelijk van tijdsbelasting betaald en maken aanbieders gebruik van 
zakelijke lijnen, waarvoor geen vergoeding bij binnenkomende gesprekken verschuldigd is. 
Internet-service providers kunnen dus in de praktijk interstatelijke communicatiediensten 
aanbieden tegen "flat fees". Deze situatie leidt tot klachten over oneerlijke concurrentie van de 
zijde van de IXCs. 

Echter, een tegenargument tegen het laten betalen van providers is dat Internet-toegang als een 
"enhanced service" wordt aangemerkt en dat "enhanced service providers" (ESPs) onder de 
regels van de FCC voor "interstate access charge rules" worden aangemerkt als eindgebruikers 
en niet als carriers (de "ESP- exemption"). Het zou vreemd zijn om een eindgebruiker te laten 
bijdragen aan een Universele dienstverlening Fund. Op dit moment is er nog geen duidelijke 
overheersende mening en moeten de ontwikkelingen worden afgewacht. 

Wel kan tenslotte worden gewezen op de uitbreiding van het universele dienstverlening-
concept voor enkele concrete gevallen, zoals scholen, bibliotheken en huishoudens met lage 
inkomens. Voor deze laatste groep is er een "Lifeline Assistance Program" dat een financiele 
tegemoetkoming voor de telefoonrekening regelt. De beslissing of iemand voor "Lifeline 
support" in aanmerking komt kan bij een "state agency" of bij een telefoonoperator liggen. 
Scholen en bibliotheken krijgen eveneens speciale aandacht. In Sec. 254(h) Telecommunicati-
ons Act 1996 (het zogenaamde Snowe-Rockefeller-Exon-Kerrey-amendement) wordt een 
systeem van kortingen voorgesteld om scholen en bibliotheken'' gebruik te kunnen laten I 
maken van de Gil. Het gaat hier dus niet slechts om de "core services" uit het "standaard"- 
concept van universele dienstverlening, maar ook om "enhanced services" zoals toegang tot bet 
Internet. De kortingen worden gefinancierd uit een fonds en kunnen varieren van 20 tot 90%. 

De hoogte van de korting is afhankelijk gesteld van het deel van de studenten dat op een school 
of in een schooldistrict (voor bibliotheken) in aanmerking komt voor deelname aan het "Natio-
nal School Lunch Program". Door dit programma als handvat te nemen, krijgen economisch: 
achtergestelde scholen en schooldistricten hogere subsidies. 	 ; 

5.3.3 Wijze van aanpak 

In alle onderzochte landen is voor een soortgelijke aanpak van de problematiek van universele 
dienstverlening gekozen. Het niveau van universele dienstverlening wordt van hogerhand 
opgelegd. De operatoren moeten het opgelegde niveau van diensten realiseren. In Frankrijk, 
Duitsland en de Verenigde Staten is er een financiele regeling die eventueel een tegemoetko-
ming geeft in de kosten van het leveren van universele dienstverlening-diensten. In het Ver-
enigd Koninkrijk komen de kosten voor universele dienstverlening ten laste van BT. 

Vooralsnog omvat het standaardconcept van universele dienstverlening slechts standaard-
diensten als spraaktelefonie. "Enhanced" diensten als toegang tot Internet zijn nog nergens in 
het standaard-concept opgenomen. 

5.3.4 Relevantie van het onderwerp 
Het onderwerp wordt in alle onderzochte landen als zeer relevant aangemerkt. 

165 	In het arnendement wordt eveneens aandacht besteed aan de positie voor "rural health care providers". 
Deze lcrijgen eveneens een uitzonderingspositie. 
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6.1 Inleiding 

De rechtshandhaving op de elektronische snelweg kent diverse problemen. De internationalise-
rin , schaalvergroting en afnemende traceerbaarheid maken de handhaving van diverse rechts-
geieden moeilijker. Hier worden drie van de belangrijkste problemen behandeld: : 
• encryptie (problemen voor aftappen en onderzoek in computers); 
• aftappen van telecommunicatie; 
• handhaving van het auteursrecht. 
En ryptie is een van de meest actuele problemen voor de opsporing in ICT-omgeving, en ook 
ee 1  van de meest complexe, gezien de diverse belangentegenstellingen. Daarmee is het bij 
uit tek een casus om het probleem van rechtshandhaving op de elektronische snelweg te 
illustreren. Deze bespreking gaat in op de mogelijke regulering van encryptie met als doel 
op poringsbelangen veilig te stellen (voor andere beleidsdoelen ten aanzien van cryptografie, 
me name rechtszekerheid voor digitale handtekeningen en randvoorwaarden voor sleutelcertifi-
cer nde instanties, zie 4.2). Hoewel de meeste regeringen aanvankelijk van mening waren dat 
bei e soorten doelen via eenzelfde cryptobeleid moeten worden gerealiseerd, lijkt dit langza-
me hand een onrealistische ambitie. Een recente tendens is dan ook om beide vormen van 
cry tobeleid van elkaar te onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt dan ook alleen aan het eerste 
bel idsdoel, het opsporingsbelang, aandacht besteed. 166  

be o 
rec t). 
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6. Encryptie 

166 

167 

168 

6. (Strafrechtelijke) handhaving 

6.2.1 Juridische problemen 
Het aftappen van telecommunicatie en onderzoek in een geautomatiseerde omgeving worden in 
toenemende mate belemmerd door encryptie. Tegelijk wordt encryptie ook steeds meer gezien 
als noodzakelijk hulpmiddel voor informatiebeveiliging in de informatiemaatschappij. Het 
dil mma van deze twee tegengestelde belangen speelt in alle landen, al verschilt de achtergrond 
per land. Overal worden de negatieve gevolgen voor het aftappen meer benadrukt dan die voor 
het onderzoek in geautomatiseerde omgeving. 

Frankrijk heeft al tientallen jaren een verbod op encryptie met een (beperkt) vergunningstel-
set.' De handhaving van dit verbod is problematisch, zeker nu encryptie steeds vrijer toegank-
elijlc is, bijvoorbeeld via het Internet. Ook vraagt de internationale situatie (globalisering van de 
ecOnomie, de OESO-richtlijnen voor cryptobeleic1 168 ) om een herziening van de strenge encryp- 

Behalve voor de opsporing, levert encryptie ook problemen op voor de nationale-veiligheidsdiensten. 
Traditioneel wordt de export van cryptografie beperkt om sterke systemen uit handen van staatsgevaarlij-
ke lieden te houden. Dit wordt op internationaal niveau geregeld door het "Wassenaar Arrangement on 
Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies" en de EU-regulering 
over "dual-use goods" ("EU Council Regulation (EC) No. 3381/94" en "EU Council Decision No. 
94/942/PESC", Official Journal No. L367, 31 december 1994). De VS hanteert strengere exportbeper-
kingen; deze liggen in toenemende mate onder druk, ook vanuit Europa, omdat zij de wereldwijde 
beschikbaarheid van sterke cryptoproducten belemmeren. Aan de exportproblematiek wordt hier verder 
geen aandacht besteed. 
"Loi Numero 90-1170 de 29 decembre 1990", Journal Officiel, 30 december 1990; "Decret Numero 92- 
1358 de 28 decembre 1992", Journal Officiel, 30 december 1992. 
OECD, "Recommendation of the Council Concerning Guidelines for Cryptography Policy", 27 March 
1997, http://www.oecd.org/dsti/iccp/crypto_e.html.  
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tieregulering. Voor Frankrijk is het probleem vooral het versoepelen van de encryptiewetgeving 
zonder de opsporing te zeer te belemmeren. 

Voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ligt het probleem andersom. 
De vrije toegang tot en het vrije gebruik van enctyptie zet deze landen aan tot het overwegen 
van een encryptieregulering. Hier spelen sterke nationale-veiligheidsbelangen, terwijI daarnaast 
het opsporingsbelang de laatste twee jaar steeds meer wordt benadrukt. In de VS gebeurt dit 
vooral door toedoen van de FBI. In het VK lijkt het vooral GCHQ te zijn dat roept om een 
restrictieve encryptieregulering.'" 

Als redenen om al dan niet de problemen aan te pakken kunnen voor alle landen gecombineerd, 
de volgende worden genoemd: 
Redenen voor aanpak: 
• de OESO-richtlijnen voor cryptobeleid sporen aan tot ontwikkelen van nationaal beleid; 
• encryptie wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste problemen voor het in de 

toekomst kunnen blijven aftappen en (in mindere mate) onderzoeken in een geautomati-
seerde omgeving; 

• de snelle verspreiding van cryptografie vraagt om snelle actie; 
• (voor FranIcrijk) Frankrijk loopt in toenemende mate internationaal uit de pas. 
Redenen tegen aanpak: 
• de meningen lopen intemationaal te zeer uiteen om enigermate een geharmoniseerd 

cryptobeleid te creeren, terwijI een nationale aanpak nauwelijks een oplossing kan bieden; 
• de OESO-richtlijnen zijn te vaag en geven geen richting aan; het gevolg is dat de meeste 

landen wachten op wat andere landen doen, zodat een intemationale impasse dreigt. De 
VS daarentegen zijn actief om hun eigen beleid intemationaal te promoten; 

• tegenstrijdige lobbies binnen overheden zelf, het duidelijkst te zien in Duitsland en de EU: 
de economische belangen strijden met de opsporingsbelangen, en dit conflict is uit de aard 
der zaak moeilijk op te lossen; 

• de beide belangengroepen zijn uitermate gepolariseerd, vooral in de VS en (iets minder) 
het VK, wat een gezamenlijke aanpak en een breed draagvlak verhindert; 

• de aandacht is tot nu toe vooral uitgegaan naar oplossingen rondom key escrow en key 
recovery, vooral in VS, Frankrijk en VK, terwijI het dubieus is dat dit een effectieve en i  
werkbare oplossing oplevert. Andere oplossingsrichtingen hebben door de nadruk op key 
escrow te weinig aandacht gehad. De Europese Commissie heeft zich onlangs min of meer 
tegen verplichte key escrow uitgesproken.'" 

