
De concurrerende macht: Een 
nieuwe rol voor de overheid? 
Een verkenning van technische, maat-
schappelijke en juridische ontwik-
kelingen rond de elektronische 
snelweg en de gevolgen voor 
de rot van de overheid 

Pro Facto RV 
Rijksuniversiteit Groningen 

Dr. H.B. Winter 

Sectie Rechtsinformatica, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Rijksuniversileit Groningen 
Dr.mr. C.N.J. de Vey Mestdagh 

Groningen, maart 2001 
RuG 



De concurrerende macht: 
Een nieuwe rol voor de overheid? 

Een verkenning van technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen 
rond de elektronische snelweg en de gevolgen voor de rot van de overheid 

dr. H.B. Winter 

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh 

Maart 2001 



Inhoudsopgave 

Samenvatting 	 3 

Hoofdstuk 1 	Inleiding 	 7 

Hoofdstuk 2 Opzet van het onderzoek 	 9 
Vraagstel I ing 	 9 

Aanpak 	 10 

Verantwoording interviews 	 1 1 

Verantwoording rapportage 	 12 

Hoofdstuk 3 Hoofdlijnen van de nota WES 	 14 

Hoofdstuk 4 Technische ontwikkelingen 	 18 
Begripsdefin ities 	 18 
Technische feiten 	 20 
Het leidende karakter van de techniek 	 21 

Een goed model van de technische ontwikkelingen 	 22 
Nieuwe technische ontwikkelingen 	 27 
Kenmerken van actoren, handelingen en objecten 	 28 
Samenvatting en conclusie 	 38 

Hoofdstuk 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 	 40 
Toegankelijkheid en beschikbaarheid Id T 	 40 
Kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie 	 41 
ICT en de organ isatie van de overheid 	 42 
Meer algemeen: atom beweging 	 43 
I nformatievoorz ien ing 	 44 
Conclusie 	 44 

Hoofdstuk 6 Juridische ontwikkelingen 	 46 
Internationalisering en rechtsmacht 	 48 
Privacy 	 49 
Betrouwbaarheid 	 50 
Markten 	 51 
Rechtshandhaving 	 51 
Conclusie 	 52 

Hoofdstuk 7 Conclusie: commentaar op de nota WES en 
aanbevelingen voor actual isering 	 53 

Samenvatting 	 53 
Kanttekeningen bij uitgangspunten nota WES 	 54 
Taken van de overheid 	 55 
Voorwaarden voor effectief overheidsoptreden 	 57 

Aanbevelingen voor actualisering van het toetsingskader 	 58 
Aanbevelingen voor actualisering van het actieplan 	 59 

Bijlage 1 	Overzicht respondenten 	 61 
Bijlage 2 	Samenstelling begeleidingscommissie 	 62 
Bijlage 3 	WES Links 	 63 



Samenvatting 

In dit onderzoeksrapport zijn de resultaten neergelegd van een verkenning van 
ontwikkelingen op technisch, maatschappelijk en juridisch vlak rond de elektroni-
sche snelweg. Het rapport is bedoeld als hulpmiddel voor de actualisering van de 
nota Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (hierna: nota WES). In die nota uit 
1998 werden de volgende vragen behandeld: 

• In hoeverre is overheidsoptreden in de elektronische omgeving mogelijk en 
zinvol? 

• In welke gevallen is dit optreden wenselijk? 
• Indien tot optreden wordt besloten, welk instrumentarium moet dan worden 

gehanteerd? 

De nota resulteert in twee hoofdproducten: 
1. Een toetsingskader voor de wetgever en het bestuur voor het beantwoorden 

van vragen over de wenselijkheid van overheidsoptreden en het daarvoor 
te kiezen instrumentarium; 

2. Een actieplan dat aangeeft welk instrument de overheid moet aanwenden 
voor de oplossing van een lijst van specifieke juridische vraagstukken. Het 
betreft hoofdzakelijk voorstellen voor nieuwe wetgeving, voor het verrich-
ten van ambtelijk of wetenschappelijk onderzoek en voor het voeren van 
overleg met andere overheden en gebruikers van de elektronische snelweg. 

In dit onderzoek is aan de hand van interviews met twintig experts op technisch en 
juridisch gebied getracht de sinds het uitbrengen van de nota te onderkennen rele-
vante ontwikkelingen in kaart te brengen. De geraadpleegde respondenten zijn af-
komstig uit kringen van overheden, universiteiten, maatschappelijke organ isaties 
en bedrijven. Looptijd en omvang van het onderzoek vormden randvoorwaarden 
die beperkingen met zich meebrachten voor wat betreft de uitvoerigheid en diep-
gang van het onderzoek. Zo is geen verkenning uitgevoerd van de ontwikkelingen 
op het concrete niveau van initiatieven tot en aanpassingen van regelgeving en 
van technologische vernieuwingen (hierna 'technische feiten' genoemd). Dit ver-
slag verschaft overigens op die punten wel een beperkt overzicht. Getracht is 
vooral te komen tot een analyse van de technische en maatschappelijke ontwikke-
lingen op een meer geaggregeerd niveau en tot conclusies omtrent de effecten van 
deze ontwikkelingen in termen van de daardoor opgeroepen rechtsvragen en mo-
gelijke reacties van de overheid.' 

Dit rapport richt zich niet exclusief tot de departementale wetgevingfunctie. De 
probleemstelling is breder geformuleerd en richt zich op de verschillende manie-
ren waarop de overheid kan reageren op technische en maatschappelijke ontwik-
kelingen. Deze benadering sluit overigens aan bij de in de nota WES gevolgde be-
nadering waarin eveneens veel aandacht wordt besteed aan de invloed van techni-
sche ontwikkelingen op de rol van de overheid. 

1 Technische ontwikkeling definieren wij als de beschikbaarheid en het daadwerkelijke gebruik van een be-
paalde techniek. 
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Uit het onderzoek blijkt dat in de korte periode sinds het verschijnen van de nota 
WES zich een aantal nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen heeft 
voorgedaan, die van betekenis zijn voor de rol van de overheid op de digitale 
snelweg. Het betreft: 

• De rolverandering van de deelnemers aan het rechtsverkeer op de digitale 
snelweg door de grotere toegankelijkheid van nieuwe technieken 

• De verschuiving van het handelen van het openbare domein naar het prive-
domein 

• De toegenomen mogelijkheden tot openbaarmaking van juridische kennis 

• Het gebruik van juridische kennissystemen en de gebleken mogelijkheden om 
hiermee de kwaliteit van het overheidshandelen te verbeteren 

• Het zelfstandig handelen door juridische kennissystemen (beschikken) en intel-
ligent agents en de vragen rond vertegenwoordiging, vertrouwen en validering 
die dit oproept 

• De substitutie van zaken en handelingen door informatie- en informatiever-
werking waardoor een nog groter deel van het rechtsverkeer zich naar de elek-
tronische snelweg zal verplaatsen 

Technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen vertonen vanzelfspre-
kend een sterke samenhang. Daarbij is in de opmerkingen van de respondenten 
over de rol van de overheid als medebepalende factor in deze onderlinge samen-
hang een duidelijke lijn herkenbaar. Volgens de meeste respondenten is voor de 
overheid een duidelijke rol weggelegd. Daarbij werd onder meer gesproken over 
de het bevorderen van gelijkheid door de overheid, het faciliteren van het verkeer, 
het garanderen van elementaire voorzieningen en het waarborgen van fundamen-
tele normen en waarden. 

Zorgen over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van ICT voor burgers worden 
door de meeste respondenten niet gedeeld. Zij wijzen er op dat sprake is van een 
proces van 'trickle down', dat kan worden verklaard door een combinatie van 
scholing, welvaartsgroei en marktwerking. Net  als voorheen bij televisie en radio, 
is er bij ICT-toepassingen sprake van het langzaam doordringen daarvan in alle la-
gen van de bevolking. De inschatting van de geraadpleegde experts is dat bestaan-
de ongelijkheden op het vlak van de toegang tot de infrastructuur, het bezit van de 
nodige apparatuur en de voor het gebruik daarvan vereiste kennis zullen afnemen. 
Dat zou kunnen betekenen dat aan actief, gelijkheidsbevorderend overheidsoptre-
den op dit terrein minder behoefte bestaat. Overheidsoptreden gericht op scholing 
en welvaartsgroei, evenals op een meer evenredige verdeling van de deelname 
daaraan zou kunnen volstaan. 
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Behoefte aan overheidsoptreden zou er volgens een aantal respondenten juist wel 
zijn op het vlak van het faciliteren van het elektronisch maatschappelijk verkeer en 
het garanderen van de elementaire voorzieningen die nodig zijn voor het maat-
schappelijk functioneren van burgers en bedrijven in een informatiesamenleving. 
Bijvoorbeeld door certificering van betrouwbaarheidsdiensten en door het subsidi-
eren van belangenbehartigingsorganisaties, maar ook door het mogelijk concurre-
rend leveren van eigen diensten zoals betrouwbaarheidsdiensten in het verlengde 
van de verschaffing van elektronische identificatiedocumenten en in het verband 
van de overheidsinformatievoorziening en de communicatie tussen overheid en 
burgers. Hier kan de overheid concurreren op kwaliteit. 

De respondenten wijzen er op dat veel in de informatiesamenleving nog in bewe-
ging is. Dat leidt tot onzekerheid over de richting die ontwikkelingen zullen ne-
men. De overheid zou daaruit volgens de respondenten niet de conclusie moeten 
te trekken dan maar af te wachten. Bepleit wordt dat de overheid zelf actief aan de 
ontwikkelingen deelneemt. Dat kan door samen met het bedrijfsleven te investe-
ren in de ontwikkeling van bijvoorbeeld software als verwacht wordt dat daarmee 
publieke belangen kunnen worden gediend. Dat kan ook door zelf te investeren in 
informatiefuncties. De overheid kan zelf het goede voorbeeld geven door bijvoor-
beeld veel voortvarender te werk te gaan op het gebied van de (gratis) verkrijg-
baarheid van publieke informatie en op het gebied van de overheidsdienstverle-
ning via digitale loketten. 

Op het terrein van de juridische ontwikkelingen en het waarborgen van fundamen-
tele normen en waarden concluderen de respondenten dat zich de afgelopen jaren 
geen juridische knelpunten hebben voorgedaan op de terreinen die in de nota 
WES extra accent hebben gekregen. De in de nota als 'strategische thema's' aan-
geduide accenten verdienen volgens de respondenten nog steeds specifieke aan-
dacht. Opvallend is dat verschillende respondenten opmerken dat de technische 
ontwikkelingen kansen bieden voor het waarborgen van privacy en voor de be-
strijding van ongewenst handelen. Pessimisme op het terrein van rechtshandha-
ving wordt niet door iedereen gedeeld. Een aantal respondenten meent dat be-
paalde technische ontwikkelingen, zoals de opkomst van juridische kennissyste-
men en intelligent agents, tot meer geprononceerd overheidsoptreden moet lei-
den. Daarbij wordt het hanteren van het instrument regelgeving overigens niet als 
eerste genoemd. Certificering van nieuwe gedigitaliseerde rechtsbronnen als ken-
nissystemen, actief informatiebeleid, subsidiering van belangenbehartigingsorgani-
saties zijn alternatieven die volgens de respondenten eerder in aanmerking komen. 

Met deze opstelling kiezen de respondenten ook voor het aanpassen van het toet-
singskader dat in de nota WES is opgenomen. De hoofdlijn daarin, namelijk dat de 
ontwikkeling van de informatiesamenleving in beginsel aan de maatschappelijke 
krachten moet worden overgelaten, waarbij de overheid kiest voor een terughou-
dende opstelling, wordt door onze respondenten niet zonder meer onderschreven. 
Men pleit voor nuancering, die er toe kan leiden dat afhankelijk van de technische 
ontwikkeling en de maatschappelijke context waarin deze plaatsvindt, wordt be-
paald welk instrument het meest geschikt is. Voor bepaalde onderwerpen lijkt na-
tionale regelgeving juist wet aangewezen, voor andere is zelfregulering te verkie- 

5 



zen en voor weer andere moet de overheid zelf actief optreden: de concurrerende 
macht. 

Voor effectief overheidsoptreden worden twee voorwaarden geformuleerd: het 
hanteren van een goed model van de technische ontwikkelingen en een gecoordi-
neerde benadering van technische ontwikkelingen. Het onderzoek levert een aan-
tal aanbevelingen op voor het actualiseren van het actieplan, zoals de suggestie 
over te gaan tot het certificeren van juridische kennissystemen. 
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Hoofdstuk 1 

Rnleiding 

Begin 1998 verscheen de nota 'Wetgeving voor de elektronische snelweg' 
(Kamerstukken II, 1997-1998, 25 880, nrs. 1-2; hierna: nota WES). 

De nota behandelt drie vragen: 
1. In hoeverre is overheidsoptreden in de elektronische omgeving mogelijk 

en zinvol? 
2. In welke gevallen is dit optreden wenselijk? 
3. Indien tot optreden wordt besloten, welk instrumentarium moet dan 

worden gehanteerd? 

De nota resulteert in twee hoofdproducten: 
1. Een toetsingskader voor de wetgever en het bestuur voor het beantwoor-

den van vragen over de wenselijkheid van overheidsoptreden en het 
daarvoor te kiezen instrumentarium; 

2. Een actieplan dat aangeeft welke instrumenten de overheid moet aan-
wenden voor de oplossing van een lijst van specifieke juridische vraag-
stukken. Het betreft hoofdzakelijk voorstellen voor nieuwe wetgeving, 
voor het verrichten van ambtelijk of wetenschappelijk onderzoek en voor 
het voeren van overleg met andere overheden en gebruikers van de elek-
tronische snelweg. 

Het actieplan is eind 1999 geactualiseerd (Kamerstukken II, 1998-1999, 25 
880, nr. 8). In speerpunt 8 wordt actualisering van de nota Wetgeving voor 
de elektronische snelweg in het vooruitzicht gesteld. Ten behoeve van die 
actualisering is onderzoek uitbesteed aan een samenwerkingsverband van 
Pro Facto/RuG met de Sectie Rechtsinformatica van de Rijksuniversiteit Gro- 
ningen. Dit onderzoek heeft als hoofddoelstelling om door middel van een 
verkenning van de recente technische, maatschappelijke en juridische ont-
wikkelingen na te gaan of de in de nota WES geformuleerde hoofdlijnen nog 
steeds gelden. In het hiernavolgende hoofdstuk worden doelstelling, pro-
bleemstelling en deelvragen van dit onderzoek nader uitgewerkt. Van belang 
is voorop te stellen dat de verkenning die tot deze rapportage heeft geleid de 
vorm heeft van een kritische reflectie op technische en maatschappelijke en 
juridische ontwikkelingen en hun gevolgen voor de rol van overheid en wet-
gever. De rapportage is geschreven ten behoeve van een actualisering van de 
nota WES. 

Hierna wordt over de bevindingen van het onderzoek gerapporteerd. Aller-
eerst wordt in hoofdstuk 2 aangegeven op welke wijze het onderzoek is op-
gezet. Daarbij zijn hoofdzakelijk drie methoden gehanteerd: literatuuronder-
zoek, het raadplegen van experts en analyse en rapportage. Daarna volgt in 
hoofdstuk 3 een korte weergave van de essentie van de nota. Een in grote 
lijnen op deze beschrijving geijkte weergave van de nota is aan onze ge- 
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sprekspartners voorgelegd en dient daarom als referentiepunt voor deze rap-
portage. Vervolgens worden in drie hoofdstukken (hoofdstuk 4 Um 6) de be-
langrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven op het terrein van de 
technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Tot slot worden 
in hoofdstuk 7 de conclusies op hoofdlijnen geformuleerd. In dat laatste 
hoofdstuk worden tevens aanbevelingen gegeven, die zich richten op de nog 
te ondernemen actualisering van de nota WES. 

Het onderzoek is verricht in opdracht van de afdeling Extern Wetenschappe-
lijke Betrekkingen van het WODC van het ministerie van Justitie. Daarbij is 
een begeleidingscommissie ingesteld onder voorzitterschap van dr. G. J. 
Veerman van het ministerie van Justitie. De namen van de leden van de be-
geleidingscommissie zijn opgenomen in bijlage 2. De opstellers van het rap-
port danken de eden van de begeleidingscommissie voor hun inzet. Daar-
naast worden ook de geInterviewde respondenten (voor een overzicht, zie 
bijlage 1) bedankt voor hun inzet. 



'Met de act ualisering van de nota "Wetgeving voor de elektronische snelweg" zal eind dit jaar een begin gemaakt worden. Pro-
duct: Geactualiseerde nota/actualiseringsnotitie. Voortgang: Het ondersteunend onderzoek daartoe is opgenomen in het onder-
zoeksprogramma van het WODC 1999/2000. Dit onderzoek gaat dit najaar van start" (Speerpunt 6, Actualisering van het actieplan 
behorend bij de nota WES, TK 25 880, nr. 8, p.4) 

Hoofdstuk 2 

Opzet van het onderzoek 

Vraagsteiling 

De doelstelling van het onderzoek valt te omschrijven als een verkenning 
van ontwikkelingen rond de elektronische snelweg voor zover relevant voor 
de Nederlandse overheid. 

De probleemstelling luidt: 
Welke technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen 
hebben zich sinds het verschijnen van de nota WES voorgedaan rond 
de elektronische snelweg, voor zover relevant voor de Nederlandse 
overheid? 

De probleemstelling wordt hierna in vier deelvragen uitgesplitst: 
1. Welke technische ontwikkelingen hebben zich sinds het verschijnen 

van de nota WES voorgedaan ten aanzien van de elektronische snel-
weg, voor zover relevant voor de Nederlandse overheid? 

2. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn te onderscheiden en wel-
ke consequentie hebben deze ontwikkelingen voor de rol van de over-
held? 

3. Welke juridische ontwikkelingen hebben zich voorgedaan? Welke 
knelpunten bestaan op een aantal in de nota WES met name genoemde 
terreinen en hoe kunnen die knelpunten worden opgelost? 

4. Tot welk commentaar op de nota geven de beschreven ontwikkelingen 
aanleiding en welke aanbevelingen voor de actualisering van de nota 
kunnen hiervan worden afgeleid? 

Gelet op doorlooptijd (2 maanden) en omvang (30 dagen) van het onderzoek 
gaat het bij de uitwerking van deze vraagstelling niet om een gedetailleerd 
onderzoek. Zo is geen verkenning uitgevoerd van de ontwikkelingen op het 
concrete niveau van initiatieven tot en aanpassingen van regelgeving en van 
technologische vernieuwingen (hierna 'technische feiten' genoemd). Hierna 
wordt overigens wel een beknopt overzicht verschaft van tech nologische 
vernieuwingen, dat is gebaseerd op een beperkt onderzoek van met name 
internetbronnen, uitgevoerd door medewerkers van de Sectie Rechtsinforma-
tica/RuG. Getracht is vooral te komen tot een analyse van ontwikkelingen 
(op het punt van de techniek: de beschikbaarheid en het daadwerkelijk ge-
bruiken van een bepaalde techniek) op een meer geaggregeerd niveau. 
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Aanpak 

Omdat de achterliggende beleidsvraag zich richt op de actualiteit van de in 
de nota WES neergelegde analyse en de op basis daarvan ontwikkelde voor-
stellen, is de onderzoeksopdracht — behalve als een verkenning van ontwik-
kelingen — ook opgevat als een kritische analyse van deze ontwikkelingen en 
de meest adequate overheidsreactie daarop. Dat leidt soms tot kritiek op de 
door de overheid ingeslagen weg. In het verlengde daarvan vindt op onder-
delen een bezinning plaats op de rol van de overheid. 

Uit het voorgaande volgt dat er geen sprake kon zijn van een uitgebreid we-
tenschappelijk onderzoek. Het rapport beoogt een hulpmiddel te zijn voor 
de opstellers van de actualisering van de nota WES. 

Daarbij is op voorhand op te merken dat dit rapport zich niet exclusief richt 
tot de departementale wetgevingfunctie. Het vaststellen van wetgeving is, in 
de ogen van de opstellers van dit rapport, een (zij het de meest gezagheb-
bende) van de manieren waarop de overheid kan reageren op technische, 
maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Voor een deel roept wetge-
ving deze maatschappelijke ontwikkelingen overigens zelf op. Voor een 
(vermoedelijk) belangrijker deel leiden maatschappelijke ontwikkelingen 
juist tot wetgeving. Ook technische ontwikkelingen roepen dikwijls de 
noodzaak op tot wetgeving over te gaan. Dit rapport is echter niet exclusief 
gericht op het in kaart brengen van causale relaties tussen bepaalde onaf-
hankelijke variabelen en wetgeving als afhankelijke variabele. Ook met be-
hulp van andere instrumenten dan door middel van het opstellen of wijzigen 
van regelgeving kan worden gereageerd op technische en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het onderzoek laat zien dat die andere instrumenten in de 
praktijk ook daadwerkelijk (moeten) worden gehanteerd. Daarom richt de 
vraagstelling van het onderzoek zich op de gevolgen van technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse overheid in de meest 
brede zin. Overigens sluit dit aan bij de door de opstellers van de nota WES 
gekozen benadering. De nota besteedt immers veel aandacht aan de invloed 
van technische ontwikkelingen op de rol van de overheid. Ook in het in de 
nota opgenomen toetsingskader worden andere vormen van overheidshan-
delen (belangenbehartiging, toezicht, voorlichting, convenanten), naast zelf-
regulering voorgesteld als alternatieven voor overheidsregulering. 

Het onderzoek is in een korte periode (november 2000 — januari 2001) uit-
gevoerd. 

Het onderzoek bestond uit drie fasen: 

• Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd de relevante literatuur — 
onder meer overheidsnota's en wetenschappelijke literatuur — bestu- 
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deerd. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van (deel)producten van twee 
deels verwante projecten die gelijktijdig werden uitgevoerd: de Verken-
ning Criminaliteit, in opdracht van de Adviesraad voor Wetenschap en 
Technologiebeleid (AWT) en de Scenariostudie Criminaliteit in opdracht 
van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Mede op basis daar-
van werd een vragen/itemlijst opgesteld voor de vraaggesprekken. Deze 
itemlijst is aan de leden van de begeleidingscommissie ter becommenta-
Hering voorgelegd. Naar aanleiding van ontvangen reacties is een defini-
tieve item lijst vervaardigd. 

• Tijdens de tweede fase van het onderzoek zijn vraaggesprekken gehou-
den met een twintigtal experts op de relevante terreinen. Over de selectie 
van die experts is overleg gevoerd met de opdrachtgever en de begelei-
dingscommissie. De gesprekken zijn zowel in persoon als telefonisch ge-
voerd. Gelet op de korte onderzoeksperiode is gekozen voor telefonische 
raadpleging. De respondenten werden tevoren (via post of fax) in het be-
zit gesteld van een korte samenvatting van de nota WES. Daarnaast ont-
vingen zij een overzicht van de voor het onderzoek relevante items. 
Hierna wordt nader ingegaan op deze interviewfase. 

• De derde en laatste fase betreft het analyseren van de gesprekken en het 
samenstellen van deze rapportage. Onderdeel van deze laatste fase was 
een bijeenkomst met de begeleidingscommissie waarin over een concept 
van gedachten is gewisseld. 

Verantwoording interviews 

De belangrijkste wijze van dataverzameling waarvan in het onderzoek ge-
bruik is gemaakt, is het raadplegen van experts. Voor deze wijze van data-
verzameling is om een aantal redenen gekozen. In de eerste plaats waren de 
voor het onderzoek beschikbare tijd (30 werkdagen) en doorlooptijd (3 
maanden) beperkende voorwaarden. Schriftelijke enquetering bleek binnen 
deze onderzoeksperiode niet mogelijk. Ook andere methoden van registratie 
kwamen daarom niet in aanmerking. Via interviews met een redelijk groot 
aantal experts is getracht in korte tijd een breed en op voor de rol van de 
overheid belangrijke onderdelen toch zo betrouwbaar en accuraat mogelijk 
overzicht van de relevante ontwikkelingen te verkrijgen. De gesprekken zijn 
voor het grootste deel via de telefoon gevoerd. Dat was voor zowel de on-
derzoekers als voor de geInterviewden de snelste wijze van dataverzameling. 

De tweede reden waarom voor raadpleging van experts is gekozen is direct 
gerelateerd aan de hiervoor uitgewerkte multidisciplinaire vraagstelling van 
het onderzoek. Het gaat om een verkenning van technische, maatschappelij-
ke en juridische ontwikkelingen. Bij het schetsen van die ontwikkelingen is 
een zeker abstractieniveau vereist, dat gegeven de korte onderzoeksperiode 
alleen door het raadplegen van experts kon worden gehaald. 
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Fen derde reden was de te onderzoeken periode (1998-nabije toekomst), die 
met zich meebrengt dat over de meer recente en zeker over de korte termijn-
ontwikkelingen nog onvoldoende is gepubliceerd om daarvan op andere wij-
ze een goed beeld te verkrijgen. 

In totaal zijn ongeveer twintig respondenten geraadpleegd in het kader van 
het onderzoek. Ten behoeve van de selectie van deze experts is gestart met 
het opstellen van een groslijst, die in overleg met de opdrachtgever en de 
begeleidingscommissie werd samengesteld. Ook de selectie van de uiteinde-
lijk geraadpleegde respondenten geschiedde in overleg. In een aantal ge-
sprekken zijn suggesties gedaan voor verdere raadpleging. Deze suggesties 
zijn in sommige gevallen opgevolgd. De interviews leidden daarnaast ook 
dikwijls tot aanbevelingen voor het bestuderen van bepaalde rapporten en 
artikelen en het bekijken van websites. Waar dat gelet op de tijd mogelijk 
was, zijn die suggesties gevolgd. 

Bij de selectie van respondenten is gelet op een aantal criteria: 

• Onder de respondenten moesten zowel experts met een juridische als 
met een technische achtergrond zijn 

• Daarnaast moesten er ook respondenten uit de bij de ontwikkeling van 
de elektronische snelweg betrokken wetenschappelijke disciplines en be-
langenorganisaties afkomstig zijn 

In bijlage 1. wordt een overzicht verschaft van de geraadpleegde responden-
ten. 

Het maken van afspraken met de hierboven genoemde personen stuitte op 
veel problemen en kostte de onderzoekers een forse tijdsinspanning. Dat is 
op zichzelf wellicht niet verrassend gelet op de werkzaamheden en de 
werkkring van een aantal van de geselecteerde personen. Ook de periode 
van het jaar waarin het onderzoek plaats vond vormde in dat opzicht een be-
lemmering. Een en ander leidde tot vertraging in de dataverzameling. Het te-
voren sturen van een overzicht van de voor het vraaggesprek relevante on-
derwerpen heeft goed gewerkt. De gesprekken verliepen zonder uitzonde-
ring soepel. Na het afronden van de vraaggesprekken kan worden vastge-
steld dat met de geselecteerde groep respondenten een deskundig gezel-
schap is bevraagd, met — zij het soms uiteenlopende — boeiende en onder-
bouwde opvattingen over het terrein. 

Verantwoording rapportage 

De gesprekken zijn uiteraard gevoerd onder garantie van strikte vertrouwe-
lijkheid. Dat betekent dat hierna in het rapport niet tot op de persoon her- 
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leidbare uitspraken worden gedaan. De opstellers hebben er naar gestreefd 
uit de gesprekken een aantal hoofdlijnen te halen. De hoofdlijnen in de rap-
portage zijn de vrucht van de analyse van deze gesprekken. Een aantal van 
de geraadpleegde experts hebben in de vraaggesprekken duidelijk positie 
gekozen. Op enkele plaatsen in het rapport resulteert dat in stellige uitspra-
ken. Voor sommige van die uitspraken geldt wellicht dat ze controversieel 
zijn. Gelet op de aard van deze rapportage is er voor gekozen deze respon-
denten toch aan het woord te laten. Die keuze heeft behalve met de be-
trouwbaarheid van het onderzoek ook te maken met het voorwerp van dit 
onderzoek. Gebleken is dat rond een deel van de ontwikkelingen die plaats-
vinden op het terrein van de informatiesamenleving ook bij de respondenten 
onzekerheid bestaat. Dat neemt echter niet weg dat uit de reacties van de 
respondenten tendensen zijn te destilleren die in dit rapport zijn opgeno-
men. 

Uit het voorgaande volgt dat het overgrote deel van dit rapport is gebaseerd 
op de met de respondenten gevoerde vraaggesprekken. De empirische 
grondslag is dan ook niet per geval aangegeven. 

Tot slot past nog een verantwoording van de wijze waarop deze rapportage 
op basis van de gesprekken tot stand is gekomen. Een onderzoeksverslag dat 
touter steunt op de registratie van naar voren gebrachte opvattingen en be-
schrijvingen van de werkelijkheid waarop deze opvattingen zijn gebaseerd, 
zou onleesbaar zijn. In een interview van een tot twee uren tussen een inter-
viewer en een geInterviewde met eenzelfde kennisachtergrond waarin een 
groot aantal onderwerpen aan de orde komt kunnen vele tussenstappen im-
pliciet blijven. Bovendien zou een dergelijk verslag door de uiteenlopende 
achtergronden en niveaus van analyse van de verschillende respondenten 
een ongestructureerde indruk maken. De toegevoegde waarde zou dan be-
twijfeld kunnen worden. Het presenteren van de resultaten van de gege-
vensverzameling op een ordentelijke en geaggregeerde wijze houdt altijd 
een bewerking van de geregistreerde informatie in. De opstellers van dit 
rapport hebben niettemin voor zo'n bewerking gekozen omdat er alleen op 
die manier sprake kan zijn van zinvolle overdracht van informatie. 
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'Het ontstaan van de informatiemaatschappn brengt de overheid een aantal belangrijke vraagstukken, die in hoge mate met elkaar 
samenhangen. (...) Om deze redenen bee ft het kabinet een visie ontwikkeld op de rot van de cnerheid als wetgever in de informa-
tiesamenleving. Het kabinet verwacht dat deze visie - of in ieder geval de/en daarvan - gedurende een aantal jaren stand kan hou-
den, ondanks dat de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie met turbulentie gepaard gaan. 
(nota WES, TK 25 880, nrs. 1-2, p. 21) 

Hoofdstuk 3 

Hoofdlijnen van de nota WES 

Op 12 februari 1998 heeft de Minister van Justitie de Tweede Kamer de nota 
Wetgeving voor de elektronische snelweg aangeboden. In de nota worden 
drie vragen behandeld: 
1. In hoeverre is overheidsoptreden in de elektronische omgeving moge-

lijk en zinvol? 
2. In welke gevallen is dit optreden wenselijk? 
3. Indien tot optreden worth besloten, welk instrumentarium moet dan 

worden gehanteerd? 

In de nota WES worden deze vragen aan de hand van vier stappen beant-
woord: 
I. 	Een beschrijving van de technische ontwikkelingen (technische ver- 

kenning); 
Een beschrijving van de mogelijke invloed van de technische ontwik-
kelingen op de rol van de overheid (bestuurskundige verkenning); 

III. Een beschrijving van de juridische ontwikkelingen als gevolg van de 
veranderingen in de technologie (juridische en rechtsvergelijkende 
verkenning); 

IV. Een nader uitgewerkte beschrijving van een aantal specifieke juridi-
sche ontwikkelingen (strategische thema's: rechtshandhaving, interna-
tionalisering en rechtsmacht, privacy, marktwerking en betrouwbaar-
heid). 

Ads antwoord op de eerste vraag wordt gesteld dat de snelheid van de tech-
nische ontwikkelingen het de nationale overheid in bepaalde gevallen on-
mogelijk maakt om tijdig te reageren, vanwege een gebrek aan informatie en 
inzicht. De onzichtbaarheid van de gebruikers van de elektronische snelweg 
en hun handelingen en het internationale karakter van dit handelen beper-
ken het effect (de zinvolheid) van de handelingsmogelijkheden van de over-
heid. 

Antwoorden op de tweede en derde vraag (wenselijkheid van overheidsop-
treden en daarbij te hanteren instrumenten) hebben de vorm gekregen van 
een toetsingskader en een actieplan. 
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Toetsingskader 

In het toetsingskader dat in de nota WES is ontwikkeld wordt — onafhankelijk 
van het specifieke juridische kader, dus in algemene zin, — aangegeven: 

- 	in welke gevallen overheidsoptreden wenselijk is, en 
- 	welke instrumenten de overheid daarbij moet aanwenden. 

Het toetsingskader dat in de nota WES is ontwikkeld gaat uit van de stelling 
dat de ontwikkeling van de informatiesamenleving in beginsel aan de maat-
schappelijke krachten moet worden overgelaten. De overheid kiest voor een 
terughoudende opstelling. Zij dient de verdere ontwikkeling van de informa-
tiesamenleving wel zo veel mogelijk te stimuleren door zo gunstig mogelijke 
randvoorwaarden te scheppen. Daarbij houdt de overheid de volgende ta-
ken: 

'Het waarborgen van een aantal fundamentele normen en waarden 
van de democratische rechtsstaat in de elektronische omgeving' 
(grondrechten,.rechtshandhaving en rechtszekerheid); 
'Het faciliteren van het elektronisch maatschappelijk verkeer' (bevor-
deren marktwerking, bevorderen betrouwbaarheid elektronisch ver-
keer, wegnemen van belemmeringen in de bestaande juridische infra-
structuur, stimuleren van ondersteunende voorzieningen); 
'Het garanderen van de elementaire voorzieningen die nodig zijn voor 
het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven in een in-
formatiesamenleving'. 

Het centrale uitgangspunt van het toetsingkader bij de uitvoering van die ta-
ken is, dat de juridische normen uit de fysieke wereld tevens toepasbaar 
moeten zijn in het elektronische domein. Dit komt tot in de nota op verschil-
lende plaatsen tot uitdrukking in twee algemene eisen: 

lWat off line geldt moet ook on line gelden' 

en 

Technologie-onafhankelijke wetgeving heeft de voorkeur. 

Het in de nota opgenomen toetsingskader is gericht tot de actoren in het 
wetgevingsproces. Daaronder worden ook degenen begrepen die namens 
Nederland in in Europees of internationaal verband onderhandelen over de 
totstandkoming van wetgeving. Het kader heeft geen dwingend karakter, en 
kan dat ook niet hebben gelet op de complexiteit van de materie. Basisnotie 
van het toetsingskader is dat er een zekere voorkeur bestaat voor alternatie-
ven voor formele wetgeving. Dat wordt beredeneerd tegen de achtergrond 
van essentiele kenmerken van de ontwikkelingen: 

dematerialisering (door digitale vastlegging is informatie niet meer 
gebonden aan een bepaalde drager of plaats); 
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internationalisering (de informatiesamenleving is vooral een open sa-
men 'eying); 
technologische turbulentie (de nieuwe informatietechnieken en — 
producten kennen een hoge omloopsnelheid en warden gekenmerkt 
door onvoorspelbaarheid). 

Tegenover deze voorkeur voor alternatieve vormen van regulering staat de 
behoefte aan rechtszekerheid die door het onzekere karakter van de ontwik-
kelingen wordt opgeroepen. 

Het toetsingskader geeft een rangordening voor de keuze van instrumenten: 
1. 	Ms alternatief voor overheidsregulering gaat de voorkeur uit naar vor- 

men van zelfregulering, onder de volgende voorwaarden: 
- de doelgroepen die in het geding zijn, zijn voldoende georga-

niseerd; 
- er vindt gelijkwaardige behartiging plaats van maatschappelijke 

belangen; 
er is voldoende binding van alle partijen; 
de handhaving van afspraken is verzekerd. 

2. Zo nodig, kan zelfregulering worden geflankeerd door overheidsoptre-
den (belangenbehartiging, opstellen ondersteunende wetgeving, drei-
gen met wetgeving, toezicht, meewerken aan handhaving); 

3. Is er de noodzaak voor overheidsoptreden, dan gaat de voorkeur aller-
eerst uit naar bestuurlijk handelen (voorbeeldfunctie, voorlichting of 
convenanten); 

4. Voordat tot ingrijpen door de wetgever langs publiekrechtelijke weg 
wordt overwogen, wordt getoetst of rechtsontwikkeling aan de rechter 
kan worden overgelaten, dan wel of nadere uitwerking van het privaat-
recht soelaas biedt; 

5. Wordt besloten tot regulering, dan gaat de voorkeur uit naar regelge-
ving op mondiaal niveau, of in ieder geval samen met zoveel mogelijk 
landen; 

6. Regelgeving op nationaal niveau kan warden overwogen: 
- ter bescherming van normen en waarden; 
- indien regelgeving op internationaal niveau niet haalbaar is, of te 

lang duurt; 
- ter versterking van de concurrentiepositie van Nederland; 
- als voorbeeld voor internationale rechtsontwikkeling. 

7. 	Bij regulering op nationaal niveau bevat de formele wet alleen algeme- 
ne normen, tenzij meer specifieke normen nodig zijn om de bescher-
ming van klassieke grondrechten te verzekeren, tenzij de voorwaarden 
worden vastgelegd waaronder de overheid op die rechten inbreuk kan 
maken. 

Het toetsingskader wordt — zo wordt in de begeleidende brief van de Minis-
ter van Justitie aan de Tweede Kamer aangekondigd — op termijn opgeno-
men in de 'Aanwijzingen voor de regelgeving'. 
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Actieplan 

Het in de nota WES opgenomen actieplan geeft aan welke instrumenten de 
overheid moet aanwenden voor de oplossing van een aantal specifieke juri-
dische vraagstukken. Het betreft hoofdzakelijk voorstellen voor nieuwe wet-
geving, voor het verrichten van (intern of extern uit te voeren) onderzoek en 
voor het voeren van overleg met andere overheden en gebruikers van de 
elektronische snelweg. 

Het actieplan behorend bij de nota WES is in 1999 geactualiseerd (TK 25 
880, nr. 8). De actualisering heeft betrekking op een aantal onderwerpen, 
zoals: 

het voorbereiden van de aanpassing van de Nederlandse wetgeving 
aan het EG-richtlijnvoorstel over de elektronische handtekening. An-
nex daaraan zijn de werkzaamheden aan de Algemene wet bestuurs-
recht over het mogelijk maken van beschikkingen via het Internet; 
het in het wetsvoorstel Computercriminaliteit II opnemen van bepa-
lingen over strafbaarstelling van tussenpersonen. 
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"De uiteindelnke invloed van her internet kan wel eens vele malen groter zijn dan die van andere baanbrekende technologieen: de 
spoorwegen, elektriciteit of microprocessoren. (Frank van Em pet, Intermediair, 12 januari 2007) 

H oofdstuk 4 

Technische ontwikkelingen 

Verandert de rol van de overheid in een digitale samenleving? Een inventari-
satie laat zien dat er zich de in afgelopen jaren na het verschijnen van de no-
ta WES technische ontwikkelingen hebben doorgezet en voorgedaan die een 
ingrijpende invloed kunnen hebben op deze rot. De belangrijkste ontwikke-
lingen zijn: 

• Rolverandering van de deelnemers aan het rechtsverkeer 
• Verschuiven van openbaar naar prive-domein 
• Introductie van juridische kennissystemen en intelligent agents 

Om als overheid adequaat op deze complexe technische ontwikkelingen te 
kunnen reageren is een instrument vereist waarmee tijdig de maatschappelij-
ke effecten kunnen worden ingeschat. 

B egripsdefinities 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de volgende driedeling ge-
maakt: Technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. De rede-
nen hiervoor zijn: 
1. Samenhang tussen technische, maatschappelijke en juridische ontwikke-

lingen 
2. De verschillende achtergrond van de respondenten. Het betreft deels ju-

ridische experts, deels technische experts en deels vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties 

3. Het gegeven dat de juridische ontwikkelingen veelal de technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen volgen 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat juridische ontwikkelingen niet zonder 
meer gelijk kunnen worden gesteld aan de totstandkoming van regelgeving, 
van beleid of van rechtspraak. Als het juist is dat de juridische ontwikkelin-
gen de technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen dan zijn de 
voor een actualisering van de nota WES relevante juridische ontwikkelingen 
de rechtsvragen die in de onderzochte periode een groter belang hebben ge-
kregen en de rechtsvragen die naar verwachting op korte termijn een groter 
belang zullen krijgen. Deze rechtsvragen worden veelal met enige vertraging 
in concrete wetgeving, beleid en rechtspraak vertaald. 
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De uiteenlopende achtergrond van de respondenten brengt met zich mee dat 
hun inbreng in de verschillende hoofdstukken verschillend is. Als er in dit 
hoofdstuk een conclusie omtrent de technische ontwikkelingen wordt ge-
trokken dan berust deze daarom in sterkere mate op de opinies van de tech-
nische experts dan op die van de overige respondenten. AIleen als er sprake 
is van duidelijke meningsverschillen over deze ontwikkelingen tussen deze 
experts dan is dat in de tekst aangegeven. In alle andere gevallen is gekozen 
voor de stellende vorm. Deze moet vanzelfsprekend bin nen de hiervoor be-
schreven opzet van het onderzoek worden geInterpreteerd. 