6.2.2 Oplossingen 

De oplossingsrichting waar intemationaal de meeste aandacht naar is uitgegaan, is justitiele 
toegang tot (prive)sleutels. Hierbij kunnen twee soorten systemen worden onderscheiden: 171  
• key escrow, waarbij de privesleutel gedeponeerd wordt bij een vertrouwde (derde) partij, 

een Key Escrow Agency (een voorbeeld van een TIP); 
• key recovery, waarbij elk bericht een pakketje heeft dat een derde partij (een Key Recove-

ry Agency, ook een TIP) kan ontsleutelen om de sessiesleutel te achterhalen. 

169 	Zie bijvoorbeeld twee bijdragen van Brian Gladman aan de discussielijst <ukcrypto@maillist.ox.ac.uk >: 
"DTI Report" (22 oktober 1997) en "GCHQ and the Patent Office" (24 oktober 1997). 

170 	"The acceptance of such a system remains to be seen, but given its implied overheads, can not be regar- 
ded as an incentive for electronic commerce. In any case, restrictions imposed by national licensing 
schemes, particularly those of a mandatory nature, could lead to Internal Market obstacles and reduce the 
competitiveness of the European Industry." "Towards a European Framework for Digital Signatures and 
Encryption, COM 97(503)", §I11.2.3, http://www.ispo.cec.be/eit7policy/97503toc.html.  

171 

	

	Zie voor een overzicht van voorgestelde systemen: Dorothy Denning, "Descriptions of Key Escrow 
Systems", http://guru.cosc.georgetown.eduk-denning/crypto/Appendix.html.  
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Fra.1 krijk heeft al decennia wetgeving die encryptie koppelt aan een vergunningstelsel. Cryp-
tog

1 
l afie die alleen voor authenticatie kan worden gebruikt is onderworpen aan een registratie-

plicht; voor alle andere cryptografie is een vergunning nodig, zowel voor export, handel als 
gebrul  ik. Een wet uit juli 1996 (zie 4.3.2) zal dit versoepelen: authenticatie-crypto zal vrij zijn, 
en en vergunning voor andere crypto zal worden afgegeven als iemand de privesleutel in 

: beh er geeft bij een geautoriseerde TTP. Decreten om deze '26 juli-wet' te implementeren in 
een TTP-vergunningstelsel zouden eind 1997 gepubliceerd moeten worden;" 2  tot de publicatie 
van de decreten geldt de oude regeling. Staatssecretaris voor Industrie Pierret kondigde in 
aug stus 1997 een "arrete" (Algemene Maatregel van Bestuur) aan die cryptografie met een 
sletitellengte van maximaal 40 bits zou vrijgeven.' 

Duitsland heeft (behoudens exportbeperkingen) geen regulering van encryptie, en er zijn 
i  tegc ngestelde meningen over de wenselijkheid en mogelijke vorm van een (beperkende) 

reg lering van cryptogebruik. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft herhaaldelijk gepleit 
voor een restrictieve regeling (zoals verplichte sleuteldeponering; in oktober 1997 nog meldde 
een parlementslid dat Kanther een Duitse Clipper-chip wilde invoeren)," 4  terwijl de Minister 
van Justitie skeptisch is over de handhaving van een inperkende regeling.' Geruchten uit mei 
1997 over een mogelijke regeling noemden drie varianten:" 6  
5. Crypto-dienstaanbieders zouden privesleutels in depot moeten houden en indien nodig 

beschikbaar stellen aan opsporingsambtenaren. 
6. Als 1, plus een vergunningstelsel voor het verhandelen van cryptografie. 
7. Als 2, plus een vergunningstelsel voor cryptografie. 
Het beleidsdocument "Info 2000: Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" noemt 
wel t 'swaar het gevaar van gaten in de opsporing door encryptie, maar geeft geen concrete 
opl ssingsrichting; wel noemt het de inzet van strafrecht als "ultima ratio". 

De Duitse regering heeft zich tot nu toe beperkt tot uitspraken dat zij de materie bestudeert 
en ich nog beraadt op mogelijke acties. 

In let Verenigd Koninkrijk is cryptografie ongereguleerd (behoudens exportbeperkingen). Het 
con! ultatiedocument van maart 1997 van het Department of Trade and Industry (DTI), "Licen-
sing of Trusted Third Parties for the Provision of Encryption Services", stelt voor om TTP's die 
cry todiensten aanbieden te verbinden aan een vergunningstelsel. Certification Authorities 
zouden alleen een certificaat mogen afgeven als de gebruiker de sleutel heeft gedeponeerd bij 
een vergunninghoudend Key Escrow Agency. Het voorstel lijkt op plaatsen toegesneden op het 
Royal Holloway-systeem van key escrow, alhoewel dat niet expliciet wordt genoemd. Het 
gebruik van cryptografie zou overigens vrij blijven. Wat er verder met het de voorstellen uit het 
co 1 sultatiedocument gebeurt is onduidelijk, mede gezien de recente regeringswissel. 

Labour heeft in haar beleidsdocument "Information Superhighway" verklaard tegenstander 
te ijn van key escrow-oplossingen ("wrong in principle, unworkable in practice"). Labour stelt 
daarin voor om verdachten te vragen om ontsleuteling (bij rechterlijke autorisatie); of en hoe 
dat in wetgeving zou worden omgezet, laat het voorstel in het midden. Of een gebod tot ont-
sleI teling verenigbaar zou zijn met het Britse nemo tenetur-beginsel is nog geen uitgemaakte 
zaac . 

172 

173 
174 

175 
176 

De decreten lopen vertraging op na een protest van Nederland tegen de decreten bij de notificatie aan de 
Europese Commissie. Kenneth Neil Cukier, 'Dutch Move to Block French Crypto Laws', Communicati-
ons Week International, 24 november 1997. 
Http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/technweblg.htm.  
Wolf-Christian Hingst, Privater Krypto-TOV. Kanthers Verschlusselungsidee vorerst kaltgestellt', 
Frankfurter Rundschau, 15 oktober 1997, http://www.crypto.de/expired/fr_971025.html.  
Zie bijvoorbeeld zijn uitspralcen tijdens de behandeling van het IuKDG, 18 April 1997, in de Bundestag. 
Manuel Kiper, "Kanther im Vorwahlkampf', bericht op de.soc.zensur, 2 mei 1997. 
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De Verenigde Staten lijkt nog steeds het exportbeleid mede te willen gebruiken om het binnen-
lands gebruik van cryptografie te sturen, maar hiertegen komt steeds meer protest van het 
bedrijfsleven, nu cryptografie buiten de VS in mime mate verkrijgbaar is. De exportbeperking-
en lijken daarom op lange termijn moeilijk Langer te handhaven; de regering is echter voorals-
nog terughoudend met versoepeling van de restricties, ondanks een aanbeveling daartoe in het 
rapport van de National Research Council."' 

Voorts overweegt de overheid sinds 1993 enige vorm van binnenlandse regulering van 
cryptografie. Sinds het echec van de Clipper-chip staat de regering de laatste tijd verschillende 
vormen van "key recovery" voor, al dan niet op vrijwillige basis. 

Tegelijkertijd woedt een strijd in het parlement, met tegenstrijdige wetsvoorstellen. Een 
concept-wetsvoorstel, "Electronic Data Security Act of 1997",'" werd in maart door de over-
held verspreid; het voorstel houdt een key recovery-regeling in die grotendeels vergelijkbaar is 
met het Britse voorstel in het DTI-consultatiedocument. Ook hierin zou het gebruik van ctypto 
in principe vrij blijven, maar de regulering van cryptodiensten zou een negatieve invloed 
kunnen hebben op de keuzevrijheid van gebruikers. Dit concept-voorstel werd achterhaald door 
een wetsvoorstel in de Senaat, de "Secure Public Networks Act" van Kerrey en McCain." 9  Dit 
bevat een vergelijkbare regeling, met daamaast een pakket maatregelen om het gebruik van key 
recovery te stimuleren, namelijk door key recovery verplicht te stellen binnen de overheid en 
bij subsidies en aanbestedingen voor crypto-producten. Een officieus amendement op dit 
wetsvoorstel, volgens geruchten uit de koker van de regering, zou het maken, verspreiden, 
verhandelen en importeren van niet-key recovery cryptografie verbieden. Het wetsvoorstel 
wacht momenteel op behandeling in de Senaat. 

In het Huis van Afgevaardigden is het belangrijkste wetsvoorstel de SAFE-act ("Security 
And Freedom through Encryption").' Dit wetsvoorstel beoogde oorspronkelijk de exportbe-
perkingen te versoepelen en de regering te verbieden om het gebruik van key recovery verplicht 
te stellen. Nadat het voorstel diverse commissies in het Huis had gepasseerd, werd het echter 
vergaand geamendeerd in de richting van verplicht key recovery-gebruik. Een andere commissie 
verwierp een dergelijk amendement weer. Het gevolg is dat het voorstel in de huidige vorm niet 
meer hanteerbaar is. De voorzitter van de Rules Committee van het Huis beraadt zich of en hoe 
het voorstel in stemming wordt gebracht. 