In dit hoofdstuk worden de volgende begripsdefinities gehanteerd: 
1. Technisch felt: het bestaan van een bepaalde techniek 2  
2. Technische ontwikkeling: de beschikbaarheid en het daadwerkelijke ge-

bruik van een bepaalde techniek 
3. Effect van een technische ontwikkeling: de maatschappelijke en uiteinde-

lijk juridische reactie op technische ontwikkelingen 

Het onderscheid is van belang omdat technische feiten op zich geen rechts-
vragen oproepen. Hiervoor is het daadwerkelijk gebruiken van de techniek 
een voorwaarde3 . Het daadwerkelijk gebruik schept potentiele rechtvragen 
en is daarmee vereist voor het inschatten van korte termijnontwikkelingen. 
Het daadwerkelijk gebruik moet tenslotte effect hebben in de vorm van maat-
schappelijke ontwikkelingen om de nieuwe rechtsbetrekkingen te scheppen 
die een daadwerkelijke juridische reactie zouden kunnen vereisen. 

In een eerste concept van dit rapport werden de technische feiten bekend 
verondersteld. Dit bleek een onjuiste veronderstelling te zijn. Er is daarom 
een korte beschrijving opgenomen met de belangrijkste technische feiten die 
uit de interviews met de experts naar voren zijn gekomen. Hierbij wordt voor 
zover mogelijk verwezen naar bronnen op de elektronische snelweg waar 
deze technische feiten kunnen worden geverifieerd. 

In de rest van dit hoofdstuk wordt hoofdzakelijk ingegaan op de technische 
ontwikkelingen en hun effecten. De maatschappelijke en juridische ontwik-
kelingen die samenhangen met deze technische ontwikkelingen worden 
daarbij uiteraard aangestipt om de relevantie van de voor beschrijving geko-
zen ontwikkelingen voor dit rapport aan te geven. In de volgende hoofdstuk-
ken worden de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen verder uitge-
werkt. 

2 
Het gaat hierbij natuurlijk zowel om voortbrengselen met een technisch karakter als om technische werkwijzen. 

3  
Hiervan werd bij de bespreking van een concept van d it rapport een mooi voorbeeld gegeven: De Inca cultuur 

kende geen voertuigen met wielen maar er is wel Inca speelgoed met wielen gevonden. Het voorbeeld is mogelijk 
apocrief maar wel illustratief. 
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Technische feiten 

De hier opgenomen selectie van technische feiten wordt door de responden-
ten van belang geacht omdat zij net in gebruik zijn genomen, hun gebruik 
sterk is toegenomen, er een sterke toename van het gebruik wordt verwacht 
of er een sterke invloed op de rechtsontwikkeling wordt verwacht. Het 
spreekt natuurlijk vanzelf dat technische feiten niet uit de lucht komen vallen 
en dat daarom het merendeel van de door de respondenten aangegeven 
technische feiten ook al voor 1998 zijn beschreven. 

1. Toegenomen technische mogelijkheden voor gegevenstransport 
Breedbandtechnologie in het algemeen, glasvezelbekabeling, ADSL en WAP 
telefoons worden het meest genoemd. Andere mogelijk relevante feiten zoals 
datacompressietechnieken worden nauwelijks genoemd. 

2. Standaardisatie, integratie en uitwisselbaarheid van infrastructuur, hard-
ware en software 

Keuze uit concurrerende communicatiemedia (telefoon, kabel, ether), uitwis-
selbaarheid van software (platform onafhankelijke software), daadwerkelijke 
uitwisseling van software (freeware, open source software), uitwisselbaarheid 
van software en hardware, onderlinge aansluiting van verschillende typen 
netwerken en standaardconfiguraties voor IP's en ISP's worden het meest ge-
noemd. 

3. Connectietechnieken 
Filesharing software en peer to peer networking worden veel genoemd als 
technische mogelijkheden om rechtstreeks (wel via een IP maar zonder in-
termediaire server) te communiceren. 

4. Standaard software 
Anonymizers, cryptografie (zowel voor versleuteling van berichten als voor 
identificatiedoeleinden), filtersoftware, professionele desktop publishing 
software (voor het produceren van documenten en audiovisuele werken), 
broadcasting software (voor het verzorgen en ontvangen met radio en televi-
sie vergelijkbare communicatie), siterippers, conversiesoftware (way naar 
mp3 etc.) en streaming (itt downloading) van media files worden het meest 
genoemd. Ook heel gangbare software voor mailserving, webserving en file-
serving worden veel genoemd in verband met hun gebruik door een groei-
ende groep eindgebruikers. Tenslotte wordt er nog een groep software voor 
het breken van codes, ontsleutelen van berichten, maken van cracks, sniffers, 
trojan horses etc. genoemd in verband met hun mogelijke strafbare gebruik. 

5. Intelligente software 
Kennissystemen en intelligent agent software worden het meest genoemd. 
Meer tot de verbeelding sprekende technieken als spraakherkenning nauwe-
lijks. 
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Alle bovengenoemde technieken zijn voor alle internet gebruikers beschik-
baar. Bij dit onderzoeksrapport is ter informatie een bijlage gevoegd waarin 
een selectie van vrij toegankelijke sites is opgenomen waar informatie over 
deze technieken kan worden gevonden, waar deze technieken kunnen wor-
den toegepast of waar ze vanaf kunnen worden gehaald. Het grootste deel 
daarvan kan overigens via twee heel druk bezochte sites als 
www.download.com  en www.astalavista.com  worden gevonden. 

Het leidende karakter van de techniek 

Er bestaat consensus ten aanzien van de gedachte dat de technische ontwik-
kelingen leidend zijn. De wetgever kan pas reageren als een nieuwe techniek 
is ontwikkeld en in veel gevallen pas nadat deze in gebruik is genomen. De 
snelle ontwikkeling van de techniek en het internationale karakter van tech-
nische ontwikkelingen zijn hiervoor niet de belangrijkste redenen 4. De moge-
lijkheden die nieuwe technieken bieden moeten bekend zijn en de implica-
ties van deze technieken voor de praktijk moeten duidelijk zijn voordat de 
wetgever kan ingrijpen. De wetgever heeft immers geen democratisch man-
daat voor speculatie 5 . Aileen in extreme gevallen waarin de belangen die 
door mogelijke nieuwe ontwikkelingen worden geraakt groot zijn en waarbij 
de mogelijke effecten ervan goed kunnen worden ingeschat kan regelgeving 
een leidende rol spelen'. En zelfs daar zijn wij in onze rechtscultuur huiverig 
voor. Het rechtszekerheidsbeginsel en de bescherming van grondrechten zijn 
voor ons van wezenlijk belang. Veel regelgeving waarmee grote belangen 
worden beschermd zoals de milieuregelgeving en strafwetgeving is daarom 
aan strikt omschreven toepassingscriteria gebonden. En ook nieuwe technie-
ken die door burgers vrijwel uitsluitend kunnen worden aangewend om zich 
aan overheidscontrole te onttrekken worden daarom veelal lange tijd ge-
doogd. Goede voorbeelden hiervan zijn zowel buiten (radardetectoren) als 
binnen (anonymizers, sterke cryptografie) het domein van de IT te vinden. 

Het leidende karakter van de techniek brengt met zich mee dat het uitgangs-
punt voor aanwijzingen voor wetgeving voor de elektronische snelweg in de 
technische ontwikkelingen moet worden gevonden. Toch zijn er grote belan-
gen die niet achteraf geregeld mogen worden. Het gaat bijvoorbeeld om de 
toegankelijkheid van de elektronische snelweg, de betrouwbaarheid van het 
rechtsverkeer daarop en de betrouwbaarheid van bepaalde procedures waar-
in overheid en burger betrokken zijn, zoals stemprocedures. In die gevallen 
is er meer nodig dan het signaleren van technische ontwikkelingen en het 

4  In de nota WES wordt gesteld dat de snelheid van de technische ontwikkelingen het de nationale overheid in bepaalde gevallen 
onmogelijk maakt om tijdig te handelen (gebrek aan informatie en inzicht). 
5  Uitzonderingen op dit principe zijn er wel. Als de overheid zich beroept op bovennationale verplichtingen (bijv. Europese richtlij-
nen), als het belang van de (vertegenwoordigers van) de kiezer niet te veel in het geding is (bijv. bij strafwetgeving) en als er grote 
handhavingsproblemen zijn (bijv. strafvorderingswetgeving). 
6  Deze situatie heeft zich tot nu toe niet voorgedaan op het gebied van de IT maar bijvoorbeeld wel op het gebied van de biotech-
nologie. De aanpak van het millenniumprobleem vormt misschien een uitzondering, al heeft deze buiten de VS tot weinig wetge-
vingsactiviteit geleid. 
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eventueel reageren met wetgeving achteraf. De techniek biedt de overheid 
het interessante alternatief van concurrentie met betere kwaliteit. 

Een goed model van de technische ontwikkelingen 

Er bestaat veel onzekerheid over de ontwikkeling van de elektronische snel-
weg. Een minderheid van de respondenten spreekt over onvoorspelbaarheid 
van de technische ontwikkelingen en 'trial and error' als maximaal haalbare 
strategie voor het overheidsoptreden. De meerderheid van de respondenten 
ziet echter een duidelijke lijn in deze ontwikkelingen en heeft daarmee meer 
vertrouwen in hun voorspelbaarheid. In het verlengde hiervan heeft deze 
groep respondenten ook meer vertrouwen in de mogelijkheden voor de 
overheid om adequaat te reageren op technische ontwikkelingen. Als voor-
waarden voor een dergelijke adequate reactie worden het hanteren van bete-
re modellen van de technische ontwikkelingen en meer coordinatie en een-
heid van het overheidsoptreden het meest genoemd. 

Een eerste voorwaarde voor het kunnen reageren op technische ontwikkelin-
gen is natuurlijk het op de hoogte zijn en begrijpen van deze ontwikkelingen. 
De aanbiedingsbrief van de minister van Justitie bij de nota WES vat redelijk 
samen welke visie er in 1998 ten aanzien van deze ontwikkelingen bestond: 

'De nota komt tot de conclusie dat de overgang naar de informatiesamenleving vergaande veranderin-
gen brengt, maar niet leidt tot een radicale breuk met het verleden. 
Het kabinet kiest als uitgangspunt dat - bij het huidige niveau van ontwikkeling van de elektronische 
snelweg - de juridische normen uit de fysieke wereld tevens toepasbaar moeten zijn in de elektronische 
omgeving: wat "off line. geldt moet ook "on line. gelden. 

Bestaande juridische kaders zijn in het algemeen - soms na aanpassing - goed toepasbaar in een elek-
tronische omgeving. De open, technologie-onafhankelijke formulering van belangrijke delen van het 
Nederlands recht, maakt dit recht geschikt voor toepassing in de elektronische omgeving. Aanpassing is 
nodig waar het recht bijvoorbeeld vormvereisten stelt voor het totstandkomen van rechtshandelingen 
voorbeeld: de Algemene wet bestuursrecht erkent alleen schriftelijke besluitvorming - of waar het be-
staande recht onvoldoende rechtszekerheid biedt.' 

De technische ontwikkelingen, die al grotendeels voor 1998 zichtbaar wer-
den, geven echter aanleiding tot verder gaande conclusies, die dan ook aan 
het einde van dit hoofdstuk worden getrokken. Op een aantal terreinen wordt 
wat betreft de rol van de overheid maar ook ten aanzien van andere deelne-
mers aan het elektronisch rechtsverkeer een duidelijke breuk met het verle-
den zichtbaar. Dit wijst er op dat het perspectief op de technische ontwikke-
lingen zou moeten worden aangepast. 

Een goed model van de technische ontwikkelingen is hiervoor een eerste 
vereiste. Een dergelijk model zou in ieder geval aan de volgende eisen' moe-
ten voldoen: 

7 Deze eisen zijn geformuleerd aan de hand van de gebleken beperkingen van overzichten van technische feiten en 
ontwikkelingen in de bestudeerde overheidsstukken en aan de hand van opmerkingen hierover van verschillende 
respondenten. 
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• Een beter, vaker geactualiseerd en toegankelijker overzicht van de techni-
sche feiten en vooral van de technische ontwikkelingen (het daadwerke-
lijk gebruik van nieuwe technieken) 

• Het niet beperken van de analyse van technische ontwikkelingen tot hun 
betekenis in relatie tot bepaalde rechtsbetrekkingen 

• Meer aandacht voor de invloed van andere maatschappelijke ontwikke-
lingen, met name economische ontwikkelingen, op de technische ont-
wikkelingen 

• Meer aandacht voor de invloed van juridische ontwikkelingen (nieuwe 
rechtsbetrekkingen en overheidsreacties) op de technische ontwikkelin-
gen 

Hieronder wordt kort ingegaan op deze eisen en in het bijzonder op het te 
kiezen aggregatieniveau voor een dergelijk model. 

Actualisering van het overzicht van de technische ontwikkelingen 
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de overheid weliswaar een goed bee Id 
heeft van de technische feiten (de technische mogelijkheden) maar onvol-
doende rekening houdt met de technische ontwikkelingen (het daadwerkelijk 
gebruik). Modellen waarin slechts aandacht is voor bepaalde technische fei-
ten met veronachtzaming van hun daadwerkelijke gebruik schieten te kort. 
Het betreft onder andere de implementatie van de Auteursrechtenrichtlijn en 
de invoering van de Wet Computercriminaliteit II, waarbij een eenzijdige 
aandacht voor bepaalde technische feiten, i.c. de mogelijkheid van file sha-
ring, heeft geleid tot veel aandacht van de overheid voor de aansprakelijk-
heidspositie van ISP's, terwijI het daadwerkelijk gebruik zich via peer to peer 
netwerken (die rechtstreekse communicatie tussen gebruikers mogelijk ma-
ken, zonder vrije toegankelijkheid voor anderen) at geruime tijd in de rich-
ting van het prive-domein verplaatst. De Auteursrechtenrichtlijn is een be-
grijpelijke normstellende reactie op nieuwe technische mogelijkheden. De 
technische ontwikkelingen geven echter weinig hoop op een adequate hand-
having. De discrepantie tussen het nieuws dat Napster schadevergoeding 
moet betalen en mogelijk verboden zal worden en het in de pers onderbe-
lichte feit dat er at massaal uitgeweken wordt naar andere technieken is te 
groot. Een ander voorbeeld is de voorgenomen regeling van het elektronisch 
verkeer tussen burgers en bestuursorganen (wijziging Algemene wet be-
stuursrecht), waarbij een eenzijdige aandacht voor de technische mogelijk-
heid van betrouwbaarheidsdiensten voorbij gaat aan het gegeven dat deze 
betrouwbaarheidsdiensten nog onvoldoende breed worden aangeboden en 
in gebruik zijn genomen om een zinnig oordeel te kunnen uitspreken over 
hun kwaliteit en hun beschikbaarheid voor de ondersteuning van overheids-
communicatie. 

Niet beperken van de analyse tot bepaalde rechtsbetrekkingen 
ModeIlen waarin slechts aandacht is voor de rechtsbetrekkingen tussen be-
paalde deelnemers aan het rechtsverkeer schieten eveneens te kort. Het gaat 
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veelal om deelanalyses van de betrekkingen tussen overheid en burgers (e-
overheid) waarbij vaak ook nog een onderscheid wordt gemaakt tussen over-
heidsinformatievoorziening, overheidsdiensten en beschikken, van de be-
trekkingen tussen consumenten en producenten (e-commerce), van de be-
trekkingen tussen werkgever en werknemer (e-werken) etc. De beperking van 
de analyse tot bepaalde rechtsbetrekkingen ontneemt het zicht op de ge-
meenschappelijke rechtsvragen die worden opgeroepen door het gebruik van 
dezelfde technieken bij het onderhouden van verschillende rechtsbetrekkin-
gen op de elektronische snelweg. Rechtsvragen omtrent privacy, identificatie 
en betrouwbaarheid spelen bijvoorbeeld een evengrote rol bij alle genoemde 
vormen van communicatie tussen overheid en burgers, bij de communicatie 
tussen consument en producent en bij de communicatie tussen werkgever en 
werknemer. Door de respondenten genoemde voorbeelden zijn onder ande-
re het ontbreken van een eenduidig privacybeleid voor de communicatie tus-
sen overheid en burgers' en het ontbreken van een eenduidige visie op het 
garanderen van de betrouwbaarheid van deze communicatie. In het voor-
ontwerp van wet betreffende de aanvulling van de Awb met regels over ver-
keer tussen burgers en bestuursorganen langs elektronische weg zijn bijvoor-
beeld open normen opgenomen over de betrouwbaarheid van dit verkeer. 
Uit de memorie van toelichting blijkt dat er wel zicht is op de technische 
mogelijkheden, maar nog geen duidelijke keuze is gemaakt voor een bepaal-
de vorm van organisatie (vrije markt of overheid). De vraag hoe en of een be-
trouwbare communicatie realiseerbaar is moet eerst worden beantwoord 
voordat er eisen aan de betrouwbaarheid in regelgeving worden neergelegd. 
Een ander voorbeeld is de onduidelijkheid die is ontstaan op het gebied van 
de kabeltoegang waar twee door verschillende ministeries gestuurde instan-
ties (Nma en OPTA) concurreren. 

Aandacht voor de invloed van andere maatschappelilke, met name economi-
sche, ontwikkelingen 
Er bestaat een frictie tussen het uitgangspunt in de nota WES dat de ontwikke-
ling van de informatiesamenleving in beginsel aan de maatschappelijke 
krachten c.q. de markt moet worden overgelaten en de behoefte bij (in-
ter)nationale overheden aan standaardisatie en globale invoering van nieuwe 
technieken. Vertaald in voor het overheidsoptreden relevante termen: Er be-
staat een frictie tussen het uitgangspunt om de ontwikkelingen aan de vrije 
markt over te laten en de behoefte om ordenend op te treden. Werkelijke 
vrije marktwerking leidt nu eenmaal tot diversiteit van technische ontwikke-
lingen terwijI handhaafbare regulering veelal uniformiteit van technische 
ontwikkelingen vereist. Een voorbeeld hiervan is onder andere de behoefte 
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8  En in meer algemene zin de eenzijdige aandacht voor de privacy aspecten van bepaalde rechtsbe-
trekkingen die heeft geleid tot de onvoltooide discussie over vedicale en horizontale werking van het 
recht op privacy, dat voorheen vooral op de relatie overheid-burgers werd betrokken, maar door de in-
trod uctie van informatietechnologie plotseling in allerlei andere (gezags)verhoudingen (beheerder-
gebruiker, werkgever-werknemer etc.) een grotere rol is gaan te spelen. Art. 10 CW en de WBP dekken 
slechts een beperkt deel van deze discussie. 



aan regulering van de aansprakelijkheid en de verplichtingen tot meewerking 
aan opsporingsonderzoek van dienstverlenende intermediairs (ISP's) in een 
technische omgeving waarin de intermediairs steeds meer verschillende vor-
men aannemen of worden gereduceerd tot IP's. Andere voorbeelden zijn de 
behoefte aan betrouwbare overheidscommunicatie waarbij het leveren van 
betrouwbaarheidsdiensten aan de markt wordt overgelaten en opnieuw het 
implementeren van een Auteursrechtenrichtlijn die alleen handhaafbaar is in 
een gestandaardiseerde technische omgeving. 

Aandacht voor de invloed van juridische ontwikkelingen op de technische 
ontwikkelingen 
De elektronische snelweg schept nieuwe rechtsbetrekkingen en roept over-
heidsreacties op. Deze juridische ontwikkelingen hebben op hun beurt ook 
weer invloed op de technische ontwikkelingen. Zij beinvloeden het daad-
werkelijk gebruik van de nieuwe technieken. Bij het bepalen van de over-
heidsreactie moet ook met deze effecten rekening worden gehouden. Nieu-
we rechtsbetrekkingen ontstaan bijvoorbeeld door de behoefte die burgers 
voelen om hun communicatie te verschuiven van het open bare domein (web 
sites) naar het prive-domein (besloten nieuwsgroepen, peer to peer netwer-
ken). Deze behoefte kan voor een niet onbelangrijk deel worden verklaard 
als secundaire effect van overheidsoptreden (ontwijkingsgedrag). De ver-
schuiving wordt enerzijds mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van 
nieuwe technieken, maar heeft anderzijds ook invloed op de ontwikkeling 
van nieuwe technieken die communicatie buiten het openbare domein mo-
gelijk maken en op het daadwerkelijk gebruik van deze technieken. Er is 
daarbij sprake van het ontstaan van nieuwe rechtsbetrekkingen omdat veel 
regels uit het privacyrecht, het auteursrecht, het strafrecht etc. in het prive-
domein een andere betekenis hebben of zelfs niet langer toepasselijk zijn. De 
taak van de overheid beperkt zich tot nu toe voornamelijk tot het openbare 
domein. Het prive-domein wordt beschermd door grondrechten waarop 
slechts enkele wettelijke uitzonderingen bestaan, die voornamelijk in de 
strafrechtelijke sfeer liggen. Het door de toepassing van nieuwe technieken 
gevormde prive-domein heeft echter een ander karakter dan het klassieke 
prive-doniein. Het gaat in het algemeen om veel grotere groepen personen 
(de vergelijking met verenigingen dringt zich op) en economische, fiscaal, au-
teursrechtelijk en strafrechtelijk relevante transacties spelen in dit nieuwe pri-
ve-domein een grotere rot. Het is de vraag welke de rot van de overheid in 
dit nieuwe prive-domein moet zijn. Een complicerende factor daarbij wordt 
gevormd door de hiervoor genoemde secundaire effecten. 