Naast key recovery, bevatten diverse van de wetsvoorstellen ook een stratbaarstelling van 
cryptogebruik "in furtherance of a criminal offense". Wie geen key recovery gebruikt en 
weigert te ontsleutelen, zou tot 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, als de versleuteling de 
opsporing hindert. 

Het vragen aan verdachten om ontsleuteling heeft tot nu toe zeer weinig aandacht gekre-
gen in de VS; 181  de discussie is tot op heden bijna geheel gefocust op key escrow en key recove-
ry. Een decryptiegebod aan verdachten lijkt in strijd met het Vijfde Amendement, maar nu de 
betekenis daarvan dool recente rechtspraak (met name Fisher, Doe I, Doe II, Braswell) behoor-
lijk is uitgehold, zijn er wellicht mogelijkheden om ook verdachten te vragen om sleuteluitleve-
ring. Overheid, parlement noch studiecommissies besteden hieraan substantiele aandacht. 

177 	National Research Council, Kenneth Dam, Herbert Lin (eds.), Cryptography's Role In Securing the 
Information Society, Washington, D.C.: National Academy Press, 30 mei 1996 (hiema: NRC-rapport). 

178 

	

	"Electronic Data Security Act of 1997, draft 12 March 1997", 
http://www.cdt.org/crypto/970312_admin.html.  

179 	McCain, Kerrey and Hollings, "Secure Public Networks Act" (S. 909), 
http://www.cdt.org/crypto/legis_105/mccain_kerrey/billtext.html.  

180 	Goodlatte, "Security And Freedom through Encryption (SAFE) Act" (H.R. 695), geherintroduceerd op 12 
februari 1997. 

181 	De enige substantiale publicatie is Greg Sergienko, 'Self Incrimination and Cryptographic Keys', 
Richmond Journal of Law & Technology I, 1996, http://www.urich.edukjolt/v2i1/sergienko.html.  
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6.2.3 Wijze van aanpak 
In let algemeen is men het erover eens dat encryptiebeleid internationaal moet worden afge-
sterild. Gezien het gebrek aan richting van de OESO-richtlijnen, die geen dwingend karakter 
heb en en veel ruimte laten voor interpretatie en eigen beleid, zal een dergelijke afstemming 
met name via bilaterale afspraken moeten geschieden. De uiteenlopende meningen (vooral van 
Fra krijk en de VS ten opzichte van de Europese Commissie (en mogelijk Duitsland)) en de i 
we erzijdse bezorgdheid om internationale economische spionage bemoeilijken echter effectie-
ve ilaterale afspraken. Ook binnen de Europese Unie is geen substantiele overeenstemming te 
ve achten; daarvoor verschillen de visies van Frankrijk (en mogelijk het VK) te veel van die r;k 
van : bijvoorbeeld Finland en Denemarken. Bovendien vragen de key recovery-oplossingen waar 
me zich tot nu toe op heeft geconcentreerd om een brede internationale aanpak, niet om 
bila, erale afspraken. Een dergelijke brede aanpak is echter niet realistisch. 

182 
183 

184 

185 

'•:;;; 

De Franse overheid overlegt met de belangrijkste gebruikersgroepen (banken, grote bedrijven) 
over het cryptobeleid. De vorming van het beleid is weinig inzichtelijk voor de buitenwereld. 
Het uitvoeringsorgaan voor cryptowetgeving, SCSSI, is een afdeling onder verantwoordelijk-
heid van defensie.'" 

In t?uitsland wordt het onderwerp breed besproken. 1 " De grote politieke partijen hebben een 
me ing geformuleerd (in algemene termen) en veel politici doen uitspraken over de wenselijk-
hei en mogelijkheid van regulering. Diverse (Landes-)Datenschutzbeauftragter (Registratieka-
me s) hebben zich uitgesproken (tegen inperking van cryptografie). Binnen de regering lijkt er 
een groot meningsverschil te bestaan tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minis-
ter yan Economische Zaken; de Minister van Justitie is wat behoedzamer, maar geen voorstan-
der van key recovery-soortige oplossingen. De regering als geheel doet geen uitspraken over 
cryptogebruik. In oktober 1996 werd een interdepartementale Task Force over cryptopolitiek 
ingesteld; deze is echter (nog) niet met concrete beleidsvoorstellen gekomen. Buiten de over-
heic! is encryptieregulering in beperkte kring onderwerp van gesprek, vergelijkbaar met het VK. 

In het VK heeft het Department of Trade and Industry (DTI) een aanzet gegeven tot discussie 
over cryptoregulering, via een "Paper on Regulatory Intent"' en het eerder genoemde discus-
siestuk over "Licensing of TTPs for the Provision of Encryption Services". Het laatste stuk 
beoogde maatschappelijke actoren inspraak te geven in het ontwikkelen van een cryptoregule-
ring. Er kwamen vele reacties binnen; deze waren overwegend (uiterst) negatief over de on-
derdelen die handhaving van de opsporing beogen veilig te stellen door al dan niet verplichte 
deponering van privesleutels. Nu de beloofde samenvatting van de reacties vooralsnog uitblijft, 
en IkoTI ook de reacties niet wil publiceren, is bij tegenstanders van regulering de indruk ont- 

a sta n dat de inspraakprocedure een schijninspraak is, en dat het uiteindelijke beleid, gepusht 
doo GCHQ, zogenaamd in overeenstemming zal zijn met de reacties, maar in werkelijkheid 
voo gekookt is door GCHQ!" De polariteit tussen voor- en tegenstanders neemt hierdoor weer 
toe, terwij1 deze door de enigszins open en verzoenende opstelling van DTI juist was afgeno-
men. 

De VS probeert internationaal het beleid te sturen, via discussies binnen internationale fora en 
door middel van crypto-ambassadeur Aaron (de "crypto czar"), die de wereld afreist om rege- 

Rand-rapport, p. 13. 
Zie voor de diverse geformuleerde meningen het overzicht van Ulf Moeller: "Kryptographie: Rechtliche 
Situation", http://www.thur.de/ulf/Icrypto/verbothtml.  
Department of Trade and Industry, "Paper on regulatory intent concerning use of encryption on public 
networks", 10 juni 1996, http://dtiinfol.dti.gov.uk/cii/encrypt/.  
Zie de discussie in oktober 1997 op de mailinglijst UK Crypto List <ukcrypto@maillist.ox.ac.uk >. 
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ringen voor de visie van de VS-regering te winnen. Vooralsnog heeft dat weinig opgeleverd. 
Binnen de VS is een grote polariteit aanwezig tussen voor- en tegenstanders van cryptoregule-
ring. De voorstanders staan onder aanvoering van de FBI en NSA, en bevinden zich verder 
voomamelijk in het parlement. Tegenstanders worden gevoed door het (grote) bedrijfsleven, de 
Intemetgemeenschap en "electronic frontier" actiegroepen; ook in het parlement zijn tegenstan-
ders van restricties op cryptografie. Het standpunt van het Witte Huis is niet altijd duidelijk, 
maar lijkt op de hand van de voorstanders van inperking. Beide lobbies zijn uiterst actief, de 
laatste tijd vooral in het Huis van Afgevaardigden bij de behandeling van de crypto-wetsvoor-
stellen. De enorme polariteit en het wederzijdse wantrouwen verhinderen een rationele discus-
sie, alhoewel daar ten opzichte van enkele jaren geleden verbetering in zit. De overheid heeft 
zich laten adviseren door een gezaghebbend adviesorgaan, de National Research Council, met 
vertegenwoordigers van alle partijen. Met de aanbevelingen uit het lijvige rapport' s' van de 
commissie wordt echter nauwelijks iets gedaan. 

Een goed middel om een draagvlak te creeren voor beleid is het gebruik van discussie- of 
mailinglijsten waar belanghebbenden en geinteresseerden aan meedoen. Het potentieel daarvan 
om gezamenlijk beleid te ontwikkelen en een draagvlak te creeren voor wetsvoorstellen wordt 
echter in geen van de landen onderkend door de overheden. Evenals het VK heeft Duitsland een 
aparte mailinglijst op het Internet over encryptieregulering; in de VS bestaan diverse mailing-
lijsten die zich met het onderwerp bezighouden.'” Aan de discussies nemen vrijwel alleen 
particulieren, actiegroepen en bedrijven deel. In Duitsland leveren een parlementslid en een 
Datenschutzbeauftragter af en toe een inhoudelijke bijdrage, terwijI in het VK een vertegen-
woordiger van DTI af en toe een (vooral procedurele) opmerking plaatst. 

6.2.4 Relevantie van het onderwerp 
In Frankrijk is het onderwerp inmiddels zeer relevant; recentelijk is het een belangrijk onder-
werp van debat geworden, ook in de publieke media. Ook in Duitsland is het onderwerp 
relevant. De voorstellen voor regulering krijgen veel aandacht binnen bepaalde (academische, 
Internet- en bedrijfs-) kringen; in het publieke debat of in de algemene pers is het minder 
onderwerp van gesprek, maar belangrijke bladen (met name Der Spiegel) besteden er wel 
aandacht aan. Ook voor het VK geldt dat het een relevant onderwerp is, waar binnen bepaalde 
kringen veel aandacht voor is; in de algemene media speelt het onderwerp minder. In de Ver-
enigde Staten is het onderwerp regulering van encryptie zeer relevant. Net  is onderwerp van 
veel debat, zowel in het parlement, bedrijfsleven, actiegroepen, op Internet, in de vakpers en 
recentelijk ook in de algemene pers. 

6.3 Aftappen 

6.3.1 Juridische problemen 
De liberalisering en de toenemende complexiteit van telecommunicatie (steeds meer partijen, 
protocollen en bestandsformaten) nopen alle landen tot bezinning over het kunnen blijven 
aftappen van telecommunicatie. Met name de technische voorzieningen voor het aftappen van 
telefoons en het aftappen van elektronische communicatie leveren problemen op. In het alge-
meen wordt het onderscheppen van (tele)communicatie gezien als een belangrijke opsporings-
methode. De overheid hecht er veel aan om dit middel ook in de toekomst te kunnen gebruiken, 
zodat de bedreigingen voor de effectiviteit van het tappen moeten worden aangepakt. 

186 	NRC-rapport. 
187 	Duitsland: krypto <krypto@ihein-main.de >, VK: UK Crypto List <ukcrypto@maillist.ox.ac.uk >, VS 

wider andere: Cryptography <cryptography@c2.net >, Cypherpunks <cypherpunks@toad.com >. 
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De aanbeveling van de Raad van Europa over ICT-problemen in het strafprocesrecht uit 
195' vraagt onder andere om: 
• tapwetgeving aan te passen in verband met de convergentie van IT en telecommunicatie; 
• beheerders van publieke en private netwerken die telecomdiensten aan het publiek aanbie-

den een verplichting op te leggen om de noodzakelijke technische maatregelen te treffen 
om onderschepping van telecommunicatie voor de opsporing mogelijk te maken; 

• rechtshulp-instrumenten waar nodig aan te passen om ten behoeve van een buitenlandse 
autoriteit in specifieke gevallen verkeersgegevens beschikbaar te stellen, af te tappen of de 
bron te identificeren van een telecommunicatiehandeling. 

In Frankrijk is het aftappen voor opsporingsdoeleinden geregeld in art. 100 tot en met 100-7 
Code de Procedure Penale. 

In Jpouitsland kent §100a-b StrafprozeBordnung (StP0) een regeling van tappen in verband met 
opsporingsdoeleinden. 

18 

18 

190 
191 
192 

He Verenigd Koninkrijk kent de "Interception of Communications Act 1985", alwaar nadere 
reiels zijn gesteld. 

In 1e Verenigde Staten is een regeling opgenomen in par. 2510-2521, Title 18 US Code.'" 37 
Staten in de VS hebben daarnaast vergelijkbare tapregelingen met aanvullende restricties; de 
meerderheid van de taps in de VS is federaal.' Evenals voor de Europese landen geldt ook 
vo9r de VS dat de ontwikkelingen in communicatietechnologie nopen tot een herziening van de 
stafutaire bepalingen. 191  

6.31 Oplossingen 
Een verplichting voor telecomaanbieders om hun netwerk technisch aftapbaar te maken is 
vastgelegd in de resolutie van de Europese Raad van 17 januari 1995 over het bevoegd onder-
schleppen van telecommunicatie. 192  Of deze verplichting ook op aanbieders van Internetdiensten 
ru4, is onderwerp van debat; de International User Requirements die zijn opgesteld als uitvloei-
sel Ivan de resolutie worden verschillend geInterpreteerd. 

In uitsland is sinds 1 augustus 1996 het "Telekommunikationsgesetz" (TKG) van kracht. Dit 
be aalt onder meer dat beheerders van telecomnetwerken en -systemen op eigen kosten de 
tec nische faciliteiten treffen voor de onderschepping van telecommunicatie; de technische 
coiifiguratie behoeft de goedkeuring van de reguleringsautoriteit. Verder moeten de beheerders 
jaaI .. rluks gratis statistieken beschikbaar stellen van de taps aan de reguleringsautoriteit (§88). 

De liberalisering van de telecommunicatie noopt Duitsland verder tot het aanpassen van de 

"Recommendation No. R (95) 13 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Problems 
of Criminal Procedure Law Connected with Information Technology", 11 september 1995. 
Dit omvat zowel telefoontaps, bugs, als elektronische onderschepping. De bevoegdheden vloeien voort 
uit de "Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968" en de "Electronic Communications Privacy 
Act of 1986" (ECPA). De voorwaarden voor het onderscheppen van niet-spraak-communicatie (bijvoor-
beeld fax en elektronische communicatie) zijn minder stringent dan die voor spraak-communicatie. De 
"exclusionary rule" om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten geldt niet voor elektronische commu-
nicatie. (NRC-rapport, pp. 84-6.) ECPA regelt ook de toegang tot opgeslagen communicatie (zoals back-
up kopiedn van voice-mail of email); een bevel tot huiszoeking bij de service provider volstaat. Of dit ook 
de mogelijkheid insluit om tijdelijk opgeslagen email-berichten op te vragen die de gebruiker nog niet 
heeft ingezien, is onderwerp van discussie. (NRC-rapport, pp. 402-3.) 
NRC-rapport, p. 85. 
NRC-rapport, p. 398. 
"Council Resolution of 17 January 1995 on the lawful interception of telecommunications (96/C 
329/01)", §3.3. 
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aftapregeling in de §100a-b StP0. Een wetsontwerp dat op 23 juni 1997 aan de Bundestag is 
gestuurd betreft een "Begleitgesetz zum Telekommunikationsgesetz"." Het ontwerp is vooral 
bedoeld om de personele gevolgen van liberalisering af te dekken, man ook om de aftapbaar-
held van telecommunicatie zeker te stellen. Het ontwerp stelt met name dat: 
• personen die meewerken aan de totstandkoming van telecommunicatiediensten, geen 

mededelingen aan anderen mogen doen over taps; 
• de machtiging voor een tap ook een telefoonnummer (Rufnummer) of een ander kenmerk 

van de telecommunicatieaansluiting moet bevatten; 
• eenieder die beroepsmatig telecomdiensten aanbiedt of daaraan meewerkt, een (bevoegd 

bevolen) tap mogelijk moet maken. De Memorie van Toelichting vermeldt dat deze 
bepaling vooral bedoeld is om ook taps voor gesloten netwerken mogelijk te maken 
(momenteel is een tap alleen mogelijk op voor publiek verkeer bestemde netten). Dit is 
met name van belang voor "Corporate Networks" waarachter criminele organisaties zich 
zouden kunnen verschuilen." 

Voor de Verenigde Staten is een verplichting tot het aftapbaar maken van telecommunicatienet-
werken geregeld in de "Communications Assistance for Law Enforcement Act of 1995" (CA-
LEA). Telecommunicatie-aanbieders moeten hun apparatuur, faciliteiten of diensten aftapbaar 
maken (de verplichting geldt niet voor informatiediensten, prive-netwerken en interconnectie-
diensten). Zij moeten kunnen voldoen aan een bepaald maximum-aantal simultane taps, vast te 
stellen door de Attorney General. Het voorstel om 1% van alle communicatie gelijktijdig te 
kunnen aftappen, lcreeg veel kritiek van "civil liberties"-groepen. Het Congres heeft als voor-
waarde voor het beschikbaar stellen van geld om de wet te implementeren, de eis gesteld dat de 
FBI eerst een implementatieplan indient. Het voorstel van de FBI, ingediend op 6 mei 1997, 1  
bevat onder andere de aanvullende eis dat mobiele telefoons ook locatie-informatie kunnen 
geven; de telecom-industrie is hier fel op tegen." 

Een altematief voor de telefoontap is het direct afluisteren van communicatie (met bugs of 
richtmicrofoons). In Frankrijk is dit toegestaan. Ook in Duitsland kan direct worden afgeluis-
terd, onder vergelijkbare voorwaarden als voor de telefoontap gelden (§100c StP0). Zulks mag 
echter niet in woningen - daarvoor is een wijziging van de Grondwet nodig" Inmiddels ligt er 
een wetsvoorstel in de Bundestag voor een dergelijke grondwetswijzigine 7  Daarbij lijkt het 
belangrijkste discussiepunt te worden of ook verschoningsgerechtigden mogen worden afge-
luisterd.'" Ook het VK staat direct afluisteren onder voorwaarden toe. Een ontwerp voor een 
"Intrusive Surveillance Code of Practice" van het Home Office geeft de criteria voor het 
toestaan van "intrusive surveillance", waaronder begrepen wordt observatie die gepaard gaat 
met het betreden of manipuleren van eigendom of van draadloze telegrafie. Voor het betreden 
van woningen, hotelslaapkamers en bedrijfsruimtes zouden zwaardere voorwaarden gelden. Dat 
bij direct afluisteren ook incidenteel de helft van telefoongesprekken kan worden afgeluisterd, 

193 	"Gesetzentwurf der Bundesregiemng. Entwurf ftir em n Begleitgesetz zum Telekommmunikationsgesetz 
(BegleitG)", Deutscher Bundestag: Drucksache 13/8016 vom 23.06.1997, 
http://www5.inm.de/tkg/TKG_BegleitG.html.  

194 	Voor een kritische beschouwing van dit voorstel, zie U. Wuermeling, S. Felixberger, `Staatliche Ober- 
wachung der Telekommunikation', Computer und Recht, 1997 nr. 9, pp. 555-561. 