Meer coordinatie en eenheid van het overheidsoptreden 
Een mogelijke oorzaak van het hanteren van op de bovenstaande wijzen be-
perkte modellen is volgens een aantal respondenten gelegen in de toch nog 
sterk departementale en daarmee soms onvoldoende gecoordineerde bena-
dering van de technische ontwikkelingen. Een aantal van de hiervoor bij de 
behandeling van de beperkingen genoemde voorbeelden betreffende de pri- 
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vacy en betrouwbaarheidsaspecten van de overheidscommunicatie en de 
kabeltoegang (NMA/OPTAt)'° verschaft sterke aanwijzingen voor de juistheid 
van deze conclusie. 

De technische ontwikkelingen (het daadwerkelijk gebruik van techniek) lij-
ken op grond van het voorgaande het meest aangewezen aggregatieniveau 
voor een goed model dat de basis moet vormen voor beslissingen over over-
heidshandelen in verband met de elektronische snelweg. De overheid moet 
hiermee het instrument in handen krijgen om de maatschappelijke effecten 
van technische ontwikkelingen te kunnen inschatten en op grond daarvan 
een democratisch mandaat te krijgen om tijdig te kunnen reageren. Een drie-
tal wat verder uitgewerkte voorbeelden kan dit verduidelijken. Het eerste 
voorbeeld heeft betrekking op secundaire effecten van regelgeving. Het 
tweede voorbeeld op de invloed van economische ontwikkelingen. Het der-
de voorbeeld op economische aspecten van een technische ontwikkeling en 
het vereiste van voldoende inzicht in mogelijke technische ontwikkelingen 
(de verwachtingen omtrent het daadwerkelijke gebruik van nieuwe technie-
ken). 

De voor het opzetten van een Internet Service Provider (ISP) benodigde tech-
nieken zijn op dit moment gestandaardiseerd en goedkoop. Dit is openbare 
en ook bij de overheid bekende informatie. Toch is de regelgeving voorna-
melijk gericht op controle van ISP's in de openbare sector. Een goed model 
van de technische ontwikkelingen houdt rekening met zgn. secundaire effec-
ten van regelgeving" en zal aangeven dat deze combinatie van factoren er 
toe kan leiden dat burgers hun eigen ISP in de prive sector opzetten. File sha-
ring via peer to peer netwerken is een goed voorbeeld van deze ontwikke-
ling, waarbij de eindgebruikers voor hun onderlinge communicatie slechts 
gebruik maken van IP's (itt ISP's). De IP dient niet als central index server of 
als file server. De regels voor privaatrechtelijke en strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van ISP's zijn daardoor niet meer toepasbaar. 

Een ander voorbeeld is SDMI (een initiatief van de muziekbranche om te 
komen tot een kopieerveilige techniek voor digitale muziek). Ook hier geldt 
dat het op de hoogte zijn en begrijpen van de ontwikkelingen niet voldoende 
is. SDMI is inmiddels gekraakt. Dat is een technisch gegeven om rekening 
mee te houden. Belangrijker is echter om tijdig in te zien dat de technische 
ontwikkeling niet kan zijn dat SDMI wereldwijd wordt ingevoerd omdat juri-
dische en economische aspecten, waarmee het model rekening moet hou-
den, dit uitsluiten. Software (open sources, freeware) en hardware voor ge- 

9 De taken zijn hier verdeeld over het ministerie van Binnenlandse zaken (informatievoorziening via overheidsloket-
ten), de ministeries van Binnenlandse zaken en Justitie (elektronisch beschikken in het algemeen) en diverse ministe-
ries (overheidsdienstverlening op uiteenlopende terreinen). 
1 ° Het ministerie van V&W houdt zich primair bezig met telecommunicatieregelgeving en het ministerie van EZ met 
mededingingsregelgeving, terwiji beide betrekking hebben op het regelen van verhoudingen tussen concurrenten op 
de telecommarkt. 
" Regelgeving leidt niet alleen tot gewenst gedrag maar ook tot ontwijkingsgedrag. Als er technische alternatieven 
zijn dan zullen deze worden gebruikt om wetgeving te ontwijken. 
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luidsweergave zijn tegen lage kosten en op gestandaardiseerde wijze te pro-
duceren en te verkrijgen. De productie is daarom niet geconcentreerd, maar 
vind wereldwijd, op vele plaatsen en door steeds nieuwe prod ucenten plaats. 
Dit levert op zichzelf al de nodige jurisdictie- en handhavingsproblemen op. 
Het effectief toepassen van SDMI vereist bovendien dat de standaard door al-
le producenten wordt overgenomen. De combinatie van deze laatste factoren 
maken de voor de wereldwijde invoering en handhaving noodzakelijke wet-
gevingsactiviteit bij voorbaat zinloos. 

Een derde voorbeeld wordt gevormd door de mogelijke ontwikkeling van di-
gitale democratie. Het model moet rekening houden met de mogelijkheden 
die nieuwe technieken bieden en er van uit gaan dat deze ook zullen worden 
gebruikt. We mogen er bijvoorbeeld van uit gaan dat als het technisch moge-
lijk en daarmee veel gemakkelijker wordt om je stem over te dragen dat dit 
ook zal gebeuren. Onder de huidige omstandigheden blijft tot de helft van de 
stemmen ongebruikt. Als het technisch mogelijk wordt om je stem tegen lage 
kosten over te dragen dan verkrijgt deze stem ook een economische waar-
de'. Het is de vraag of de overheid in staat is om procedures en vooral de 
nodige beveiligingstechnieken te ontwikkelen die dit kunnen voorkomen. 
Zelfs biometrische gegevens worden op een zeker moment gedigitaliseerd en 
daarmee overdraagbaar. 

Gebruik van nieuwe technieken door de overheid zelf 
De hiervoor beschreven beperkingen van de door de overheid voor het bepa-
len van haar handelen gehanteerde uitgangspunten geven goede redenen 
voor het hanteren van een vollediger model van de technische ontwikkelin-
gen. Een tweede reden voor het hanteren van een dergelijk model is dat de 
nieuwe technische ontwikkelingen vaak een rol spelen in de overheidsreac-
tie. Als de overheid bepaalde vormen van gebruik van techniek wil verbie-
den, reguleren of stimuleren dan moet zij zelf vaak deze techniek toepassen 
of de toepassing van deze techniek kunnen meten. Het strafrechtelijk opspo-
ringsonderzoek vormt hiervan het meest voor de hand liggende voorbeeld. 
Maar ook buiten het strafrecht doet zich deze noodzaak voor. Het garande-
ren van vrije mededinging en het beschermen van consumentenbelangen in 
een e-commerce omgeving vereisen ook een goed inzicht in en beheersing 
van de techniek en mogelijk zelfs het toepassen van de techniek in de vorm 
van overheidsdienstverlening om de genoemde belangen te kunnen dienen. 

Nieuwe tech nische ontwikkelingen 

Op grond van het voorgaande is in dit onderzoek gekozen voor het niet lou-
ter signaleren van nieuwe technische ontwikkelingen aan de hand van open-
bare bronnen en interviews maar tevens voor het beoordelen van de moge-
I ijke effecten van deze ontwikkelingen in het licht van de maatschappelijke 
context waarin ze plaatsvinden. Zoals gezegd maken juridische, economi- 

12 De geschetste situatie heeft zich al voorgedaan in de Verenigde Staten. 
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sche en organisatorische factoren daar onderdeel van uit. Niet de nieuwe 
technieken op zich zijn bepalend voor toekomstige wetgevingsactiviteiten, 
maar de mogelijkheden die deze technieken mensen bieden om op een 
nieuwe wijze met elkaar te communiceren en daarbij nieuwe rollen te ver-
vullen en nieuwe functies toe te passen. 

De elektronische snelweg is een internationale omgeving. In deze omgeving 
staan informatieproducenten functies ter beschikking om informatie n  te pro-
duceren en te distribueren via intermediairs. Deze intermediairs staan func-
ties ter beschikking om het informatieaanbod samen te brengen met de in-
formatievraag van informatieconsumenten. De informatieconsumenten staan 
functies ter beschikking om informatie te verwerven en te bewerken. In dit 
communicatief proces is het regulatief overheidshandelen van invloed op de 
genoemde transacties en blijft er behoefte bestaan aan regulatief optreden. 
Uitgaande van deze beschrijving dringen de vragen ten aanzien van het ef-
fect van mogelijke technische ontwikkelingen zich vanzelf op: 

• Wat betreft de actoren, het handelen van de actoren en de objecten van 
het handelen: 

Welke kenmerken in kwalitatieve en kwantitatieve zin onderscheiden de on 
line situatie van de off line situatie? 

• Wat betreft de actoren: 
Wie kunnen de rol van consument, intermediair, producent en regulatief or-
gaan spelen? Verdwijnt hiermee de huidige, min of meer duidelijke, rolver-
deling? 

• Wat betreft het handelen door de actoren: 
Welke nieuwe functies worden er ontwikkeld? Welke functies kunnen door 
welke partijen in dit communicatieproces worden toegepast"? Wat betekent 
de context van het handelen voor de wijze van gebruik van de nieuwe func-
ties en voor het effect van regulatief optreden? 

• Wat betreft de objecten van het handelen: 
Wat is de aard van het object van de toegepaste functies? 

Kenmerken van actoren, handelingen en objecten 

Ads wij met deze vragen als uitgangspunt onderzoek doen in de praktijk dan 
kunnen wij de volgende onderscheidende juridisch relevante kenmerken van 
actoren, handelingen en objecten op de digitale snelweg vaststellen. 

" lnformatie in ruime zin, d.w.z. zowel in de zin van product als in de zin van dienst. 
"Welke functies komen ter beschikking van welke panijen? Welke technische mogelijkheden heeft de overheid? 
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I Actoren (informatieconsument en -producent, intermediairs, wetgever) 

a. Identificatie 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken over de technische 
mogelijkhedenls om naar wens anoniem te opereren (anonymizers) of zich 
juist op exclusieve wijze te identificeren (digitale handtekening). 

b. Plaatsbepaling 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken over de technische 
mogelijkheden om naar wens de plaats van handelen te bepalen. In veel 
rechtsfiguren is de plaats van handelen bepalend voor de (fictieve) plaatsbe-
paling van de handelende persoon 16 . Voorts is het handelen in veel gevallen 
internationaal. Niet alleen opzettelijk (bij internationale transacties) maar ook 
onopzettelijk (door ken merken van de gebruikte routingtechniek). 

II Handelingen 

a. Waarneembaarheid 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken over de technische 
mogelijkheden om naar wens hun handelen onzichtbaar te maken (cryptogra-
fie). 

b. Plaatsbepaling 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken over de technische 
mogelijkheden om naar wens de plaats van handelen te bepalen (relocatie). 
Ook voor de plaatsbepaling van het handelen geldt dat het in veel gevallen 
opzettelijk of onopzettelijk internationaal is. Een complicerende factor is dat 
de (fictieve of feitelijke) plaatsbepaling van de handelende persoon en van de 
handeling in verschillende rechtsfiguren niet volledig samenvallen. De plaats 
van handelingen kan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van uit-
eenlopende constructies als de (mogelijk fictieve) plaats van de handelende 
persoon, plaats waar het instrument wordt toegepast of plaats waar het effect 
van het handelen intreedt. 

c. Openbaarheid van het handelen 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken over de technische 
mogelijkheden om naar wens de kring van deelnemers aan hun communica-
tie te bepalen (nieuwsgroepen, chatrooms, web rings, peer to peer netwer-
ken, intranetten), hierdoor ontstaat een nieuwe semi-openbare ruimte die 
zich, ook in juridisch opzicht, onderscheidt van de openbaarheid en de pri-
ve-sfeer. Gezien het onderscheid tussen de regelgeving voor openbaar han-
delen en voor handelen in de prive-sfeer is dit een uiterst relevante techni-
sche ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan uitingsdelicten waarvan open- 

15 OM twijfels over de beschikbaarheid van de hier en hieronder genoemde technieken weg te nemen zijn in de 
voorgaande paragraaf over technische feiten de vindplaatsen van de genoemde technieken opgenomen. 

16 In het IPR is bijvoorbeeld in een aantal gevallen de plaats van (digitaal) handelen bepalend voor de feitelijke vesti-
gingsplaats. 
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baarheid een essentieel bestanddeel is. De verschuiving van de grens tussen 
prive en openbaar domein wordt nog onvoldoende herkend. 

d. Toegankelijkheid en rolwisseling (het beschikbaar komen van nieuwe 
technieken voor iedereen) 

Gegevens en programmatuur worden op grote schaal uitgewisseld, niet al-
leen in de vorm van kant en klare eindproducten maar ook in de vorm van 
software waarmee zelf toepassingen kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld 
virussen) en in de vorm van open source software waarmee nieuwe versies 
van bestaande applicaties kunnen worden gemaakt (napster en gnutella zijn 
hiervan aansprekende voorbeelden). 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken daarmee over de 
technische mogelijkheden om als informatieconsument, als informatieprodu-
cent, als intermediair en als regulatief orgaan op te treden. Het belangrijkste 
effect van deze technische ontwikkeling is dat burgers zich aan controle door 
de overheid kunnen onttrekken (secundaire effecten). 

d.1 	Informatieconsument wordt informatieproducent 
Alle deelnemers aan het digitale rechtsverkeer beschikken inmiddels over de 
technische mogelijkheden om activiteiten te verrichten, zoals drukken, uitge-
ven en het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen, die voorheen aan 
bepaalde organisaties of duidelijk te onderscheiden (en daardoor goed con-
troleerbare) ondernemingen waren voorbehouden. Hierdoor kunnen aan-
spreekbare intermediairs waarop nu veel regelgeving zich richt verdwijnen. 
Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande maar kan een nog grotere vlucht 
nemen door de verdere introductie van breedbandtechnologie. Wat betreft 
de invoering daarvan bestaat vrij veel vertrouwen in de markt. Naast het 
ontwikkelen van protocollen voor het gebruik van bestaande bekabeling 
(bijv. ADSL) en het gebruiken van etherfrequenties wordt hier het probleem 
van een dekkende glasvezelbekabeling vrij vaak genoemd. Wat betreft de re-
alisatie van een dekkende glasvezelbekabeling wordt enkele malen opge-
merkt dat de markt waarschijnlijk niet in staat is om deze zonder actiever 
overheidsoptreden te realiseren. De kosten zouden te hoog zijn om volledig 
door de markt gedragen te kunnen worden en de juridische belemmeringen 
voor kleinere marktpartijen om deelnetwerken aan te leggen te groot. 

d.2 	Informatieconsumentfinformatieproducent wordt intermediair 
De lage kosten en standaardisatie van de voor het opereren als ISP vereiste 
technieken maken het mogelijk voor andere partijen dan de klassieke inter-
mediairs om als ISP of ASP'' te opereren. Door rechtstreekse communicatie 
tussen informatieconsument en informatieproducent kunnen de aanspreekba-
re intermediairs waarop nu veel regelgeving zich richt verdwijnen. 

17 [en ISP verleent softwarematige communicatiediensten op het Internet. Een ASP (application service provider) ver-
leent andere softwarematige diensten via het intemet. Bijvoorbeeld het monitoren, sturen en servicen van apparatuur 
op afstand. 
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De hiervoor genoemde technische mogelijkheid van file sharing via peer to 
peer networking vormt hiervan misschien wel het meest aansprekende voor-
beeld, dat bovendien vergaande juridische effecten zal hebben. File sharing 
via Napster18  is de laatste tijd veel in het nieuws omdat hiermee op grote 
schaal inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten. Napster vereist een centrale 
server om te kunnen functioneren. Er is geen groot juridisch probleem zolang 
deze centrale server wordt beheerd door een juridisch aanspreekbare organi-
satie zoals Napster en de centrale server zich bin nen een territorium bevind 
waar de (internationale) regels van het auteursrecht kunnen worden gehand-
haafd. Napster is echter niet alleen open source software waardoor het pro-
gramma door anderen kan worden aangepast en vervolgens onder een ande-
re naam kan worden gebruikt (Open Nap servers) er bestaan ook vele andere 
programma's voor file sharing die vrij beschikbaar zijn en op dezelfde wijze 
kunnen worden gebruikt. Veel van deze programma's werken in tegenstelling 
tot Napster niet met een centrale server maar bijvoorbeeld op basis van peer 
to peer networking. Voorbeelden deze alternatieven voor het gebruik van de 
centrale Napster server zijn Napigator waarmee een keuze kan worden ge-
maakt uit op verschillende plaatsen, onder verschillende jurisdicties, opere-
rende servers gebaseerd op het Napster protocol en Gnutella dat file sharing 
via een peer to peer netwerk mogelijk maakt. Deze programma's zijn moeite-
loos download baar van de hiervoor genoemde sites. 

d.3 	Informatieconsument wordt regulatief orgaan (zelfregulering) 
De technische omgeving van het internet en de toegankelijkheid van de 
techniek voor velen geven systeembeheerders en eindgebruikers de moge-
lijkheid om een belangrijker rol te spelen bij het reguleren van de digitale 
omgeving. De ontwikkeling van de domeinnaamregistratie is een mooi voor-
beeld van een historische ontwikkeling waarin de rol van regulatief orgaan in 
allerlei connbinaties door informatieconsumenten (gebruikers van netwerken), 
systeembeheerders (intermediairs), de (Amerikaanse) overheid, informatie-
producenten (Stichtingen) en ten slotte ook weer door de overheid (via Juris-
prudentie en Merkenwetgeving) is vervuld. De technische mogelijkheden 
bieden ruimte voor (eigenrichting en) zelfregulering. 

d.4 	Regulatief orgaan wordt informatieproducent 
De rol van de overheid verandert door de technische ontwikkelingen. De na-
druk verschuift van wetgeving naar zelfregulering. Dat is een ontwikkeling 
die ook al in de nota WES wordt gesignaleerd. De technische ontwikkelingen 
hebben echter nog een ander effect op de rol van de overheid. Nieuwe 
communicatiemogelijkheden en dienstverleningstechnieken stellen nieuwe 
eisen aan de vorm, inhoud en omvang van de informatiediensten die de 
overheid verleent. Hieronder uitgewerkte voorbeelden van dit ook wel als E-
overheid aangeduide verschijnsel zijn het voldoen aan informatieverplichtin-
gen door de overheid, de ontwikkeling van digitale overheidsloketten niet al- 

18 
Napster is zowel de naam van de organisatie die deze dienst aanbiedt als van de software waarmee deze dienst in 

dit geval wordt aangeboden. 
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leen voor het doorgeven van informatie maar ook voor het verlenen van 
diensten, publicatie van rechtsbronnen door de overheid zelf en de ontwik-
keling van digitale democratische procedures. 

Een eerste effect van de technische ontwikkelingen is dat de bestaande open-
baarheidsverplichtingen" van de overheid een andere betekenis krijgen. Aan 
deze verplichtingen kon de overheid in het verleden slechts in beperkte zin 
voldoen. Als de overheid echter kan informeren (wat betreft kosten en tech-
nische mogelijkheden) dan moet zij ook informeren 20 . Naar de mening van 
een groot aantal respondenten bestaat er een te grote discrepantie tussen de 
al geruime tijd beschikbare technieken voor overheidsinformatievoorziening 
en de daadwerkelijke informatievoorziening. Er wordt dan ook met enige 
zorg afgewacht onder welke voorwaarden de nieuwe aanbesteding van het 
uitgeven van wetgeving zal plaatsvinden. Voor zover bekend zal deze koste-
loze verstrekking aan iedereen met zich meebrengen 21 , maar onduidelijk is 
welke beperkingen er aan de mogelijkheden tot heropenbaarmaking, ver- 
veelvouding en bewerking door de overheid zelf en door derden zullen wor-
den opgelegd. 