195 	EPIC Alert 4.07,8 mei 1997. Zie verder http://www.epic.org/privacy/wiretap/.  
196 	H. Ostendorf, tin Allheilmittel? Der Psogenannte LauschangriffP auf dem rechtsstaatlichen Prilfstand', 

Neue Kriminalpolitik, 1996/3, p. 32. 
197 	"Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P., Entwurf eines Gesetzes zur Anderung 

des Grundgesetzes (Artikel 13 GG)", Deutscher Bundestag: Drucksache 13/8650, 1 oktober 1997, en 
"Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P., Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Bekampfung der Organisierten Kriminalitfit", Deutscher Bundestag: Drucksache 13/8651, 1 
oktober 1997. 

198 	J. Welp, persoonlijke mededeling. 
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zot geen belemmering zijn voor een machtiging, maar de inzet van "intrusive surveillance" 
ma niet bedoeld zijn om telecommunicatie af te luisteren en/of de bepalingen van de "Inter-
ception of Communications Act 1985" te omzeilen. 1" Ook de VS staat direct afluisteren door 
bugs toe; deze mogen ook in woningen worden geplaatst.' 

6.33 Wijze van aanpak 
Volgens een rapport van Statewatch heeft de Amerikaanse FBI met de Raad van de Europese 
Ume vijf jaar lang gewerkt aan een "Memorandum of Understanding", met de bedoeling om 
tapetgeving te harmoniseren en te proberen een de facto-standaard te ontwikkelen voor 
afthpbare telecom-apparatuur. De EU-resolutie van 17 januari 1995 zou hiervan een uitvloeisel 
ziirL201 

In de VS hebben de FBI en de telefoonindustrie twee jaar lang overlegd over de ontwikke-
lint van standaarden om te voldoen aan de CALEA-aftapverplichting. 202 

6.374 Relevantie van het onderwerp 
He aantal telefoontaps neemt elk jaar toe. Voor de opsporing zijn er in Franksijk ruim 11.000 
malaltigingen voor taps per jaar;203  in Duitsland ruim 3000 taps per jaar,' in Groot-Brittannit 
(Et!geland, Wales, Schotland) ruim 1000 per jaar,' en in de VS (federaal en statelijk) ruim 
1000 taps per jaar.' Deze cijfers suggereren dat de tap voor Duitsland een veel belangrijker 
opporingsmethode is dan voor het VK en de VS. Een van de (vele) mogelijke verklaringen 
hiervoor is dat Duitsland minder mogelijkheden kent voor direct afluisteren en dus meer 
afhankelijk is van de telefoontap; het verschil heeft ook te maken met de opsporingscultuur en 
de bescherming van grondrechten. 

Het aftappen van telefoons is overal een onverminderd relevant onderwerp, maar het 
belang van de telefoontap voor de opsporing verschilt dus per land. Vooral Duitsland is mo-
menteel op zoek naar alternatieven voor de telefoontap, waarbij direct afluisteren en Raster-
fa ndung als belangrijke methoden worden gezien. 

, 6.4 Auteursrecht 

6.4.1 Juridische problemen 
Do handhaving van auteursrecht in een elektronische omgeving wordt bemoeilijkt door onder 
andere het gemak waarmee kopiedn kunnen worden gemaakt en verspreid, en door jurisdictie-
pr blemen (zie daarover §2). Aan de andere kant levert ICT nieuwe mogelijkheden op voor de 
be cherming van auteursrecht, zoals het gebruik van digitale watermerken en andere technische 
beschermingsmaatregelen. 

De in december 1996 door de WIPO gesloten verdragen over auteursrecht en over naburi- 

20 

199 	Home Office, "Intrusive Surveillance. Code of Practice, Draft Consultation Version", 1997, 
http://www.homeoffice.gov.uldiscop.htm . 

200 	A. BOttger, Ch. Pfeiffer, 'Der Lauschangriff in den USA und in Deutschland', Zeitschrift far Rechtspoli- 
tik, 1994 nr. 1, p. 10. 

http://www.freenix.frinetizen/swreport.html . 
20 	EPIC Alert 4.11, 23 juli 1997. 
20 

Statewatch, "European Union and FBI launch global surveillance system", 24 februari 1997, 

"Rapport d'activite de la Commission Nationale des Interceptiens de Securité", 1996. 
204 	A. Böttger, Ch. Pfeiffer, 'Der Lauschangriff in den USA und in Deutschland', Zeitschrift fiir Rechtspoli- 

tik, 1994 nr. 1, p. 8. 
20 	Statewatch, 'UK: Security services reports', Statewatch Bulletin, May-June 1995, Vol. 5 No. 3. 
206 	NRC-rapport, p. 85-88. 
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ge rechten' verplichten staten om te zorgen voor procedures om het auteursrecht te handha-
ven. Ook bepalen beide verdragen dat staten afdoende juridische bescherming moeten bieden 
aan technische beschermingsmaatregelen van auteursrechten. Gezien het toenemende belang 
van auteursrechtelijk beschermde digitale informatie, vraagt de markt om duidelijkheid over 
wat auteursrechtelijk beschermd is, en hoe het auteursrecht gehandhaafd kan blijven in een 
digitale omgeving. Technische maatregelen voor de bescherming van digitale auteursrechtelijk 
beschermde werken staan nog in de kinderschoenen; regulering zou de ontwikkeling hiervan 
kunnen stimuleren. 

6.4.2 Oplossingen 
De recente WIPO-verdragen over auteursrecht en naburige rechten bepalen dat staten effectieve 
wettelijke bescherming moeten bieden voor technische maatregelen die auteursrechthebbenden 
hanteren om hun rechten te kunnen uitoefenen (zoals antikopieermaatregelen), alsmede wette-
lijke bescherming moeten geven tegen het ongeautoriseerd veranderen of verwijderen van 

auteursrechtbeheerinformatie ("copyrights management information") of het verspreiden van 
werken waarvan men weet dat dergelijke informatie is veranderd of verwijderd. 

De Europese Commissie werkt momenteel Mn een Richtlijn om bepaalde aspecten van 
auteursrecht en naburige rechten te harmoniseren," ter uitwerking van de WIPO-bepalingen, 
omdat deze verplichtingen beter op communautair niveau kunnen worden geftnplementeerd. De 
juridische bescherming van technische maatregelen en auteursrechtbeheerinformatie is een van 
de vier onderwerpen die onmiddellijke wetgevende actie op communautair niveau eisen. De 
ontwerp-richtlijn stelt dat de technische beschermingsmaatregelen "privacy-safeguards" moeten 
bevatten om te voldoen aan de "Data Protection Directive". De bepaling over beschermingsi 
maatregelen is grotendeels geinspireerd door de WIPO-bepalingen, met de nodige flexibiliteit 
voor lidstaten om deze te implementeren. De bepaling betreft elke activiteit die het omzeilen1 
van technische bescherming faciliteert, niet alleen het omzeilen zelf, voor zover deze gerichtiis 
op een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht. De bepaling over auteursrechtbeheerinfor-
matie volgt eveneens de WIPO-bepalingen. 

In Frankrijk buigt het Ministerie van Cultuur zich momenteel over de implicaties van het 
WIPO-verdrag. 2°9  

In Dulls! and doet de enquete-commissie over auteursrecht van de Bondsdag geen specifieke 
aanbevelingen over technische beschermingsmaatregelen. De commissie overweegt dat de 
wetgever dergelijke maatregelen, zoals versleuteling of codering, met regelingen kan flankeren, 
overeenkomstig de WIPO-verplichtingen?' De commissie merkt daarbij op dat de toenemende 
mogelijkheden om met technische maatregelen het auteursrecht te beschermen een verschuiving 
kunnen opleveren van de bemiddelingsorganisaties naar de rechthebbenden zelf. Hierdoor zou 
meer marktwerking kunnen ontstaan tussen bemiddelingsorganisaties, en deze ontwikkeling 
moet volgens de commissie worden bevorderd, waarbij het systeem van verplichte bemiddeling 
mogelijk zou kunnen worden vervangen door een vrijwillig beroep op bemiddeling?" Het 

207 	World Intellectual Property Organization (WIPO), "Copyright Treaty, adopted by the Diplomatic 
Conference on December 20, 1996", http://www.wipo.org/eng/diplconf/distribitreaty01.htm,  en "Performances and 
Phonograms Treaty, adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996 
http://www.wipo.org/eng/diplconf/distribitreaty02.htrn.  

208 	European Commission, "Draft Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harrno- 
nisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society", gepubliceerd in 
EPLR, 5 november 1997, pp. 1152-1174 (hiema: Draft Proposal). 

209 	J. [bet, persoonlijke mededeling. 
210 	"Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - 

Deutschands Weg in die Informationsgesellschaft zum Thema Neue Medien und Urheberrecht", 30 juni 
1997, §4.4. http://www.bundestag.de/gremien/14344x.htm  (hiema: Zweiter Zwischenbericht). 

211 	Zweiter Zwischenbericht, §4.5.3. 
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om I7ilen van beschermingstechnieken en het verwijderen van watermerken uit een elektronisch 
document zou aangepakt kunnen worden via de oneerlijke mededinging (§1 Unlauterer Wettbe-
wei-bsgesetz (UWG)). 212 

Vo Ipr het Verenigd Koninkrijk geldt dat de "Copyrights, Designs and Patents Act 1988" het 
hardelen verbiedt in apparaten die kopieerbescherming tenietdoen; de Act zegt niets over het 
verianderen van auteursrechtbeheerinformatie. Het Copyright Directorate van het Patent Office 
pu liceerde in 1996 een consultatiedocument met vragen of er nieuwe regelgeving gewenst is 
vo r kopieerbeschermingssystemen.' 

In de Verenigde Staten is juist onenigheid ontstaan over de wenselijkheid van het bevorderen 
var anti-kopieermaatregelen. De voorgestelde "National Information Infrastructure Copyright 
Pr tection Act of 1995" sneuvelde onder andere op dit onderwerp, omdat men bang was dat het 
toekomstige technische ontwikkeling zou remmen?" Het nieuwe wetsvoorstel voor de imple- 

I mentatie van de WIPO-verdragen, de "WIPO Copyright Treaties Implementation Act", bevat 
ee I 

verbod op het omzeilen van beschermingsmaatregelen, alsmede op het maken of verhande-
le van technologie die daarop is gericht. Ook verbiedt het de opzettelijke verwijdering of 
ye andering van auteursrechtbeheerinformatie. Ter sanctionering vestigt het voorstel civiele en 
str frechtelijke aansprakelijkheid voor inbreuken op het omzeilen van beschermingsmaatrege-
le of auteursrechtbeheerinformatie.' De Digital Future Coalition (DFC) voert sterk oppositie 
te en het voorstel, omdat het alle apparatuur zou verbieden die zou kunnen worden gebruikt 
vofr het tenietdoen van beschermingsmaatregelen; daarmee zou het technologische innovatie 
ve stikken. Ook keert de DFC zich tegen de aansprakelijkheid voor niet-opzettelijke verande-
rii g van auteursrechtbeheerinformatie.' 

Veirdere oplossingen die voorgesteld zijn om de handhaving van auteursrechten te bevorderen 
zijn: 
• het instellen van een instantie die actief de media "monitort" om inbreuken op auteurs-

recht op te sporen; zo heeft Frankrijk een Agence pour la Protection de Programmes 
(APP) hiermee belast," terwijl er ook een instantie in Zwitserland is die (ook in Frank-
rijk) actief inbreukmakende websites opspoort en de beheerders daarvan waarschuwt - in 
de praktijk worden deze sites vervolgens afgesloten;" 

• het publiceren op het Internet van een dagelijks bijgewerkt overzicht van sites die werken 
verspreiden die inbreuken maken op auteursrecht; 219  

• het niet van toepassing verklaren van het uitputtingsprincipe bij het verspreidingsrecht als 
een werk op een elektronische manier wordt verspreid, omdat een elektronische kopie, in 

212 	Vergelijk de aanbeveling van Schricker om de nieuwe technische mogelijkheden om door fragmentering 
van multimedia auteursrechten te omzeilen, niet aan te pakken via het auteursrecht maar via het mede-
dingingsrecht. Gerhard Schricker (Hrsg.), Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsgesellschaft, 
Baden-Baden: Nomos, 1997, P.  277. Dit rapport is geschreven in opdracht van het Duitse Ministerie van 
Justitie en bevat uitvoerige aanbevelingen voor aanpassing van het auteursrecht aan de informatiemaat-
schappij. 

213 	Opnieuw gepubliceerd in: 'Work in WIPO on possible new instruments on copyright and related rights: 
copy-protection systems and identification systems for use in rights management', The Computer Law 
and Security Report, 1996 no. 12, pp. 356-7. 

214 	Rand-rapport, pp. 114-7. 
215 	"WIPO Copyright Treaties Implementation Act" (11.R. 2281), gelntroduceerd door Coble op 29 juli 1997. 

216 	Http://www.ari.net/dfc/docs/stwip.htm.  
2 7 	Rand-rapport, p. 107. 
2 8 	J. Huet, persoonlijke mededeling. 
2 9 	Legal Advisory Board, "Meeting on Electronic Commerce / Computer Crime, 6-7 October 1997 - Draft 

minutes", §4.1. http://www2.echo.lu/legal/en/lab/971006/minutes.html.  
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tegenstelling tot een stoffelijke kopie, willekeurig vaak verhandeld kan worden; 22°  
• 	te overwegen om toegangsproviders te verplichten om capaciteit beschikbaar te houden 

voor informatie over auteursrecht, bijvoorbeeld via een FAQ (lijst met veelvoorkomende 
vragen).' 

6.4.3 Wijze van aanpak 
In Europa wordt het beleid vooral op communautair niveau gevormd. De diverse belangengroe-
pen lobbyen eerder rechtstreeks bij de Commissie dan via nationale instanties. In de VS is het 
onderwerp veel meer gepolariseerd dan in Europa, zoals de discussie over de juridische be-
scherrning van antikopieermaatregelen laat zien. 

6.4.4 Relevantie van het onderwerp 
Het auteursrecht is in alle landen een relevant onderwerp. Een adequate bescherming van 
intellectuele eigendom wordt beschouwd als een van de belangrijkste succesfactoren voor de 
ontwikkeling van een inforrnatiemaatschappij. Zo noemt de Europese Commissie de bescher-
ming van intellectuele eigendom een sleutelonderwerp, gezien de cruciale rol die creatieve 
inhoud en innovatie zullen spelen in de verdere ontwikkeling van de informatiemaatschappij. 222 

220 	Aanbeveling van de Duitse enquete-commissie, Zweiter Zwischenbericht, §5. 
221 	Overweging van de Duitse enquete-commissie, Zweiter Zwischenbericht, §4.6.2. De commissie merkt 

hierbij op dat een regeling die toegangsaanbieders verplicht om de infrastructuur zodanig in te richten dat 
auteursrechten gewaarborgd (kunnen) worden, mogelijk te "hypertroph" zou kunnen zijn; de wetgever 
past bier een afwachtende houding, waarbij het stimuleren van zelfregulering meer op zijn plaats is. 

222 	Draft Proposal. 
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7.1 

In 
sa 

2.  

3.  

7. 

7. Visie op regulering: afsluitende opmerkingen 

Inleiding 

it laatste hoofdstuk vatten we allereerst de uitkomsten van de voorgaande verkenning kort 
en. We doen dit aan de hand van de volgende drie vragen. 
In welke mate is de problematiek in de verschillende landen relevant? We onderscheiden 
hierbij tussen (zeer) relevant; matig relevant; niet of nauwelijks relevant. 
Wordt de problematiek internationaal aangestuurd dan wet wordt een intemationale 
aansturing als wenselijk gezien? 
Op welk niveau is er aandacht voor de problematiek? We onderscheiden hierbij tussen 
beleidsniveau (regulering), rechtspraak en maatschappelijk niveau (zelfregulering). 

Teens vermelden we in dit hoofdstuk voor de onderzochte landen enkele additionele proble-
men die buiten het bestek van de behandelde thema's vallen. We sluiten het rapport af met 
eniele algemene opmerkingen over de visie in de verschillende landen op regulering op de 
electronische snelweg. 

Synthese 

Rifle en schadelijke informatie 
1. e problematiek is voor alle landen als zeer relevant aan te merken. 
2. yoor dit onderwerp geldt dat er zowel vanuit een intemationaal niveau, meer concreet de 
Europese Unie en de OESO, wordt aangestuurd, alsook dat een dergelijke aansturing als 
weInselijk wordt gezien. Dit laatste geldt met name voor Frankrijk, dat in dit verband wijst op 
de OESO. 
3. Voor de problematiek bestaat op diverse niveaus aandacht. In Duitsland stelt de Multimedia-
wet (IuKDG) 
na ere regels. In de VS is (wordt) dat geprobeerd (CDA). In Duitsland, Frankrijk en de VS is 
de problernatiek in de rechtspraak aan de orde gesteld. Ook op maatschappelijk niveau bestaat 
er in grote mate aandacht voor de problematiek. We noemen in dit verband gedragscodes, 
te hnische oplossingen zoals filtertechnieken, en (wetenschappelijke) publikaties. 

Belasting 
1. Voor de situatie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kunnen we concluderen dat de 
prf blematiek niet relevant is. In Frankrijk en de Verenigde Staten kan ze als matig relevant 
w rden aangemerkt. 
2. Aansturing vanuit intemationaal niveau wordt duidelijk als wenselijk ervaren en er wordt 
ocf k op gewacht. De VS noemt in dit verband de WTO, Frankrijk wijst op de EU en in het 
V renigd Koninkrijk kijkt men nauwlettend naar de ontwikkelingen binnen de OESO. 
3. Alhoewel duidelijk minder intens, bestaat er ook voor belasting op diverse niveaus aandacht. 
Frankrijk heeft summier het wettelijk regime aangepast. In de Verenigde Staten bestaat er 
eN;l eneens op beleidsniveau aandacht voor het onderwerp. In Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk beperkt de aandacht zich tot wetenschappelijke publicaties. 

Internationaal privaatrecht 
1. Het onderwerp intemationaal privaatrecht heeft nauwelijks de aandacht. De problematiek 
speelt uitsluitend in de Verenigde Staten, maar dan alleen op het niveau van de indivuele staten. 
2. In de Verenigde Staten wordt op het belang van een internationale aanpak gewezen, waarbij 
zowel de UNCITRAL als de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) worden genoemd. 
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3. Aandacht voor het onderwerp bestaat er in de Verenigde Staten op beleidsniveau, in Duits-
land op wetenschappelijk niveau. 