Een tweede effect is dat de overheid een nieuw technisch middel in handen 
krijgt om normatieve doelen na te streven. Niet door het reguleren van het 
handelen van burgers maar door het leveren van hogere kwaliteit en grotere 
betrouwbaarheid waarmee tevens met ongewenste handelingen kan worden 
geconcurreerd. 

De overheid beschikt over de know how, de infrastructuur en het gezag om 
bijvoorbeeld zelf de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer te garanderen 
door als TTP (certification authority) op te treden. Deze functie ligt direct in 
het verlengde van een klassieke taak van de overheid, het leveren van identi-
ficatiedocumenten. Het leveren van elektronische identificatiedocumenten is 
daarom nu ook een belangrijk aandachtspunt bij de overheid. Als een be- 
langrijk deel van de communicatie tussen burgers en overheid en ook van de 
overheidsdienstverlening op digitale wijze gaat plaatsvinden dan zijn zowel 
de gevoeligheid als de omvang van deze communicatie argumenten voor de 
overheid om een eigen rol op het gebied van de betrouwbaarheidsbevorde-
ring te spelen. In dit geval ligt een vergelijking met de verkeersveiligheid 
voor de hand. Met het verstrekken van elektronische identificatiedocumenten 
en het ontstaan van een omvangrijke digitale communicatie tussen overheid 
en burgers is een groot deel van de organisatie en infrastructuur die vereist is 
voor het leveren van de betrouwbaarheidsdiensten van een certification aut-
hority al gerealiseerd. Een certification authority verleent diensten die gericht 

19 De bekendmakingsverplichting voor wetgeving (GVV), de openbaarheidsverplichting voor rechtspraak (GW), de in-
formatieverplichtingen voor bestuurlijke stukken (GW en WOB), versterkt door het gelijkheidsbeginsel en het 
fair.play beginsel. 
20 Naar de mening van enkele respondenten vormt de exclusieve gunning van het recht om wetgeving via de ADW 
beschikbaar te stellen aan Kluwer hiervoor geen serieus obstakel. Wat betreft de mogelijkheden tot openbaarmaking 
van bestuurlijke stukken en rechterlijke uitspraken bestaat echter geen verschil van mening. 
21 RVD, 12.01.2001 
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zijn op de identificatie, de authenticiteit en de integriteit van het gegevens-
verkeer. Onder andere door het uitgeven van digitale certificaten die worden 
gebruikt bij het zetten en controleren van digitale handtekeningen. Het is de 
vraag of het acceptabel is om met name in de te verwachten omvangrijke di-
gitale communicatie tussen overheid en burgers onduidelijkheid over de 
kwaliteit, de gelijke behandeling, de aansprakelijkheid en de verdeling van 
de kosten te doen ontstaan door het uitvoeren van deze diensten aan ver-
schillende commerciele dienstverleners over te laten. Zoals hiervoor is op-
gemerkt wordt hierover in het verband van het voorontwerp van wet betref-
fende de aanvulling van de Awb met regels over verkeer tussen burgers en 
bestuursorganen langs elektronische weg geen duidelijke keuze gemaakt. 

In het verlengde van een dekkende verstrekking van digitale identificatiedo-
cumenten en het verlenen van betrouwbaarheidsdiensten door de overheid 
voor de communicatie tussen overheid en burgers kan worden overwogen 
om deze diensten ook buiten die communicatie als basisvoorziening aan te 
bieden. Het is niet noodzakelijk om het gebruik van deze diensten dwingend 
voor te schrijven om de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer te garande-
ren. Als de overheid betere kwaliteit en grotere betrouwbaarheid levert dan 
kiest de burger voor de overheid als leverancier en wordt daarmee de be-
trouwbaarheid bevorderd. Dit is een mooi voorbeeld van de nuance waar-
mee de rol van de overheid op de elektronische snelweg tegemoet moet 
worden getreden. Aan de ene kant maken de toegenomen technische moge-
lijkheden wetgeving minder relevant vanwege de hand havingsproblemen. 
Aan de andere kant nemen de mogelijkheden voor de overheid toe om op 
een andere manier normen te realiseren. Niet via regelgeving maar via con-
currentie op kwaliteit. De overheid moet aan de ene kant terugtreden maar 
kan aan de andere kant een actievere rol vervullen. Het door de overheid 
verschaffen van juiste informatie (als alternatief voor onjuiste of als verweer 
tegen schadelijke informatie) en het door de overheid (gecontroleerd) oprich-
ten van cybercasino's vormen andere voorbeelden van deze mogelijke ont-
wikkeling. 

Een dercie effect van deze technische ontwikkelingen is dat de overheid 
weliswaar niet langer bepaalde informatie en informatiefuncties kan monopo-
liseren, maar wel betere middelen in handen krijgt om onvolkomenheden in 
de informatieverdeling te corrigeren. Via de digitale snelweg kunnen tegen 
lage kosten burgers worden bereikt en op zodanige wijze worden geInfor-
meerd dat zij beter voor hun belangen kunnen opkomen. Ook de in de nota 
WES gesignaleerde verdringingsproblematiek kan op deze wijze worden 
aangepakt. 

e. 	Kwaliteit en efficientie (kennistechnologie) 
Bepaalde overheidstaken kunnen met behulp van nieuwe technieken beter 
worden uitgevoerd. Het inschatten van de uitvoerbaarheid en effecten van 
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wetgevingil en beleid en de uitvoering en handhaving van wetten kan wor-
den verbeterd als de overheid over meer, actuelere en beter gestructureerde 
gegevens en nieuwe bewerkingsfuncties beschikt. In de afgelopen periode 
zijn niet alleen de technieken ontwikkeld waarmee juridische kennis kan 
worden toegepast door computers maar is tevens onderzocht of deze juridi-
sche kennissystemen de kwaliteit van de toepassing kunnen verbeteren. Uit 
een aantal wetenschappelijke onderzoeken in de rechtspraktijk23  is gebleken 
dat de kwaliteit van beslissingen aanzienlijk kan worden verbeterd. Niet al-
leen door foutenreductie (volledigheid bij het verzamelen van gegevens en 
het toepassen van regels), maar ook door daadwerkelijke verbetering van het 
gebruik van de interpretatie- en beleidsruimte en door het beter motiveren 
van beschikkingen. In de uitvoeringspraktijk worden op dit moment tenmin-
ste 40 06 van de Bijstandsbeschikkingen met behulp van een juridisch kennis-
systeem genomen. Er staat een serie van deze systemen op andere rechtsge-
bieden op stapel (o.a. voor het milieuvergunningenrecht, het vluchtelingen-
recht en het Belastingrecht). In de komende periode zullen deze en andere 
systemen de rechtsvinding in de praktijk gaan beInvloeden. De kwaliteitsver-
betering die deze systemen kunnen opleveren is echter alleen gegarandeerd 
als hun ontwikkeling en de organisatie van hun gebruik aan de in de eerder 
genoemde onderzoeken geformuleerde eisen voldoet. Aan deze eisen kan 
door de vrije markt zonder regulering niet worden voldaan. De overheid 
moet in ieder geval zorgdragen voor certificering van deze complexe syste-
men, die door hun wijze van gebruik de rechtsontwikkeling kunnen beIn-
vloeden. Wellicht is het zelfs noodzakelijk dat de overheid de productie van 
deze systemen voor zover zij een representatie van door de overheid gegene-
reerde kennis betreft (wetgeving, beleid, rechtspraak) zelf ter hand neemt. De 
mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering die hiermee binnen ons bereik ligt 
roept niet alleen wetgevingsvragen op maar zal mogelijk de overheid ook 
verplichten deze systemen te gaan gebruiken. 

f. Autonome systemen (vertegenwoordiging) 
De technische ontwikkelingen brengen niet alleen vragen ten aanzien van de 
betrouwbaarheid van de gebruikte technieken met zich mee. In de komende 
periode zal een nieuwe technologie, de zgn. agent technologie, verder wor-
den ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om computerprogramma's zelf-
standig handelingen te laten verrichten en beslissingen te laten nemen". Dit 
roept naast de bestaande vragen betreffende identificatie, autorisatie en inte-
griteit, nieuwe (privaatrechtelijke) vragen betreffende vertegenwoordiging en 
vertrouwen op. Het is niet langer de vraag of een computer zonder verdere 
menselijke interventie een overeenkomst tot stand kan brengen of schade kan 
toebrengen, het is een feit. Niet alleen de externe informatiebronnen en het 

22  Zie o.a. Svensson, J.S. (1993). Kennisgebaseerde microsimulatie, Een nieuwe methode voor het bepalen van sociaal-
economische gevolgen van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Proefschrift. Universiteit Twente. 

23  Op het gebied van bijstandsbeschikkingen o.a. door M.A. Nieuwenhuis (1989). Tessec: een expertsysteem voor de 
Algemene Bijstandswet. Kluwer, Deventer. Op het gebied van de milieuvergunningverlening door C.N.J. de Vey 
Mestdagh (1987), Juridische Kennissystemen, Rekentuig of Rekenmeester. Het onderbrengen van juridische kennis in 
een expertsysteem voor het milieuvergunningenrecht. Kluwer, Deventer. 
" Eenvoudige bestaande voorbeelden van deze agent technologie zijn de zgn. web crawlers die zelfstandig naar bepaalde informa-
tie op het Internet zoeken en de in EDI omgevingen gebruikte software voor het sluiten van overeenkomsten. 
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menselijk handelen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd, maar ook 
steeds meer onderdelen van het den ken. Dit roept vragen op over de rechts-
gevolgen van het autonoom handelen door computers, dat in extreme vorm 
onafhankelijk is van de menselijke wit". Het beste voorbeeld hiervan is het 
ontbreken van inzicht in het handelen van systemen door hun toenemende 
complexiteit. In deze gevallen zal het ontbreken van de wit niet automatisch 
met zich meebrengen dat het handelen van de computer geen rechtsgevolg 
zal hebben (vertrouwensbeginsel). 

g. Versterking van klassieke rotten 
De technische ontwikkelingen en hun grotere toegankelijkheid brengen niet 
alleen nieuwe rolverdelingen en betrouwbaarheidsproblemen en vertegen-
woordigingsvragen voor de overheid met zich mee maar vergroten ook de 
mogelijkheden van de partijen op de digitale snelweg om hun klassieke rotten 
met extra verve te spelen. Zoals hiervoor at is gebleken kan de uitoefening 
van bepaalde klassieke taken" van de overheid worden verbeterd en versterkt 
door de toepassing van nieuwe technieken. Een nog niet genoemd voorbeeld 
van vergroting van de opsporingsmogelijkheden is het gebruiken van GSM 
voor het bepalen van de plaats waar de gebruiker van een telefoon zich be-
vindt of zelfs voor het reconstrueren van een traject dat hij heeft afgelegd. 
Dezelfde technieken bieden ook aan burgers de mogelijkheid om zich tegen 
bemoeienis van de overheid te verzetten of schade aan anderen toe te bren-
gen. Het is op dit moment niet duidelijk welke partij in het strafrechtelijk pro-
ces de technologische wedloop aan het winnen is. Aan de ene kant nemen de 
mogelijkheden voor het verrichten van strafbare handelingen enorm toe' aan 
de andere kant worden delictsomschrijvingen uitgebreid en worden opspo-
ringsmogelijkheden en -bevoegdheden verruimd. Aan deze — voornamelijk 
strafrechtelijke — problematiek wordt in de nota WES, niet ten onrechte, veel 
aandacht besteed. Buiten het strafrecht speelt deze rolversterking ook een rot. 
Een recent voorbeeld is de overname van Napster door Bertelsmann. TerwijI 
aan de ene kant de muziekindustrie wanhopige pogingen doet om via SDMI 
(zie hiervoor) kopieerbeveiligingen in muziekdragers en afspelers in te bou-
wen, neemt aan de andere kant een grote uitgever een muziekpiraterij bevor-
derende organ isatie over. De verklaring hiervoor is eenvoudig en is gelegen in 
de technische ontwikkelingen. Zoals hiervoor is beargumenteerd is het niet 
goed denkbaar dat het SDMI initiatief zal slagen. De nieuwe consument van 
muziek vraagt om ruime en goed specificeerbare keuzemogelijkheden. Via de 
klassieke distributiekanalen zijn deze niet goed te leveren. Het aanbieden van 
muziek via Napster tegen sterk gereduceerde tarieven, maar ook tegen veel 
lagere kosten en voor een snel groeiende kring van consumenten is een aan-
trekkelijker alternatief dan het gegarandeerd verliezen van marktaandeel 
doordat de consument ook na individuele verboden via open source pro- 

25 
Men zou kunnen denken op dat deze mening is geInspireerd door Star Wars. Binnen de rechtswetenschap wordt 

het verschijnsel echter uiterst serieus genomen. Dit blijkt onder andere uit recent bij de VU gestart promotieonder-
zoek op dit gebied. 
26  Bepalen van de effecten van wetgeving en beleid, uitvoering en handhaving van wetgeving, informatievoorziening, verdeling. 
" Denk bijvoorbeeld aan de uitingsdelicten en het illegaal kopieren, waarvan ook de omvang enorm is toegenomen. 
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gramma's en freeware of zelfs buiten het openbare domein om (via intranet-
ten, web rings, nieuwsgroepen e.d.) toch aan zijn behoeften kan voldoen. 

Een ontwikkeling waaraan in de nota WES nog niet veel aandacht wordt be-
steed is de aandacht voor de technische mogelijkheden van digitale democra-
tie. Hierbij spelen niet alleen de mogelijke invloed van de toegenomen moge-
lijkheden tot informatievoorziening door de overheid (en andere partijen) en 
opiniepeilingen op politieke besluitvorming een rol, maar ook de mogelijk-
heden tot misbruik en excessen". In de sfeer van wetgeving verdienen de 
technische voorwaarden voor de betrouwbaarheid van digitale democratische 
processen grote aandacht. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt de 
opvatting te bestaan dat hiervoor geschikte procedures en technische maatre-
gelen kunnen worden gevonden. Bij de geraadpleegde technische experts be-
staat hierover grote twijfel. De situatie waarin burgers zich fysiek naar een 
stemlokaal moeten begeven of een machtiging moeten afgeven is niet goed 
vergelijkbaar met een situatie waarin er op afstand via een digitaal medium 
worth gestemd. Niet alleen is het in het laatste geval zelfs bij het gebruik van 
biometrische gegevens moeilijker om tot een betrouwbare identificatie te ko-
men (biometrische gegevens worden in deze situatie altijd gedigitaliseerd) 
ook zal de markt (vraag en aanbod) van stemmen doorzichtiger worden en 
neemt het gemak van (digitale vs. papieren) transacties toe. 

ill Objecten (informatie) 

a. Fysieke plaatsbepaling 
Informatie kan zich onttrekken aan de door veel rechtsfiguren vereiste fysieke 
plaatsbepaling, waardoor de vaststelling van het toepasselijke recht een pro-
bleem kan worden. De mogelijkheid tot relocatie maakt manipulatie van het 
toepasselijke recht mogelijk. 

Een ander juridisch relevant aspect van de plaatsbepaling van informatie is ge-
legen in de tegenstelling tussen stromende en opgeslagen informatie. De wet-
gever behandelt deze twee modi van informatie verschillend. Er zijn techni-
sche ontwikkelingen waarneembaar, zoals het mogelijk verdwijnen van in-
termediairs en daarmee het verdwijnen van opgeslagen informatie uit het 
openbare domein, die nieuwe juridische vragen zullen oproepen. 

b. Verwijzend karakter 
Informatie heeft een verwijzend karakter en ontleent zijn waarde enerzijds 
aan toegankelijkheid maar anderzijds aan exclusiviteit, waardoor de beveili-
ging een probleem kan worden. 

28  Bij de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten is enige tijd een 'Vote Auction' web site actief geweest 
waar kiezers bun stemmen konden verhandelen. 
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c. Kopieerbaarheid 
Informatie kan gekopieerd worden zonder dat origineel en kopie nog onder-
scheiden kunnen worden en aan dezelfde informatie kunnen vele vormen 
gegeven worden, waardoor de vaststelling van original iteit en de bescher-
ming tegen ontlening en nabootsing een probleem kan worden. 

d. Waardebepaling 
De waardering van informatie is in sterkere mate dan bij fysieke goederen en 
diensten afhankelijk van het exclusieve bezit omdat de productiekosten van 
een kopie vrijwel nihil zijn. 

e. Substitutie 
Veel producten en diensten lenen zich voor digitalisering (al le alleen zintuig-
lijk geconsunneerde producten en alle niet persoonlijke (aan het lichaam uit-
gevoerde) of aan andere 'materiele' objecten uitgevoerde diensten). Dit is een 
ontwikkeling die van groot belang kan worden als steeds meer producten en 
diensten zich aan kwaliteits- en veiligheidscontroles en fiscale en strafrechte-
lijke toetsing kunnen onttrekken. Een goed voorbeeld van de komende pro-
blemen is de toename van het laten uitvoeren van diensten door personen 
buiten het Nederlands territorium (vormen van telewerken zoals datatypistes 
in China, programmeurs in Moskou etc.). Waarbij het Nederlands arbeids-
recht, sociaal verzekeringsrecht en fiscaal recht kan worden omzeild. Een an-
der voorbeeld is de problematiek rond de belastingheffing, met name de 
BTW heffing. Het is buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, om voor el-
ke informatietransactie vast te stellen of het al dan niet om fiscaal relevante 
transacties gaat. Dit wordt nog gecompliceerd door het grensoverschrijdende 
karakter van veel van deze transacties. Het gegeven dat in de discussie hier-
over de extreme oplossingen van belasting van alle informatietransacties (bit-
tax) dan wel van alle betalingstransacties steeds vaker opduiken wijzen op de 
weerbarstigheid van deze problematiek. 

f. Man i pu leerbaarheid 
De mogelijkheden om digitale objecten waar te nemen en te beInvloeden zijn 
groter. Da geeft de overheid op bepaalde gebieden meer controlemogelijkhe-
den en de burger meer mogelijkheden tot zelfregulering en technische zelfbe-
scherming (bijv. privacy enhancing technology en filtering) maar ook tot cri-
mineel gedrag. De integriteit van informatie is een groot probleem, waarop de 
overheid via wetgeving niet veel invloed lijkt te kunnen uitoefenen. Hierbo-
ven is het alternatief van concurrentie door de overheid met betere kwaliteit 
beschreven. 

g. Waarneembaarheid 
De mogelijkheid om objecten aan de waarneming van anderen (handhaving 
van rechten) te ontrekken zijn groter (cryptografie). 
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Samenvatting en conclusie 

In het voorgaande is uitgaande van een eenvoudig waarnemingsmodel van de 
elektronische snelweg gekeken naar de technische ontwikkelingen in de digi-
tale samenleving met een mogelijk juridisch relevant effect. Hieronder wor-
den de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke effecten samengevat. 

In de nota WES wordt een groot aantal juridisch relevante technische ontwik-
kelingen gesignaleerd. In de korte periode sinds het verschijnen van de nota 
blijkt er zich al weer een aantal nieuwe (effecten van) technische ontwikke-
lingen te hebben voorgedaan, die van betekenis zijn voor de rol van de 
overheid op de digitale snelweg. Het betreft: 

• De rolverandering van de deelnemers aan het rechtsverkeer op de digitale 
snelweg door de grotere toegankelijkheid van nieuwe technieken 

• De verschuiving van het handelen van het openbare domein naar het pri-
ve-clomein 

• De toegenomen mogelijkheden tot openbaarmaking van juridische kennis 
• Het gebruik van juridische kennissystemen en de gebleken mogelijkhe-

den om hiermee de kwaliteit van het overheidshandelen te verbeteren 
• Het zelfstandig handelen door juridische kennissystemen (beschikken) en 

intelligent agents en de vragen rond vertegenwoordiging, vertrouwen en 
validering die dit oproept. 

• De substitutie van zaken en handelingen door informatie- en informatie-
verwerking waardoor een nog groter deel van het rechtsverkeer zich naar 
de elektronische snelweg zal verplaatsen. 

Deze nieuwe ontwikkelingen roepen onder andere de volgende juridische en 
organisatorische vragen op. 