Bescherming persoonsgegevens 
I. De bescherming van persoonsgegevens in relatie tot Internet vormt in Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk nauwelijks een onderwerp van debat: alle aandacht gaat uit naar de 
implementatie van de Europese richtlijn. In Frankrijk is het onderwerp matig relevant. In de 
Verenigde Staten daarentegen is het onderwerp momenteel zeer actueel. 
2. In Europa staat het onderwerp prominent op de agenda van enkele intemationale instanties 
(Europese Unie, Raad van Europa, Europese Registratiekamers). 
3. Alhoewel in de Verenigde Staten door het Witte Huis wordt ingezet op zelfregulering, blijkt 
uit de vele wetgevingsinitiatieven ook een duidelijke belangstelling voor regulering. In Duits-
land kent de Multimedia-wet (IuICDG) een afzonderlijk artikel voor het gebruik van persoons-
gegevens bij elektronische diensten. In Franlcrijk heeft de registratiekamer, CNIL, enkele 
aanbevelingen over dit onderwerp uitgevaardigd. In het Verenigd Koninlcrijk wordt het onder-
werp via zelfregulering (gedragscode ISPA) ter hand genomen. 

Vertrouwelifke communicatie en e-mail 
1. In zowel Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninlcrijk speelt dit onderwerp niet of 
nauwelijks. In de Verenigde Staten is het onderwerp actueel, maar beperkt de discussie zich tot 
transactiegegevens. 
2. Het onderwerp staat niet primair op de agenda van intemationale gremia en ook vanuit de 
onderzochte landen wordt niet gewezen op de noodzaak van een intemationale aanpak. Wel 
houden de Europese Registratiekamers zich met het onderwerp bezig, alsmede de Raad van 
Europa. De discussie in deze beide gremia in onlosmakelijk verbonden met de discussie over 
anonim iteit. 
3. In de Verenigde Staten bestaan geen reguleringsinitiatieven, maar is wet vanuit de NTIA 
(Department of Commerce) aandacht gevraagd voor de regulering van de bescherming van 
transactiegegevens. 

Anonimiteit 
I. Het onderwerp is als onderdeel van de privacydiscussie in alle landen niet relevant. Wet 
speelt het in relatie tot de discussie over cryptografie en opsporing. 
2. Op intemationaal niveau houden de Europese Registratiekamers zich met het onderwerp 
bezig. Ook binnen de Raad van Europa is het onderwerp, zij het voorzichtiger, ter hand geno-
men. 
3. In Duitsland besteedt de Multimedia-wet aandacht aan anonimiteit. In het Verenigd Konink-
rijk wordt in de rapportage van het House of Lords aandacht besteed aan het onderwerp. 

Juridische betrouwbaarheid 
I. De problemen rondom de juridische onzekerheid in relatie tot Internet worden in de Verenig-
de Staten en Frankrijk als relevant ervaren. In Duitsland is uitsluitend in zeer algemene bewoor-
dingen gewezen op het belang van duidelijke terminologie. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt in z'n algemeenheid geen aandacht voor deze problemen 
gevraagd. 
2. De Europese Commissie beoogt een kader te geven voor digitale handtekeningen en betrouw-
bare communicatie. Vanuit de Verenigde Staten wordt gewezen op de benadering van de 
UNCITRAL "Model Law for Electronic Commerce" waar het de juridische status van elektro-
nische berichten en handtekeningen betreft. 
3. Alhoewel in Frankrijk wordt opgemerkt dat het beleid inzake juridische betrouwbaarheid 
pro-actief dient te zijn, zijn er momenteel geen concrete reguleringsplannen. In de Verenigde 
Staten wordt gewezen op het belang van het ontwerp voor een "Uniform Electronic Transacti- 
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on Act". Voor het overige dient zelfregulering voor de gewenste juridische zekerheid zorg te 
dragI en. 

En ryptie en 77'P 's in relatie tot betrouwbaarheid 
1. u n zowel Franlcrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten wordt dit 
onderwerp als zeer relevant aangemerkt. Wel moet worden opgemerkt dat in het Verenigd 
K+nkrijk sedert het aantreden van de nieuwe regering aan het onderwerp geen aandacht meer 
is ro  steed. 
2. p intemationaal niveau bestaat duidelijk aandacht voor het onderwerp. Zowel de OESO, als 
recentelijk de Europese Commissie en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) hebben 
stahdpunten ingenomen. Zowel in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt in 
beleidsdocumenten gewezen op het belang van een intemationale aanpak van dit onderwerp 
(geInoemd worden G7 en EU).. 
3. n bijna alle landen wordt het onderwerp op reguleringsniveau aangepakt en wel via een 
wett, elijke basis voor Certification Authorities. Hierbij wordt veelal een systeem van gelicen-
se6rde TTP's ingezet. De aanpak in de diverse landen verschilt overigens we!. Frankrijk legt als 
enige land wettelijke verplichtingen tot het gebruik van TTP's met sleuteldeponering op. 

I Duiltsland werkt met een wettelijke regeling (SigG, onderdeel van de Multimedia-wet 
(IuKDG)), maar er geldt geen verplichting. De plannen in het Verenigd Koninkrijk staan deze 
aanpak eveneens voor. De Verenigde Staten staan een aanpak vanuit de markt voor (alhoewel 
op het niveau van de staten wetgeving voor digitale handtekeningen is afgekondigd). 

2 

Te' hnische aspecten van betrouwbaarheid 
1. n de Verenigde Staten en Duitsland wordt dit onderwerp voor wat betreft het zetten van 
stahdaarden als relevant aangemerkt. Voor het overige speelt het onderwerp niet. 
2. Ook op internationaal niveau wordt regulerend nauwelijks aandacht aan technische aspecten 
va t betrouwbaarheid geschonken. Op het niveau van zelfregulering gebeurt wel een en ander 
op het terrein van elektronisch betalen (vgl. het SET initiatife van alle creditcard maatschappij-
enl. 
3. oor wat betreft het belang van standaarden wordt als uitgangspunt genomen dat deze vanuit 
de markt moeten worden ontwikkeld. In Duitsland wordt daarbij wel duidelijk gewezen op de 
faciliterende en sturende rol van de overheid. 

Tdegang en interconnectie 
1. In alle landen wordt dit onderwerp als zeer relevant aangemerkt, waarbij de nadruk wordt 

e, g legd op mededingingsvrijheid, interconnectieverplichtingen en de rol van en diversiteit van 
re uleringsautoriteiten. 
2. Het beleid dat door de Europese Unie op het terrein van toegang en interconnectie wordt 

ri o twikkeld speelt een belangrijke aansturende rol. 
3. In Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten zijn voor diverse aspecten van het onderwerp 
regels gesteld in de nieuwe telecommunicatiewetten (allen uit 1996). In het Verenigd Konink-
rijk is het beleid, in aanvulling op het algemene wettelijk regime (1984), nader uiteengezet door 

0 kader-regels en documenten van OFTEL. 

Universele dienstverlening 
1. Dit onderwerp wordt in alle landen als zeer relevant aangemerkt. In de Verenigde Staten 
wprdt als zeer relevant genoemd de problematiek rondom het systeem van "flat fees" dat voor 
locale telefonie wordt gehanteerd.' De huidige situatie resulteert in klachten van de "long 
distance"-providers dat ze te maken hebben met oneerlijke concurrentie. 

3 	E.E. Maxwell, persoonlijke mededeling. 
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2. Ook op intemationaal niveau is er aandacht voor het onderwerp. De Europese landen kijken 
nadrukkelijk naar deze ontwikkelingen. 
3. In alle landen wordt regulerend opgetreden: het niveau van universele dienstverlening wordt 
daarbij aan de operatoren opgelegd. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is dit 
door de FCC respectievelijk OFTEL gedaan. In Duitsland stelt de federate regering dit vast. In 
Frankrijk is het concept in de telecomwet omschreven. In Frankrijk, Duitsland en de Verenigde 
Staten wordt een tegemoetkoming gegeven in de kosten van het leveren van universele dien-
sten. Vooralsnog zijn de regelingen niet van toepassing op diensten als toegang tot het Internet, 
maar is in de Verenigde Staten het concept van universele dienstverlenings uitgebreid voor 
enkele concrete gevallen, zodat bijvoorbeeld scholen en bibliotheken met korting van het 
Internet gebruik kunnen maken. 

Encryptie 
I. In alle landen is het onderwerp van (binnenlandse) regulering van encryptie voor opsporings-
doeleinden zeer relevant. 
2. Op intemationaal niveau staat het onderwerp eveneens op de agenda (OESO, EU). Alhoewel 
ze zelf nauwelijks richting geven, sporen de OESO-richtlijnen aan tot het ontwikkelen van 
nationaal beleid. Met name de Verenigde Staten probeert het intemationale beleid te sturen. 
3. In Franlcrijk wordt het gebruik van cryptografie reeds lange tijd wettelijk gereguleerd (ver-
gunningenstelsel), waarbij recentelijk beleid is ontwikIceld voor enige versoepeling. Duitsland 
kent tot op heden geen regulering van encryptie, maar de discussie over een mogelijke regule-
ring wordt wet gevoerd. De situatie in het Verenigd Koninkrijk komt overeen met die in 
Duitsland. Het in maart 1997 gelanceerde voorstel tot de introductie van een vergunningenstel-
sel lijkt voorlopig in de ijskast gezet. De Verenigde Staten beschikt momenteel niet over 
wetgeving, at zijn er vele voorstellen daarvoor. Over de regulering van cryptografie wordt zeer 
verschillend gedacht, waarbij het standpunt van de regering naar enige inperking lijkt te neigen. 