1. Is er een betere analyse van de technische ontwikkelingen vereist? 
Kan de overheid zich beter voorbereiden op haar taak in een snel veranderende 
technische omgeving door het hanteren van een betere analyse of zelfs een mo-
del van de technische ontwikkelingen? Uit het voorgaande blijkt dat zelfs een 
eenvoudig model van de actoren, handelingen en objecten op de elektronische 
snelweg als instrument kan dienen voor het genereren van relevante vragen ten 
aanzien van de mogelijke (effecten van de) technische ontwikkelingen. Fen der-
gelijk model moet niet louter een beschrijving zijn van nieuwe technieken en 
hun gebruik maar ook juridische en economische parameters bevatten. Niet al-
leen de technische mogelijkheden , maar ook hun kosten en de secundaire effec-
ten van regelgeving zijn bepalend voor het toekomstige gebruik van nieuwe 
technieken. 

2. Leiden de technische ontwikkelingen tot terugtreden van de overheid? 
In de nota WES worth deze vraag expliciet met ja beantwoord. De feitelijke 
ontwikkelingen laten echter niet alleen een terugtredende overheid zien. Op het 
gebied van het strafrecht lijken delictsomschrijvingen te worden uitgebreid en 
lijkt de overheid meer bevoegdheden te krijgen. De hiervoor geschetste techni-
sche ontwikkelingen maken ook een meer genuanceerde visie mogelijk. Bij- 

38 



voorbeeld een sterker presterende functie van de overheid op bepaalde gebie-
den (onderwijs, toegankelijkheid van informatie en infrastructuur), een sterker 
verzorgende functie van de overheid op andere gebieden (informatievoorzie-
ning, raadpleging van de bevolking) en een sterker sturende functie van de over-
heid op weer andere gebieden (eigendom en beheer en betrouwbaarheid van in-
frastructuur en concurrerende dienstverlening). 

3. Kan worden volstaan met het formuleren van algemene aanwijzingen 
voor de wetgeving of moet het effect van iedere technische ontwikkeling 
op zich worden beschouwd? 

Op grond van de diversiteit van de hierboven geschetste technische ontwikke-
lingen die de overheid en de burger enerzijds nieuwe mogelijkheden bieden en 
anderzijds beperkingen opleggen zal het antwoord op de tweede vraag waar-
schijnlijk positief zijn. De taak van de overheid ontwikkelt zich niet in een be-
paalde richting, maar in verschillende richtingen die door verschillende technie-
ken worden gedicteerd. Ook hier is de techniek leidend. 
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'Het zou goed kunnen d at overheidsinterventies die gebaseerd zijn op de problemen van de industriele samenleving overbodig ra-
ken. Of dat oude vormen van interventie zelfs contraproductief gaan werken. Ook is het de vraag welke rol een nationale overheid 
iiberhaupt kan spelen, gezien het mondiale en grensoverschrijdende netwerkkarakter van de informatiemaatschappii.' 
(wwvv.infodrome.n1)  

Hoofdstuk 5 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk bespreken we de maatschappelijke ontwikkelingen rond de 
elektronische snelweg, waarbij we ons concentreren op de rol van de over-
heid. In het hiernavolgende hoofdstuk gaan we vervolgens in op het juridi-
sche instrumentarium, waaronder de regelgeving, waarvan die overheid ge-
bruik kan maken. 

In de nota WES wordt de stelling betrokken dat de technische ontwikkelingen 
in de informatiesamenleving zullen leiden tot een (verder) terugtredende 
overheid. Hiervoor hebben wij al op enkele plaatsen laten zien dat onze res-
pondenten pleiten voor een meer genuanceerde benadering. We gaan hierna 
onder meer in op de beschikbaarheid van de nieuwe technieken, de kwestie 
van kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie, waarmee ook een pu-
bliek belang is gediend en de door de respondenten op dat punt geschetste 
rot voor de overheid. 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid ICT 

Een belangrijke reden voor overheidsingrijpen is vanouds de bescherming 
van de positie van zwakkeren in de samenleving. Vanuit dat perspectief is 
ook wet gepleit voor een rol voor de overheid als het gaat om de toeganke-
lijkheid en de beschikbaarheid van ICT voor alle burgers. Men kan vaststellen 
dater op dit moment in zekere zin sprake is van ongelijkheid wat betreft de 
toegankelijkheid van de nieuwe technologie. De respondenten zijn echter 
van men ing dat er op dat terrein geen behoefte bestaat aan al te actief over-
heidsoptreden. De verwachting is dat binnen een periode van maximaal vijf 
tot tien jaar de technologie waarover we spreken voor iedereen beschikbaar 
zal komen en toegankelijk worden. Dat heeft zeker ook te maken met de 
toepassingsmogelijkheden die zich zullen verbreden en verdiepen ('trickle-
down' proces). Dat komt onder meer tot uitdrukking in de integratie van ICT-
functies in bestaande technologie. Over enkele jaren zullen er bijvoorbeeld 
on line televisietoestellen (web-tv) zijn. Nu at zijn sommige computerspelle-
tjes, zoals Play Station, met on line functies uitgerust. Door deze ontwikke-
lingen zullen in beginsel bijna alle burgers met de nieuwe technologie in 
aanraking komen en er mee leren werken. De bestaande ongelijkheid op het 
vlak van het bezit van apparatuur zal verminderen en uiteindelijk verdwij-
nen.' Dat wit natuurlijk niet zeggen dat geen nieuwe ongelijkheden zullen 

29 In deze zin ooki SCP, Digitalisering van de leefwereld, Cahier 167, mei 2000. 
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ontstaan. Er blijft altijd een voorhoede, die sneller met bepaalde nieuwe toe-
passingen leert werken. 

De ongelijkheden die er nu zijn, zijn deels veroorzaakt door de prijs en de 
complexiteit van de technische innovaties, maar de ongelijkheden zullen ge-
ringer worden naarmate gebruiksfuncties een ruimere verspreiding zullen 
kennen en goedkoper zullen worden. Tegen deze achtergrond is er volgens 
de meerderheid van de respondenten op dit vlak geen behoefte aan actief 
overheidsoptreden. Dit zou betekenen dat de 3' taak die in de nota WES 
wordt onderscheiden, het garanderen van een brede toegankelijkheid tot de 
elementaire voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van burgers 
en bed rijven reeds tot stand komt en door de overheid niet verder ingevuld 
behoeft te worden. 

KwaHteit en betrouwbaarheid van informatie 

Een overheidstaak wordt door sommige respondenten wel op een ander vlak 
gezien. De technische ontwikkelingen zullen er over enkele jaren in Neder-
land toe leiden dat meer dan 6 miljoen mensen on line zijn. En dat (via de 
kabel) 24 uur per dag. Dat betekent een enorme toename van de hoeveelheid 
informatie, sites, aanbieders etc. in vergelijking met de huidige situatie. De 
overheid moet daarin volgens enkele respondenten een zekere ordening 
aanbrengen door op bepaalde terreinen een voorbeeldfunctie te vervullen. In 
de nota WES wordt ten aanzien van dit thema een accent gelegd op zelfregu-
lering. Zelfregulering biedt echter niet altijd uitkomst en komt vaak pas laat 
op gang. Bedrijfseconomische belangen zullen immers altijd de inzet van 
bedrijven dicteren. Het is aan de overheid om ten aanzien van de kwaliteit 
van de informatie en de betrouwbaarheid daarvan, aan normstelling te doen. 
Gelet op de problemen die zich voordoen op het vlak van de hand having, 
komt het klassieke instrument van regulering filet als vanzelf in aanmerking. 
Een alternatief is actief overheidsoptreden met een innovatief, presterend ka-
rakter. De overheid moet gaan concurreren op kwaliteit door zelf in een be-
paalde informatiebehoefte te voorzien. Een duidelijke voorbeeldcasus heeft 
zich onlangs voorgedaan toen Minister Borst van volksgezondheid besloot 
een overheidssite te gaan ontwikkelen voor medische informatie en informa-
tie over geneesmiddelen. Er zijn zoveel aanbieders van die informatie en de 
kwaliteit daarvan loopt zo sterk uiteen dat het een overheidstaak is op dat 
punt met een kwaliteitskeur te komen. Dat kan dus door zelf initiatieven te 
ontwikkelen, of dat kan — afhankelijk van de organ isatiegraad van een bran-
che — door een systeem van kwaliteitsborging (certificering) te ontwikkelen. 

Waar dat kan moet het bedrijfsleven een kans krijgen, waar dat niet kan of te 
lang zou duren, moet de overheid zelf het voortouw nemen. Of de overheid 
dat op een bepaald terrein daadwerkelijk moet doen hangt af van zaken als 
het belang van de informatie en van criteria als de schade die door (onjuiste) 
informatie kan ontstaan voor de gezondheid, de open bare zeden of de staats-
veiligheid. In die gevallen kan de overheid er voor kiezen actief, presterend 

41 



op te treden. Een alternatief is het geven van ruimere mogelijkheden aan 
consumenten(organisaties) om aan belangenbehartiging te doen. Door con-
sumentenorganisaties te subsidieren kan daar een deel van de verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteitszorg voor publieke informatie worden neergelegd. 
De hier beschreven ontwikkelingen — terughoudendheid op het punt van de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van de techniek en een presterende 
overheid waar de kwaliteit van de informatie moet worden gewaarborgd — 
lijkt overigens niet uniek voor de ontwikkelingen op ICT gebied. Er is een 
duidelijke parallel te trekken met de introductie van radio en televisie in de 
Nederlandse samenleving. De overheid is de aanschaf van de toestellen niet 
gaan subsidi@ren. Wel heeft de overheid beleid ontwikkeld voor het gebruik 
van deze (toen: nieuwe) media, waaronder ook reclamebeleid. Op onderde-
len heeft dat er in geresulteerd dat de overheid ook zelf ter behartiging van 
een publiek belang programma's is gaan maken. 

De centrale vraag blijft echter op welke momenten de overheid in de digitale 
samenleving moet kiezen voor welke rol. Het is daarbij twijfelachtig of een 
algemeen kader, zoals in de nota WES geformuleerd, kan worden ontwik-
keld. De overheid zal soms een terughoudende opstelling met de voorkeur 
voor zelfregulering kiezen. Dan eens weer kaders vaststellen voor deze zelf-
regulering, en een volgende keer maatschappelijke organisaties subsidieren 
om een bepaald algemeen belang te dienen. En — wellicht meer dan tot dus-
verre — zal de overheid soms ook een presterende, initierende rol moeten 
spelen. Het is de vraag of bij het volgen van een dergelijke, genuanceerde 
benadering een 'algemene visie op het overheidsoptreden op de digitale 
snelweg' kan worden ontwikkeld, zoals door sommigen wordt 

ICT en de organ isatie van de overheid 

Het doordringen van ICT-toepassingen heeft dus gevolgen voor de wijze 
waarop de overheid in een informatiesamenleving invulling geeft aan haar 
rollen (ordenend, presterend, verzorgend en sturend). De in de nota WES 
neergelegde voorkeur voor zelfregulering moet volgens de respondenten ge-
nuanceerd worden: soms is juist een sterk presterende overheid nodig. Daar-
naast heeft de verspreiding van ICT in alle maatschappelijke verbanden ook 
gevolgen voor de wijze waarop de overheid zich bij de uitoefening van de 
verschillende rollen structureert. Dat het gebruik van ICT steeds sterker op 
een individueel niveau en in afzonderlijke gemeenschappen zal plaats vin-
den (bijv. e-leren) heeft ook consequenties voor de manier waarop de over-
held is georganiseerd en zijn taken uitvoert. Het onderwijsbeleid in ons land 
is bijvoorbeeld sterk gecentraliseerd. Dat staat haaks op de ontwikkelingen 
die in basisscholen plaats vinden. De huidige gelijkschakeling van scholen 
moet — vroeg of laat — worden losgelaten, er moet meer ruimte komen voor 
een eigen invulling door de afzonderlijke scholen. Dat kan in een aanloopfa- 

30 Bart van Klink, Corien Prins, Willem Witteveen, Het conceptuele tekort, Amsterdam (in opdracht van Intbdrome), december 
2000). 
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se nog onder de paraplu van 'experimenteren' worden gebracht. Na verloop 
van tijd gaat 'Zoetermeer' zijn centrale greep verliezen. De aanstu ring van 
het onderwijsveld kan — gelet op deze ontwikkelingen — dan niet meer vanuit 
een centraal punt geschieden. Dat betekent dat de regelgeving flexibeler zal 
moeten worden, maar ook dat de uitoefening van bevoegdheden op dit ter-
rein zal moeten worden gedecentraliseerd. Deze ontwikkeling brengt overi-
gens ook onvermijdelijk met zich mee dat scholen zich meer publiek moeten 
verantwoorden voor hun werkwijze en voor hun prestaties. 

Meer algemeen: alom beweging 

Bij het beschrijven van maatschappelijke ontwikkelingen in de informatiesa-
menleving mag de opnnerking van een aantal respondenten niet ontbreken 
dat over die ontwikkelingen veel te zeggen valt, maar dat tegelijkertijd ook 
duidelijk is dat trends in het bezit, het gebruik, de verspreiding, kortom het 
belang van ICT voor de samenleving, niet altijd eenduidig zijn. Dat geldt bij-
voorbeeld ook voor de kwestie van het bezit en het doordringen van ICT in 
alle sectoren van de samenleving. Tegenover verwachtingen van een penetra-
tiegraad die op termijn gelijk zal zijn aan die van radio en televisie, staan de 
uitkomsten van (o.m. Brits) onderzoek, die inmiddels wijzen op het bestaan 
van ex-gebruikers. Belangrijke ontwikkelingen rond het gebruik van ICT, zo-
als thuiswerken of boodschappen via internet, lijken ondanks vaak gunstige 
voorspellingen toch niet door te zetten en kunnen uiteindelijk blijken niet 
meer dan 'hypes' te zijn geweest. 

De onzekerheden die worden opgeroepen door soms tegengestelde ontwik-
kelingen kunnen ook verklaren dat velen, inclusief de overheid, nog onwen-
nig staan tegenover de informatiesamenleving. Uiteenlopende reacties zijn 
mogelijk. Er lijkt een haast natuurlijke neiging te zijn om dan maar af te 
wachten en te zien wat er gebeurt. Verschillende respondenten stellen echter 
dat die houding onverstandig is. De techniek is leidend, zoals ook in hoofd-
stuk 4 uiteen is gezet. De overheid kan natuurlijk niet gaan speculeren door 
op voorhand reeds regelgeving te ontwikkelen, wanneer nog niet volledig 
duidelijk is in welke richting de technische ontwikkelingen zich zullen 
voortzetten. Wat ondertussen echter wel kan, en wat door velen wordt be-
pleit, is dat de overheid zelf aan die technische ontwikkelingen meedoet. Dat 
kan door — in lijn met de Registratiekamer — zelf ook te investeren (samen 
met anderen) in de ontwikkeling van techniek als verwacht wordt dat daar-
mee publieke belangen kunnen worden gediend. Dat kan door in een onge-
ordende en onoverzichtelijke hoeveelheid van (soms kwalitatief ondermaat-
se) informatie en informatiefuncties zelf te investeren in kwalitatief hoog-
waardige informatie en informatiefuncties. En dat kan ook door de kwaliteit 
van informatie aan eisen te binden door het vaststellen van kwaliteitswaar-
borgen (certificeren). 
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Informatievoorziening 

Conclusie 

Een meer algemeen punt dat in verschillende gesprekken naar voren kwam is 
het door meerdere respondenten gesignaleerde gebrek aan overheidsactivitei-
ten op het vlak van de overheidsinformatievoorziening. De Wet openbaar-
heid van bestuur bevat de verplichting van actieve informatieverschaffing, 
maar de overheid ontplooit op dat vlak volgens onze respondenten te weinig 
activiteiten. Een aantal respondenten vindt dat opvallend tegen de achter-
grond van de beschikbaarheid van de benodigde technologische voorzienin-
gen. Zo wordt al heel lang gesproken over digitale overheidsloketten, is ook 
de techniek daarvoor reeds lange tijd beschikbaar, maar komen initiatieven 
slechts langzaam van de grone. De huidige experimenten met elektronische 
overheidsloketten hebben alle een uiterst beperkt karakter. Er wordt vooral 
informatie doorgegeven, van dienstverlening is nog nauwelijks sprake. 

Door een andere organisatie van de publicatie van (gratis verkrijgbare) wet-
geving, rechtspraak en andere overheidsdocumenten kan werkelijk inhoud 
worden gegeven aan de Grondwettelijke bekendmakingverplichting. Naar 
verluidt wordt over levering en onderhoud van een overheidswettenbestand 
— na een aanbestedingsprocedure — een contract gesloten met Sdu-uitgevers. 
Nog onduidelijk is of, en zo ja welke beperkingen deze aanbesteding met 
zich meebrengt. De overheid staan daarnaast middelen ter beschikking voor 
het informeren, stimuleren en bewustmaken van burgers van de mogelijkhe-
den en bedreigingen van de informatiesamenleving. Door burgers tot actieve 
participatie aan te zetten kunnen bedreigingen eerder worden opgespoord en 
kunnen daarop adequate reacties worden geformuleerd. 

De overheid zou daarnaast creatief moeten omgaan met het gebruiken van 
technologische mogelijkheden bij het raadplegen van burgers. Digitale de-
mocratie wordt nog steeds vrijwel vereenzelvigd met het houden van een re-
ferendum, terwijI de mogelijkheden voor interactie met burgers veel groter 
zijn. De respondenten benadrukken de noodzaak bij de ontwikkelingen op 
het terrein van de digitale democratie veel aandacht te geven aan de toege-
nomen mogelijkheden voor misbruik." 

Uit het voorgaande blijkt dat maatschappelijke ontwikkelingen in de informa-
tiesamenleving voor een deel een onvoorspelbaar karakter hebben. Ander-
zijds zijn door de respondenten wel wat algemene lijnen geschetst. Opval-
lend is dat de respondenten van mening zijn dat er, als het gaat om de toe-
gankelijkheid en beschikbaarheid van ICT, geen sprake is van ongelijkheid in 
die mate dat overheidsingrijpen noodzakelijk is. Dat is volgens de respon- 

31  Zie o.a. www.o12000.n1 voor de stand van zaken. 
32 

Van de zijde van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd in de begeleidingscommissie betoogd dat voor dit punt veel aan- 
dacht bestaat. 
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denten anders op het vlak van de kwaliteit en betrouwbaarheid van informa-
tie. Er is een publiek belang gemoeid met de kwaliteit van de informatievoor-
ziening. Dat kan er volgens de respondenten toe leiden dat de overheid toe-
ziet op de ontwikkeling van systemen van kwaliteitsborging, of deze zelf gaat 
ontwikkelen. Soms kan er de noodzaak zijn voor actief overheidsoptreden. 
Dat kan in de vorm van het uitvoeren van experimenten — zeker op terreinen 
waarop de ontwikkelingen niet eenduidig lijken te zijn. Dat kan ook door 
presterend overheidsoptreden. 
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'Justine gaat nieuwe wetgeving over de toepassing van her auteursrecht op de elektronische snelweg maken met behulp van het 
internet. Via een site kan een ieder deeinemen aan een discussie over nieuwe regels in het auteursrecht. Mede op basis van de dis-
cussie zal een wetsvoorstel worden geformuleerd." (persbericht oktober 2000; zie: www.minjus.nl/auteursrecht)  

Hoofdstuk 6 

Juridische ontwikkelingen 

Algemeen 

In de nota WES worden juridische verkenningen op de bekende rechtsgebie-
den (privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) gekoppeld aan een verkenningen 
op deelgebieden (onder meer auteursrecht, bescherming persoonsgegevens, 
art. 13 Grondwet, mediarecht en telecommunicatie). Daarnaast wordt aan 
enkele 'strategische thema's' aandacht geschonken: 
• internationalisering en rechtsmacht; 
• privacy; 
• betrouwbaarheid; 
• markten; 
• rechtshandhaving. 

De nota WES behandelt daarmee zowel de juridische ontwikkelingen op het 
niveau van concrete regelgeving als op het niveau van de rechtsvragen die 
door bepaalde technische ontwikkelingen worden opgeroepen (de thema's). 
Hierna wordt over juridische ontwikkelingen gerapporteerd aan de hand van 
de strategische thema's en derhalve op het niveau van de rechtsvragen die 
door technische ontwikkelingen worden opgeroepen. Wij gaan slechts kort in 
op de ontwikkelingen die zich op het niveau van concrete regelgeving heb-
ben voorgedaan. Doelstelling van dit onderzoeksrapport is immers op basis 
van een verkenning van het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe rechts-
vragen aanbevelingen te doen voor de actualisering van de nota WES. Omdat 
(nieuwe) rechtsvragen voorafgaan aan een wetgevende reactie hebben wij 
ons op dat aggregatieniveau geconcentreerd. 

Het gaat in dit hoofdstuk niet over juridische ontwikkelingen op het niveau 
van regelgeving. Die ontwikkelingen zijn er vanzelfsprekend wet geweest, 
hoewel opvalt dat onze respondenten zonder uitzondering aangeven dat de 
beschrijvingen in de nota WES nog steeds een vrij accuraat beeld geven van 
de stand van zaken op de verschillende rechtsgebieden. Natuurlijk zijn dis-
cussies over de genoemde onderwerpen sinds het verschijnen van de nota 
voortgezet. En daarnaast zijn er op de diverse terreinen ook vanuit Europa be-
langrijke aanzetten voor (aanpassing of ontwikkeling van) regelgeving ge-
daan. De meest belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de regelgeving 
lijken in de nota echter goed beschreven te zijn. Een aantal ontwikkelingen 
op het gebied van regelgeving — hetzij vastgestelde (wijzigingen van) regel- 
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geving, hetzij regelgeving die in procedure is gebracht, dan wel in ontwikke-
ling is — zijn: 

• Europese regelgeving: 
• Richtlijn elektronische handel (vastgesteld) 
• Richtlijn auteursrecht (vastgesteld) 
V' ONP-review (telecommunicatieregels; vastgesteld) 

• Nederlandse regelgeving: 
✓ Wet bescherming persoonsgegevens (vastgesteld) 
• Ontwikkeling aangepaste Telecommunicatiewet (in voorbereiding) 
• Strafbaarstelling virtuele kinderporno (in voorbereiding) 
• Wet Computercriminaliteit II (in behandeling) 
• Bescherming consument bij kopen op afstand (in behandeling) 
• Wetsvoorstel Elektronische handtekening (in behandeling) 
• Wetsvoorstel Elektronisch bestuurlijk verkeer (in ontwikkeling) 

• Diverse relevante ontwikkelingen 
• Meedenken via internet met ontwikkeling wetgeving (implementatie 

EG-richtlijn elektronische handel, toepassing auteursrecht) 

Zoals gezegd, dit rapport bevat geen systematische verkenning van juridische 
feiten op het niveau van bovenstaand overzicht. Wells relevant dat onze 
respondenten meldden dat evidente juridische knelpunten op de terreinen 
die in de nota WES extra accent hebben gekregen slechts in beperkte mate 
aan de orde zijn. 

De respondenten zijn van mening dat de vijf strategische thema's die in de 
nota extra accent krijgen inderdaad (nog steeds) de thema's zijn die speciale 
aandacht verdienen. Hierna wordt per thema nog een aantal specifieke op-
merkingen gemaakt. 

Een enkele respondent stelt dat de Minister van Justitie de laatste tijd afstand 
lijkt te nemen van de nota. Het tempo in het wetgevingsprogramma voor de 
elektronische snelweg zou volgens deze respondent afnemen. En de houding 
zou meer afwachtend zijn geworden. Daarnaast wijst deze respondent — en 
daarin wordt hij door meer respondenten gesteund — naar de notitie Interna-
tionalisering, waarin het uitgangspunt van 'wat off line geldt, moet ook on li-
ne gelden' zou worden genuanceerd. Meerdere respondenten menen ook dat 
dit uitgangspunt niet !anger houdbaar is. 

Waar onze respondenten vooral mee worstelen — een vraag waarop ook de 
nota geen antwoord geeft — is de vraag wat de informatiesamenleving bete-
kent voor de rol van de overheid, de ambities die deze nog overeind kan 
houden en de wijze waarop de overheid in de informatiesamenleving het in-
strument regelgeving dient te hanteren. De in de nota geschetste ontwikke-
lingen als dematerialisering, internationalisering en technologische turbulen- 
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tie leiden tot een voor de wetgever steeds moeilijker te beInvloeden, laat 
staan te beheersen werkelijkheid. Op deze vraag naar de rol van de overheid 
in de informatiesamenleving komen wij in het hoofdstuk over maatschappe-
lijke ontwikkelingen uitgebreider terug. Op deze plaats is de vaststelling van 
belang dat de verandering van die rol ook consequenties heeft voor de wijze 
waarop van het instrument regelgeving gebruik kan worden gemaakt. De res-
pondenten die de nota WES beter kenden hadden overigens op dat punt de 
indruk dat er enig licht te bespeuren is tussen enerzijds de inhoud van de no-
ta WES en anderzijds de 'oplegnotitie' (de brief van de Minister van Justitie 
en de managementsamenvatting) op het punt van de gevolgen van de techni-
sche ontwikkelingen op ICI gebied voor de rol van de overheid en het in-
strument regelgeving. 

Tegenover de aangehaalde — meer sombere — geluiden over de beperkingen 
die de reeds in de nota beschreven en nog immer voortschrijdende techni-
sche ontwikkelingen opleveren voor het door de overheid na te streven ambi-
tieniveau en daarmee voor de bruikbaarheid van het instrument regelgeving, 
staan ook optimistische geluiden. Van verschillende kanten wordt er op ge-
wezen dat technische ontwikkelingen juist ook mogelijkheden creeren voor 
het (al of niet met inzet van regelgevend instrumentarium) realiseren van am-
bities of het waarborgen van essentiele rechten door de overheid. 

Internationalisering en rechtsmacht 

Een onderwerp waaraan in de nota nadrukkelijk aandacht wordt geschonken 
is 'internationalisering en rechtsmacht'. De respondenten stellen met de nota 
WES vast dat het een cruciaal en moeilijk oplosbaar vraagstuk betreft. Zoals 
hiervoor beschreven maakt de techniek het actoren mogelijk hun plaats van 
handelen naar wens te bepalen. Waar grensoverschrijdende criminaliteit 
slechts bestreden of tegengegaan kan worden door op internationaal niveau 
regels te stellen en samenwerking tussen instanties te bevorderen, blijkt de 
praktijk tamelijk weerbarstig. Relaties binnen Nederland tussen de verschil-
lende instanties, zoals politie en justitie zijn al niet optimaal (gebrek aan sa-
menhang, stammenstrijd), samenhang tussen de verschillende landen is echt 
een probleem. Het probleem van de internationalisering begint al met de op-
leiding van juristen in Nederland. Aandacht voor internationaalrechtelijke 
aspecten is in de opleidingscurricula van de verschillende juridische facultei-
ten onvoldoende geIntegreerd in de rest van het vakkenpakket. 

Dat internationalisering een issue is, leidt echter niet in het algemeen tot pes-
simisme over opsporing en vervolging van strafbaar handelen. Aan de ene 
kant is het zeker zo dat door de toegenomen technische mogelijkheden de 
drempel voor strafbaar handelen steeds lager wordt en (massaal en veelal on-
gemerkt) wordt overschreden (bijv. bij het kopieren van audio-cd's of softwa-
re). Grensoverschrijding speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Met 
nationale wetgeving kan daarop onvoldoende worden gereageerd. Aan de 
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Privacy 

andere kant nemen juist ook door de technische ontwikkelingen de moge-
lijkheden ter bestrijding van dat ongewenste handelen verder toe. En niet on-
belangrijk is dat aan opsporingsorganisaties steeds meer middelen worden 
verschaft. Delictsomschrijvingen worden uitgebreid en opsporingsbevoegd-
heden en -mogelijkheden worden verruimd. Politie en justitie worden, kort-
om, steeds actiever en maken vaak op een innovatieve wijze gebruik van 
nieuwe technologie. Er is geen empirisch bewijs voor de stelling dat 'de ge-
organiseerde misdaad' een onoverbrugbare voorsprong bij het gebruik van 
informatietechnologie zou hebben op de overheid. Angst, compleet met het 
bijbehorende taalgebruik ('cyberwar', 'infowar'), noch optimisme zijn vol-
gens onze respondenten op dit vlak gerechtvaardigd. Van belang rond dit 
thema is het signaal dat de samenwerking in de opsporing en de strafvorde-
ring tussen de private en de publieke sector nagenoeg ontbreekt. Bed rijven 
zijn bevreesd voor publiciteit en hekelen het gebrek aan efficiency en effecti-
viteit van de overheid. Politie en justitie staan volgens een enkele respondent 
met de rug naar de toekomst: er zou een gebrek aan samen hang zijn, een 
departementale stammenstrijd en een totaal ontbrekende visie. 

De invloed van (CT op privacy ligt vooral in de bescherming van persoons-
gegevens, biometrische kenmerken en de persoonlijke communicatie. Daar-
naast is het thema relevant ten aanzien van de vraag in welke mate burgers 
zich anoniem op de elektronische snelweg kunnen begeven. 

Rond het thema van 'privacy', staan eveneens optimistische geluiden tegen-
over pessimistische. In veel privacyregelingen is een zorgplicht opgenomen. 
Daar waar er voorheen vaak sprake was van een of enkele actoren, is er als 
gevolg van technische ontwikkelingen veelal een conglomeraat van actoren 
waarop die verantwoordelijkheid rust. Verder zijn deze actoren dikwijls zo-
zeer onderling afhankelijk dat het lastig is vast te stellen bij wie de verant-
woordelijkheid voor het waarborgen van de privacy ligt en op welke wijze 
daarin tekort wordt geschoten. 

Sommige respondenten vragen zich af of privacy ook in de ogen van de bur-
ger/consument daadwerkelijk zo'n groot vraagstuk is als steeds — ook in de 
nota WES — wordt gesteld. Wellicht is het zo dat we inmiddels allang hebben 
aanvaard dat er op dit punt minder waarborgen kunnen worden gegeven. 
Daarbij wordt ook gewezen op de ontwikkeling van zelfstandige, assertieve 
(calculerende) burgers. Als het gaat om de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer is ook relevant dat wordt gesteld dat de sociale controle op het 
net groot is. Door een aantal respondenten wordt de vrees voor de afname 
van de controleerbaarheid en de anonymisering van individuen dan ook af-
gezwakt. Als voorbeeld kan dienen de discussie over kinderporno. Over kin-
derporno wordt gesproken tegen de achtergrond van de bescherming van het 
kind. Vooral door de ontwikkeling van het internet is dit een issue geworden. 
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De gedachte is dan dat er op het Internet van alles gebeurt dat het daglicht 
niet kan verdragen. De redenering kan evengoed omgedraaid worden. Ge-
dragingen op dit vlak zijn juist zichtbaar geworden door de ontwikkeling van 
het internet. Kennelijk zijn er particulieren die vanuit het belang van het kind 
met behulp van de beschikbaar gekomen technische mogelijkheden zijn 
gaan speuren naar illegale handelingen. Verschillende respondenten leveren 
— mede tegen deze achtergrond — kritiek op het recente voornemen van de 
Minister van justitie ook virtuele afbeeldingen strafbaar te stellen. Met zo'n 
verbod wordt een verkeerde doelstelling (het gaat dan immers niet !anger om 
de bescherming van het kind) gediend met behulp van een onjuiste redene-
ring. 

Er zijn ten aanzien van privacy ook meer optimistische geluiden. Vanuit de 
Registratiekamer wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat met de ontwikkeling 
van de techniek ook de mogelijkheden zijn verruimd om de privacy juist te 
beschermen. De techniek is immers neutraal. De Registratiekamer tracht in-
vulling aan die technische mogelijkheden te geven door samen met de ICT-
industrie te werken aan de ontwikkeling van 'privacy-enhanced' software. 
Daardoor worden de mogelijkheden voor burgers om zichzelf op technische 
wijze te beschermen groter. Tegenover de problemen die de technische ont-
wikkelingen voor de (met regelgeving te realiseren) ambities van de overheid 
opleveren, worden door anderen dus ook kansen gezien door op een 'slim-
me' manier van technische mogelijkheden gebruik te maken (privacy enhan-
cing technology). Overigens wordt door verschillende respondenten bena-
drukt dat het op het punt van de privacybescherming vooral van groot belang 
is dat de Wet bescherming persoonsgegevens snel wordt ingevoerd. 

Betrouwbaarheid 

In de nota WES wordt gesteld dat de ontwikkeling van een betrouwbare in-
frastructuur geen taak van de overheid is. Tegelijkertijd wordt daarbij aange-
tekend dat dit zou kunnen veranderen wanneer de elektronische snelweg een 
niveau van ontwikkeling zou bereiken waarbij burgers en bedrijven niet goed 
zonder deze infrastructuur kunnen functioneren. Verschillende deskundigen 
stellen dat het binnen vijf tot tien jaar zover zal zijn dat deze nieuwe techno-
logie zo ver in ons leven zal zijn doorgedrongen, dat we er in feite niet meer 
zonder kunnen. Dat betekent volgens deze geInterviewden echter niet dat er 
dan ook een overheidstaak zal moeten zijn. Op het terrein van de techniek 
zullen de problemen verdwijnen. Wel wordt benadrukt dat er een ontwikke-
ling is in de richting van het uitbesteden van allerlei activiteiten aan ASP's 
(Application Service Provider), die voor burgers en bedrijven taken gaan be-
hartigen. De overheid moet, omdat het kan gaan om cruciale data en func-
ties, waarborgen creeren (bijvoorbeeld voorschriften voor het maken van 
back-ups door TTP's), zodanig dat essentiele functies kunnen worden gecon-
tinueerd. Een andere mogelijkheid is dat de overheid zelf informatiediensten 
aanbiedt op het grensvlak van overheid en private sector, zoals TTP-diensten. 
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Markten 

De overheid beschikt over de know how, de infrastructuur en eveneens (nog 
steeds) over het gezag om zodanige kwaliteit te garanderen, dat burgers voor 
de overheid zullen kiezen als leverancier van bepaalde informatie en infor-
matiediensten. De discussie moet dan vanzelfsprekend gaan over de informa-
tiediensten die daarvoor in aanmerking komen. Verschillende respondenten 
wijzen op het initiatief van minister Borst van VWS om een internetsite over 
geneesmiddelen op te zetten. 

Tenslotte worden in de nota WES de problematiek rond identificatie en au-
thenticatie uitgebreid besproken. Veel belangrijker worden echter vraagstuk-
ken van vertegenwoordiging en vertrouwen. In het licht van nieuwe ontwik-
kelingen op het terrein van juridische kennissystemen en intelligent agents 
zullen vooral deze vraagstukken om aandacht van de overheid vragen. In de 
uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving worden door de toepassing van 
juridische kennissystemen grote verbeteringen op het vlak van efficiency en 
kwaliteit geboekt. Ten aanzien van het toenemende gebruik van kennissys-
temen is er volgens een aantal respondenten een nieuw rol voor de overheid 
weggelegd in verband met de vereiste validering. Door het ontwikkelen van 
systemen van certificering kan kwaliteitsverbetering tot stand komen, die via 
marktwerking niet of in een veel lager tempo zal worden gerealiseerd. 

Rond dit thema is de positie van de consument in de informatiesamenleving 
interessant. Meer traditioneel overheidsbeleid heeft vaak tot taak de zwakke-
re partij te beschermen. Door het bieden van rechtszekerheid of het vastleg-
gen van rechtswaarborgen, kunnen zwakkere burgers een sterkere rechtsposi-
tie krijgen. In de virtuele wereld hebben consumenten volgens onze respon-
denten echter juist de kans hun rechtspositie te versterken, zonder dat daar-
aan overheidsoptreden ten grondslag ligt. Door het internet zijn veel econo-
mische markten een stuk transparanter geworden. Consumenten zijn beter in 
staat zelf prijzen en kwaliteitskenmerken te vergelijken. Consumenten kun-
nen zich bovendien via het internet gemakkelijker verenigen in een 'com-
munity', waardoor hun belangen op adequate wijze kunnen worden behar-
tigd. Behalve dat dit mogelijkheden voor het terugtreden van de overheid 
schept, kan de overheid deze ontwikkeling ook stimuleren door consumen-
ten(organisaties) middelen ter beschikking te stellen om voor hun belangen 
op te komen. 

Rechtshandhaving 

Door de sterke toename van het aantal — vaak ook op ondoorzichtige wijze 
van elkaar afhankelijke — actoren in de informatiesamenleving wordt de 
rechtshandhavende taak bemoeilijkt. Op wie is bijvoorbeeld de zorgplicht in 
privacy-regelingen precies van toepassing? Versplintering, onzichtbaarheid en 
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Conclusie 

toegenomen onderlinge afhankelijkheid maken op dat punt het waarmaken 
van overheidsverantwoordelijkheid erg lastig. 

De vraagstukken die zijn verbonden met het thema 'rechtshandhaving' zijn 
zeer sterk verbonden met de vragen die binnen het thema 'internationalise-
ring en rechtsmacht' spelen. Rechtshandhaving op het internet en in de in-
formatiesamenleving lijkt soms beter te kunnen geschieden door (verzame-
lingen van) burgers en bedrijven. Het gaat dan om zelfregulering of om actie-
ve belangenbehartigingsorganisaties die in feite een publieke rol behartigen. 
Het ligt op de weg van de overheid deze verschuiving naar alternatieve 
handhavingsarrangementen te stimuleren. 

Van groot belang voor de rechtshandhaving is de verschuiving die de laatste 
jaren steeds sterker valt waar te nemen van communicatie in de publieke, 
naar communicatie in de priv4-sfeer. Hiervoor is op dat punt gewezen op 
ontwikkelingen als web rings, peer to peer netwerken en filesharing software. 
Daarnaast zijn door technologische ontwikkelingen de mogelijkheden ver-
groot om anoniem te opereren in het rechtsverkeer. 

Voorts wordt bij dit punt verwezen naar de in hoofdstuk 4 uitvoerig bespro-
ken effecten van rolwisselingen (de mogelijkheden die er zijn voor alle acto-
ren om op te treden als informatieconsumenten, informatieproducten, inter-
mediairs en regulatief orgaan) op de controle door de overheid. 

De conclusie is dat ontwikkelingen in de wetgeving die zich sinds het ver-
schijnen van de nota WES hebben voorgedaan (initiatieven voor nieuwe re-
gelgeving), de afgelopen jaren niet wijzen op juridische knelpunten op de 
terreinen die in de nota WES extra accent hebben gekregen. De in de nota als 
'strategische thema's' aangeduide accenten verdienen volgens de responden-
ten nog steeds specifieke aandacht. Opvallend is dat verschillende respon-
denten opmerken dat de technische ontwikkelingen kansen bieden voor het 
waarborgen van privacy en voor de bestrijding van ongewenst handelen. 
Pessimisme op het terrein van rechtshandhaving wordt niet door iedereen 
gedeeld. Een aantal respondenten meent dat bepaalde technische ontwikke-
lingen, zoals de opkomst van juridische kennissystemen en intelligent agents, 
tot meer geprononceerd overheidsoptreden moet leiden. Daarbij wordt het 
hanteren van het instrument regelgeving overigens niet als eerste genoemd. 
Certificering, actief informatiebeleid, subsidiering van consumenten- en an-
dere belangenorganisaties zijn alternatieven die worden genoemd. 
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"(Want) ...hoewe/ traditionele sturingsmiddelen (waaronder instrumentele wetgeving) mogelijk tekortschieten, is niet uitgesloten 
dat er andere manieren zijn waarop de overheid invloed kan uitoefenen (zoals via voorlichting, subsidiering of conditionering van 
zelfregulering). Het maatschappelijk debat moet dus primair gaan over de vraag welke waarden we op welke wijze wensen te 
waarborgen in een digitale omgeving. In essentie gaat het erom te bepalen wat het doel is van de regels die we stellen. Wat beogen 
we met overheidsinterventie op de elektronische snelweg? Een samenhangende, goed gefundeerde visie op dit punt ontbreekt 
vooralsnog."(Bart van Klink, Corien Prins, Willem Witteveen, Het conceptue/e tekort, Amsterdam (in opdracht van Infodrome), de-
cember 2000). 

Hoofdstuk 7 

Conclusies: commentaar op de nota WES en 
aanbevelingen voor actualisering 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht geschonken aan technische, 
maatschappelijke en juridische ontwikkelingen die zich voordoen in de in-
formatiesamenleving. Uit de beschrijvingen en analyses wordt duidelijk dat 
er volgens de geraadpleegde respondenten op een aantal onderdelen aanlei-
ding is voor een herij king of actualisering van de nota WES van begin 1998. 
Wat opvalt is dat er een groot verschil lijkt te bestaan tussen het technische 
en het juridische perspectief. Waar de respondenten aan de ene kant bena-
drukken dat de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebruik van techniek 
ingrijpende gevolgen zal hebben voor de rol van de overheid, zijn zij aan de 
andere kant gematigd als er over de ontwikkeling van regelgeving door die-
zelfde overheid wordt gesproken. Het lijkt er daarmee op dat het juridisch 
perspectief nog sterk door klassieke noties ten aanzien van de rol van de 
overheid en niet door de daadwerkelijke technische ontwikkelingen wordt 
bepaald. We vatten hierna om te beginnen eerst de belangrijkste ontwikke-
lingen samen, voordat we vervolgens ingaan op de consequenties voor de in 
de actualisering te zetten accenten. Daarbij besteden wij afzonderlijk aan-
dacht aan het in de nota WES opgenomen toetsingskader. 