Tappen 
1. Cijfers in de onderzochte landen tonen aan dat de telefoontap voor opsporingsdoeleinden een 
steeds belangrijker instrument wordt. Het onderwerp wordt in alle landen als relevant aang- I 
emerkt, waarbij in de Verenigde Staten en Duitsland een herziening van de wettelijke regeling-
en in het licht van de ontwikkelingen in communicatietechnologie aan de orde is. Vooral in 
Duitsland zoekt men ook altematieven opsporingsmethoden (zoals direct afluisteren en Raster-
fahndung). 
2. Op intemationaal niveau wordt naar verluidt door de Amerikaanse FBI en de EU al jaren 
gewerkt aan de harmonisatie van tapwetgeving. De EU-resolutie uit 1995 lijkt hiervan een 
uitvloeisel. 
3. Alle onderzochte landen kennen een wettelijke bepalingen inzake aftappen van telecommuni-
catie. 

Auteursrecht 
1. De handhaving van auteursrechten wordt overal als een relevant onderwerp aangemerkt. 
2. Ook binnen de diverse intemationale gremia, waaronder de EU, staat het onderwerp hoog op 
de agenda. Voor de Europese landen wordt het nationale beleid voomamelijk communautair 
gestuurd. Het WIPO-auteursrechtverdrag noemt het onderwerp expliciet en legt de lidstaten de 
verplichting op wettelijke maatregelingen te introduceren. 
3. Voor alle onderzochte Europese landen geldt dat de regering momenteel de noodzaak tot 
regulering bestudeert, waarbij de maatschappelijke discussie vooralsnog geen onenigheid over 
de aanpak laat zien. In de Verenigde Staten daarentegen is het debat sterk gepolariseerd, omdat 
er wet onenigheid bestaat over de wenselijkheid van juridische bescherming van anti-kopieer-
maatregelen. Inmiddels zijn er diverse zelfregulerings-initiatieven ontwikkeld, zoals de organi-
saties die actief de media "monitoren" om inbreukmakend materiaal op te sporen. 
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7.3 

.; 
In PranIcrijk wordt expliciet aandacht geschonken aan het gevaar van Internet voor het gebruik 
van de Franse taal. In de beleidsdocumenten wordt zelfs gesteld dat er speciale Franse taalge-
bie en moeten komen op het Internet. In de wet op het gebruik van de Franse taal ("La loi 
relltive a l'emploi de la langue Francaise"r worden verschillende situaties beschreven waarin 
het gebruik van de Franse taal verplicht is. Een situatie die voor de elektronische snelweg en in 
het bijzonder voor elektronische diensten van belang is, is de verplichting om een aanbod in het 
Fra s te doen (artikel 2). Het is de vraag welke rol deze wet gaat spelen ten aanzien van de vele 
en elstalige Internet-sites, mede in het licht van de mededeling van het Ministerie van Justitie 
van 20 februari 1997 dat de genoemde wet strikt dient te worden toegepast. In de zaak "Georgia 
Tech Lorraine", betreffende een geheel in het engels opgestelde site op een franse server van de 
franse vestiging van de Amerikaanse universiteit Georgia Tech, stond deze problematiek 
cepItraal. De zaak er echter op 19 juni 1997 procedurele gronden verworpen.' 

In puitsland noemt men, behalve de problematiek rondom de domeinnamen, geen andere 
onderwerpen dan degene welke in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen. 

i  In het Verenigd Koninkrijkheeft men naast domeinnamen te maken met problemen rondom het 
zo enaamde "Crown copyright". Dit punt vormt momenteel een belangrijk onderwerp van 
discussie. Het betreft hier het auteursrecht dat aan de overheid toekomt op bijvoorbeeld de tekst 
vat wetten. Internet wordt gezien als het mogelijke breekijzer om deze veel bekritiseerde vorm 
yap auteursrecht af te schaffen. Het House of Lords lijkt mede uit onvrede over dit auteursrecht 
te ijn overgegaan tot de publicatie op Internet van zijn rechterlijke uitspraken. 226  

In de Verenigde Staten wordt de problematiek van de domeinnamen genoemd. 

7.4 Reguleringsperspectieven 

Uit de bespreking van de diverse onderwerpen in de voorgaande hoofdstukken komt het volgen-
de meer algemene beeld naar voren. 

In Frankrijk wordt erkend dat er geen enkelvoudige oplossing voor de diverse problemen is. 
V rschillende benaderingen moeten worden gecombineerd. Eventueel beleid moet daarbij pro-
acpef zijn en niet slechts defensief. Alhoewel zelfregulering wordt bevorderd (bijvoorbeeld 
ddor middel van filtering- en classificatie-systemen - ook "parental control", of door het 
oristellen van een gedragscode door het veld zelf - het genoemde "Charte de l'Internet"), blijkt 
uit de verschillende documenten alsmede gesprekken dat in Frankrijk toch sterk de behoefte 
l+taat om de vinger aan de pols te houden. In dit verband wordt erop gewezen dat Frankrijk 
reeds een lange traditie op het terrein van overheidsregulering kent. Ook het feit dat men 
ccricreet wijst en verwijst naar de noodzaak van internationale regulering moet in dit licht 
worden bezien. 

224 

225 
226 

Overige onderwerpen 

Duitsland kiest men voor een actieve benadering: "Der Wandel zur Informationsgesellschaft 

"Loi relative A l'emploi de la langue Francaise. LOI n° 94-665 du 4 aout 1994", 
http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/loibis.htm.  
J. Huet, persoonlijke mededeling. 
C. Millard, persoonlijke mededeling. Zie tevens voor discussie over het Crown Copyright: 
http://www/open.gov.uk.  
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mul3 aktiv gestaltet werden."" De idee is dat Duitsland alleen dan gebruik kan maken van de 
nieuwe mogelijkheden als de hindernissen om tot een informatiemaatschappij te komen, 
worden opgeruimd. De regering heeft bier een belangrijke taak, echter private initiatieven 
moeten worden aangemoedigd.' Integratie van het Duitse beleid met Europees beleid heeft 
een hoge prioriteit. Ook de G7 wordt als een belangrijke bron van beleid gezien. 

In het Verenigd Koninkrijk wordt een belangrijke plaats aan zelfregulering gegeven. Een vanuit 
de markt gestuurde zelfregulering vormt de belangrijkste en vaak zelfs enige vorm van regule-
ring. Deze benadering is onder meer terug te vinden in de "House of Lords - Agenda for Action 
in the UK": "Several witnesses called for a light touch to regulation and little direct Govern-
ment intervention to encourage the growth of new utilities!' Een voorbeeld van een situatie 
waarin zelfregulering wordt aangemoedigd is te vinden in de Agenda: de Internet Service 
Providers Association moet een gedragscode opstellen voor de aanpak van onaanvaardbare 
uitingen op het Internet.' Ten aanzien van het informatiebeleid wordt in de "Agenda for 
Action" opgemerkt: "One of the most important ways by which the government can influence 
information policy is by means of the explicit or implicit support it gives to the United King-
dom's information industries." 

In de Verenigde Staten heeft men een sterke voorkeur voor zelfregulering. Principe nummer een 
is: "The private sector should lead." In het geval dat overheidsingrijpen onvermijdelijk is, 
wordt gekozen voor de volgende benadering: "Where government intervention is needed, its 
aim should be to support and enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal 
environment for commerce."' 

Concluderend kunnen we stellen dat zelfregulering in alle landen als een belangrijk instrument 
wordt gezien. Wel geven de diverse overheden hier ieder een eigen invulling aan. In de VS 
spreekt men over zelfregulering als men zaken "echt" wil overlaten aan de markt (dit impliceert 
dater geen of slechts een absoluut minimum aan kaderwetgeving wordt opgesteld). In Frankrijk 
noemt men zelfregulering als oplossing, maar ziet men daarbinnen toch een belangrijke sturen-
de rol voor de overheid. Zelfregulering is in Duitsland belangrijk, maar de overheid wit toch 
invloed houden op het veld. Het Verenigd Koninlcrijk zit tussen deze benaderingen in, waarbij 
de benadering meer lijkt op die in de VS dan op die in Frankrijk en Duitstand. 

7.5 Convergentie 

We willen deze studie afsluiten met een opmerking over het algemene beeld dat is ontstaan naar 
aanleiding van de inventarisatie. Alhoewel de diverse onderwerpen in de voorafgaande hoofd-
stukken als onderscheiden problemen binnen een bepaald thema zijn besproken, heeft het 
onderzoek bij ons de gedachte niet alleen doen ontstaan, maar ook meer en meer bevestigd, dat 
onderscheid en onderverdeling bij (het denken over) regulering zeker niet (meer) het uitgangs-
punt mogen zijn. Ideeen en beleid over het ene onderwerp leiden noodzakelijkerwijs tot ideeen 
en beleid over het andere onderwerp. Aldus kunnen we stellen dat convergerende media 
noodzaken tot aandacht voor convergentie bij beleid en wetgeving. 

Status iuris, 27 november 1997 

227 	Info 2000-rapport. 
228 	Th. Hoeren, persoonlijke mededeling. 
229 	House of Lords-rapport, hoofdstuk 2, paragraaf 14. 
230 	House of Lords-rapport, hoofdstuk 5, paragraag 50. 
231 	Framework Electronic Commerce. 
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