Samenvatting 

De hoofdlijnen van de hoofdstukken over technische, maatschappelijke en 
juridische ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat: 

• Het tempo van de technische ontwikkelingen is sinds het verschijnen van 
de nota WES aanzienlijk versneld. Deze versnelling zal zich de komende 
periode voortzetten. Het gebruik van een steeds grotere diversiteit aan 
nieuwe technieken zal zich blijven verspreiden en uiteindelijk doordrin-
gen in alle geledingen van de samenleving en onder alle lagen van de be-
volking. De verwachting is dat bezit en gebruik van ICT niet aanmerkelijk 
ongelijk verdeeld zullen zijn . 
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• De enorme toename van de beschikbaarheid van informatie en informa-
tiefuncties stelt andere eisen aan het overheidsoptreden. Internationalise-
ring en het verschuiven van het handelen van het openbare naar het pri-
ve-domein leiden tot handhavingvragen die overheidsambities op sommi-
ge terreinen terugdringen ten faveure van zelfregulering of het stellen van 
kaders daarvoor. Op andere terreinen vragen technische ontwikkelingen 
(toegenomen mogelijkheden tot openbaarmaking van informatie) juist om 
een actievere, presterende overheid. 

• Tal van technische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de wijze 
waarop door wetgeving essentiele publieke doelstellingen kunnen wor-
den gerealiseerd. Te denken valt aan de ontwikkeling waarbij informatie-
producenten en -consumenten directe relaties gaan onderhouden, waar-
door het aangrijpingspunt van intermediairs, waarop de regelgeving zich 
nu vaak richt, gaat verdwijnen. Dat hangt samen met het verschuiven van 
communicatie van het openbare naar het prive-domein, waardoor rechts-
handhaving sterk wordt bemoeilijkt, zo niet feitelijk onmogelijk wordt. 

• Technische ontwikkelingen scheppen aan de andere kant ook mogelijk-
heden voor de overheid om publieke doelstellingen te realiseren. Over-
heidsdocumenten (wetgeving, jurisprudentie, bestuurlijke documenten) 
kunnen eenvoudig openbaar worden gemaakt. Burgers kunnen goed 
worden bereikt en op democratische wijze worden geraadpleegd. Privacy 
en betrouwbaarheid van overheidscommunicatie kunnen met gebruikma-
king van nieuwe technieken daadwerkelijk worden gerealiseerd. Met be-
hulp van gedigitaliseerde kennis- en beslissystemen kan de kwaliteit van 
overheidsbesluitvorming worden vergroot. Dit betekent echter ook dat de 
overheid de toepassing van de kwaliteitseisen die aan deze nieuwe tech-
nieken gesteld moeten worden moet garanderen. Bijvoorbeeld door het 
zelf leveren van betrouwbaarheidsdiensten voor overheidscommunicatie 
en een systeem van certificering van gevoelige technieken. 

Kanttekeningen bij uitgangspunten nota WES 

In de nota WES wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten het kader 
geschetst voor de wijze waarop de wetgever dient te reageren op de ontwik-
kelingen rond de elektronische snelweg. In de voorgaande hoofdstukken zijn 
bij de verschillende uitgangspunten — meer of minder vergaande — kantteke-
ningen geplaatst. Hierna vatten we die kanttekeningen nog eens samen. 

• Techniek(on)afhankelijkheid 

Nieuwe technieken beInvloeden bestaande rechtsverhoudingen en scheppen 
daarnaast ook nieuwe rechtsbetrekkingen. Bijvoorbeeld door het verdwijnen 
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van klassieke intermediairs (ISP's), het ontstaan van nieuwe intermedairs 
(ASP's, intelligent agents) en het verplaatsen van de communicatie van het 
openbare naar het prive-domein (o.a. peer to peer netwerken). De verande-
ring van bestaande rechtsverhoudingen en het ontstaan van nieuwe rechtsbe-
trekkingen vragen soms om techniekafhankelijke oplossingen. In veel wetge-
ving wordt overigens ook gekozen voor techniekafhankelijke formuleringen 
(bijv. het auteursrecht en het strafrecht). De enige steekhoudende reden voor 
techniekonafhankelijkheid van de regelgeving is de turbulentie van de ont-
wikkelingen. Techniekonafhankelijkheid geeft dan ruimte voor rechtsontwik-
keling in de jurisprudentie. 

• Off line/On line 

Ten aanzien van het uitgangspunt 'wat off line geldt, moet ook on line gel-
den', wordt door verschillende respondenten opgemerkt dat steeds duidelij-
ker wordt dat deze stelling niet langer houdbaar is. Ook in de notitie 'Interna-
tionalisering en Recht in de Informatiemaatschappil van mei 2000 stelt de 
Minister van Justitie dat er in toenemende mate behoefte bestaat om van dit 
uitgangspunt af te wijken. Niet in alle gevallen zijn de regels die zijn ont-
worpen voor de fysieke wereld, over te zetten naar de 'on line' wereld. Er 
moet juist ook aandacht zijn voor de verschillen tussen de fysieke wereld en 
de elektronische wereld. 

Taken van de overheid 

De overheid blijft ook volgens de nota WES een centrale rol spelen in sfeer 
van ordening van het maatschappelijk verkeer. Handhaving van normen en 
waarden van de rechtsstaat in de elektronische omgeving en het faciliteren 
van het rechtsverkeer blijven behoren tot de kerntaken van de overheid. 
Maar: moet de overheid niet meer presterend of verzorgend functioneren? 
Hoe zit het met een mogelijk sterkere sturende functie op bepaalde terrei-
nen? Of is het onderscheid achterhaald? Brengt de opkomst van de zelfstan-
dige, assertieve met nieuwe technieken uitgeruste burger met zich mee dat 
de overheid op veel terreinen terug kan treden? 

Volgens onze respondenten is de toonzetting van de 'oplegnotitie' van de 
Minister van Justitie bij de nota WES enigszins bezwerend van karakter ('we 
moeten het maar een beetje aanzien'). Tegelijkertijd signaleert men dat daar-
aan in het concrete wetgevingsbeleid ('gelukkig') niet de hand wordt gehou-
den. Op de hoofdpunten (fundamentele rechtswaarborgen, grondrechten), 
gerefereerd wordt ook aan het werk van de commissie-Franken, is er zeker 
ruimte voor actief optreden door de wetgever. Op deze hoofdpunten mag de 
overheid zich volgens onze respondenten niet onttrekken aan haar wetge-
vende taak. De terughoudendheid die het overheidsbeleid rond de elektroni-
sche snelweg overigens ken merkt, wordt door onze respondenten genuan- 
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ceerd. Al met al wordt gepleit voor een actievere overheidsrol. Dat leidt tot 
de onderstaande opmerkingen over de taken van de overheid. 

• Overheidsoptreden is volgens onze respondenten in ieder geval niet no-
dig op het punt van beschikbaarheid en gebruik van de nieuwe ICT-
toepassingen. De inschatting is dat ICT-toepassingen na verloop van tijd 
in brede lagen van de bevolking zullen zijn doorgedrongen. Hoewel er 
altijd een voorhoede zal blijven bestaan, zijn fundamentele ongelijkhe-
den, waarop specifiek overheidsbeleid moet zijn gericht, niet te verwach-
ten. Overigens, enigszins terzijde van dit punt, wordt wel door enkele 
respondenten opgemerkt dat bepaalde ICT-toepassingen voorlopig niet 
volledig tot hun recht kunnen komen aangezien een dekkende glasvezel-
bekabeling in ons land niet aanwezig is en de markt waarschijnlijk niet in 
staat is deze zonder actiever overheidsoptreden te realiseren. 

• Voor zover de communicatie en transacties zich verplaatsen van het 
openbare naar het prive-domein is er in veel gevallen ruimte voor zelfre-
gulering, dan wel voor co-regulering, waarbij de overheid kaders biedt 
voor zelfregulering. 

• Voor zover de invloed van de overheid beperkt wordt door het internati-
onale karakter van de communicatie is er altijd nog ruimte voor onder-
steunend beleid. Daarbij kan de overheid de nieuwe technieken zelf han-
teren ten behoeve van bijvoorbeeld informatieverstrekking en communi-
catie met uiteenlopende doelgroepen. 

• In een aan de vrije markt overgelaten informatiesamenleving kan de be-
hoefte aan elementaire voorzieningen en waarborgen (zoals betrouw-
baarheidsdiensten), ongewenste afhankelijkheden creeren. Daarnaast is 
het mogelijk dat informatiediensten van belang geachte maatschappelijke 
waarden (volksgezondheid, openbare orde, goede zeden) schaden. Door 
een kwalitatief goede informatievoorziening en door het aanbieden van 
elementaire betrouwbaarheidsdiensten kan de overheid als concurrerende 
macht optreden die basisvoorzieningen garandeert en op het gebied van 
de (minimaal vereiste) kwaliteit normstellend kan zijn voor aanbieders 
van informatiediensten. Door middel van overheidscommunicatie en het 
ontwikkelen van een overheidsinformatiebeleid (hetgeen een gecoordi-
neerd optreden voorondersteld) kunnen gewenste ontwikkelingen worden 
gestimuleerd en ongewenste ontwikkelingen worden beheerst. De be-
trouwbaarheid van het rechtsverkeer kan worden bevorderd door het 
door de overheid zelf leveren van TTP diensten voor de overheidscom-
municatie en het ook daarbuiten aanbieden van (niet exclusieve) TTP 
diensten. Ongewenste informatie en diensten kunnen worden bestreden 
door het leveren van betrouwbare informatie (bijv. het ontwikkelen van 
een website over (de levering van) medicijnen) en het aanbieden van 
kwalitatief goede alternatieve diensten (bijv. cybercasino's). Kwaliteitsei- 
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sen kunnen via zelfregulering of co-regulering (bijv. in de vorm van certi-
ficering) worden afgedwongen. 

• De toenemende beschikbaarheid van nieuwe technieken voor de burgers 
leidt ene kant tot het verdwijnen van de behoefte aan dienstverlening, 
waardoor klassieke intermediairs als ISP's zullen verdwijnen. Aan de an-
dere kant neemt het aantal digitale diensten explosief toe. Deze diensten 
doen een nieuwe vorm van intermediaire activiteit ontstaan (ASP's). De 
nadruk heeft tot nu toe (ook in de nota WES) gelegen op het reguleren 
van de infrastructuur. De economische ontwikkelingen geven mogelijk 
aanleiding tot meer aandacht voor de aspecten transport en inhoud. De 
overheid moet eisen stellen aan de betrouwbaarheid van de door ASP's 
aangeboden producten en diensten. Dit is bijvoorbeeld overduidelijk in 
het geval van medische applicaties (sturing van medische apparatuur, zo-
als pacemakers, op afstand). 

• Door verschillende respondenten wordt aandacht gevraagd voor de over-
heidsreactie op de turbulentie van de ontwikkelingen. De standaardreac-
tie is vaak een afwachtende, terughoudende opstelling. Door een aantal 
respondenten wordt echter een actievere, meer stimulerende en zelfs pro 
actieve houding voorgesteld. De overheid zou sneller moeten overgaan 
tot het toepassen van nieuwe technieken bij de overheidsinformatievoor-
ziening en overheidsdienstverlening dan op dit moment gebeurt. De in-
druk bestaat dat de overheid hier een te voorzichtige opstelling kiest en 
de voorkeur geeft aan het uitvoeren van experimenten door derden. In de 
praktijk al beproefde technieken worden daardoor te langzaam ingevoerd. 
Door vooruit te den ken, al dan niet samen met de IT-industrie, wordt tijd 
gewonnen en kan de overheid anticiperen op toekomstige ontwikkelin-
gen. 

Voorwaarden voor effectief overheidsoptreden 	 I 

Uit het onderzoek naar de technische ontwikkelingen blijkt dat het meren-
deel van de respondenten vertrouwen heeft in de mogelijkheden voor de 
overheid om adequaat te kunnen reageren op de technische ontwikkelingen. 
Daarbij worden twee voorwaarden genoemd: 
• Het hanteren van een goed model van de technische ontwikkelingen, en 
• Meer coordinatie en eenheid in het overheidsoptreden. 

In hoofdstuk 4 zijn deze voorwaarden verder uitgewerkt. Hier volstaan we 
met de hoofdlijnen. Een goed model van de technische ontwikkelingen is 
een eerste vereiste voor een adequate overheidsreactie. Zo'n model moet aan 
de volgende eisen voldoen: 
• Een beter, actueler en toegankelijker overzicht van technische feiten en 

het gebruik van nieuwe technieken. De ontwikkeling van regelgeving op 
het terrein van het auteursrecht en de computercriminaliteit dragen hier 
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de sporen van: nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen en dat geeft 
weinig hoop op een effectieve handhaving. 

• Het niet beperken van de analyse tot bepaalde rechtsbetrekkingen. De 
beperking van de analyse tot bepaalde rechtsbetrekkingen ontneemt het 
zicht op de gemeenschappelijke rechtsvragen die worden opgeroepen 
door het gebruik van dezelfde technieken bij het onderhouden van die 
verschillende rechtsbetrekkingen op de elektronische snelweg. 

• Aandacht voor invloed van andere maatschappelijke, met name economi-
sche ontwikkelingen op de technische ontwikkelingen. 

• Aandacht voor de invloed van juridische ontwikkelingen op de techni-
sche ontwikkelingen. De toegankelijkheid van een grote diversiteit aan 
nieuwe technieken leidt tot meer ontwijkingsgedrag. Dit niet gewenste ef-
fect van (regulerend) overheidsoptreden leidt ook steeds sneller tot de 
ontwikkeling en ingebruikname van nieuwe technieken. 

Een tweede vereiste voor effectief overheidsoptreden rond de elektronische 
snelweg is een gecoordineerde benadering van technische ontwikkelingen. 
Volgens een aantal respondenten is de benadering nog te sterk departemen-
taal verkaveld en ontbreekt eenheid van beleid. Wat daar ook van zij, duide-
lijk is dat op punten waar actief overheidsoptreden voor de hand ligt, geza-
menlijk optrekken noodzakelijk is. Het ontwikkelen van een overheidsinfor-
matiebeleid zal slechts succesvol zijn wanneer sprake is van voldoende co-
ordinatie. 

Aanbevelingen voor actualisering van het toet-
singskader 

Het toetsingskader gaat uit van rangordening bij de inzet van instrumenten: 
(internationale) zelfregulering verdient de voorkeur. Nationale wetgeving 
staat het laagst in de rangorde. Is dat wel vanzelfsprekend? De vraag is of niet 
een verfijning van het toetsingskader vereist is, waarin met meer nuance, af-
hankelijk van de specifieke technische ontwikkeling en afhankelijk van de 
maatschappelijke context waarin deze plaatsvindt moet worden bepaald welk 
instrument het meest geschikt is. Voor bepaalde onderwerpen lijkt nationale 
regelgeving nu juist aangewezen (regulering van openbaarmaking, overheids-
informatievoorziening, raadplegen van de bevolking, certificeren van het ge-
automatiseerd afgeven van beschikkingen). Voor andere onderwerpen is zelf-
regulering te verkiezen. Bijvoorbeeld bij het beheer van de semi-openbare 
ruimte, die door de beschikbaarheid van nieuwe technieken voor het niet 1:1 
maar evenmin in de openbaarheid delen van informatie is ontstaan. Er ont-
staat ook een geheel nieuwe mogelijkheid voor overheidshandelen: de over-
heid als concurrerende aanbieder. Bijvoorbeeld gericht op het bevorderen 
van de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer door het aanbieden van niet 
exclusieve TIP diensten en het bestrijden van ongewenste informatie en 
diensten door het leveren van betrouwbare informatie (bijv. over de levering 

58 

1 



van medicijnen) en het aanbieden van kwalitatief goede alternatieve diensten 
(bijv. cybercasino's). 

Het voorgaande leidt tot opmerkingen over het in de nota WES gehanteerde 
toetsingskader. Zoals eerder vastgesteld, wordt door de opstellers van de nota 
gepleit voor een terughoudende opstelling van de overheid. Dat wordt door 
de respondenten genuanceerd. In de voorgaande hoofdstukken hebben we 
een aantal van de door onze respondenten geformuleerde suggesties opgete-
kend. Deze leiden onder andere tot de volgende mogelijke aanpassingen van 
het toetsingskader, zoals dat in de nota WES is opgenomen. 

In dat toetsingskader moet als eerste de vraag naar het publieke belang dat 
met mogelijk overheidsoptreden is gediend, worden gesteld. Dit uitgangs-
punt leidt bijvoorbeeld op het vlak van het garanderen van de betrouwbaar-
heid van de overheidscommunicatie tot een positief antwoord op de vraag of 
de overheid hier zelf gedetailleerde regels voor moet opstel len en zelf be-
trouwbaarheidsdiensten zou moeten leveren. Hiervoor is uitvoerig aangege-
ven, dat dit er toe kan leiden dat de overheid een meer geprononceerde rol 
krijgt. Die rol kan met behulp van het instrument regelgeving worden ge-
speeld, maar daarbij kunnen ook andere middelen worden ingezet. Waar be-
langrijke maatschappelijke waarden in het geding kunnen komen, zou de 
overheid, als eerder gesteld, de technische mogelijkheden kunnen benutten 
om zelf (meer) kwalitatief betrouwbare informatie te verschaffen en elemen-
taire diensten aan te bieden. Dan gaat het om de overheid als concurrerende 
macht. 

Publieke belangen kunnen dikwijls ook goed met activiteiten van private par-
tijen worden gediend. Kwaliteitseisen kunnen als het om gevoelige technie-
ken gaat (betrouwbaarheid, nieuwe rechtsbronnen) worden afgedwongen via 
overheidscertificering al dan niet in de vorm van co-regulering en in andere 
gevallen door het door die private actoren zelf opzetten van een systematiek 
van zelfregulering. 

Aanbevelingen voor actualisering van het actie-
plan 

De nota WES ging vergezeld van een actieplan, dat recent nog is geactuali-
seerd. Hoewel het onderzoek niet in de eerste plaats was gericht op (verdere) 
actualisering van dit actieplan, hebben we gemeend op basis van het onder-
zoek een aantal suggesties te kunnen doen. Hierna noemen we deze sugges-
ties kort, zonder dat we daarop uitvoerig ingaan. In algemene zin zij verwe-
zen naar de tekst van de voorgaande hoofdstukken. 

• Hoewel door velen hard wordt nagedacht over het creeren van juridische 
en technische waarborgen tegen mogelijk misbruik van vormen van digi-
tale democratie die in ontwikkeling zijn, wordt toch de aandacht nog- 
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maals gevestigd op de noodzaak om daarin meer te investeren. Ervarin-
gen elders stemmen op dit punt niet bepaald gerust. Het is zonder twijfel 
zo dat met het digitaliseren van verkiezingen — gelet op de mogelijkheden 
van het misbruiken maar ook van verhandelen van digitale informatie — 
een grotere kwetsbaarheid in het stemproces zal binnensluipen. 

• De overheid beschikt over de kennis, de infrastructuur en (nog steeds) het 
gezag om zelf de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer te garanderen. 
De overheid kan zelf als TTP optreden bij het leveren van elektronische 
identificatiedocumenten. Dat is te vergelijken met de klassieke overheids-
taak van het afgeven van paspoorten. Het spelen van een betrouwbaar-
heidsbevorderende rol past de overheid van nature goed. Die rol zou niet 
alleen op het vlak van identificatie, maar in ieder geval ook op het gebied 
van de overheidscommunicatie en mogelijk ook op het gebied van ande-
re informatiediensten kunnen worden gespeeld. 

• Concrete wetgevende activiteiten zouden wenselijk kunnen zijn ten aan-
zien van een ontwikkeling die door de toegenomen technische mogelijk-
heden is ontstaan: het grensoverschrijdende telewerken, waardoor in on-
ze Westerse samenleving algemeen gedeelde maatschappelijke waarden 
op de tocht staan (kinderarbeid, arbeidsomstandigheden, sociale zeker-
heid etc). 

• Meer en meer worden bij massale beschikkingverlening geautomatiseerde 
verwerkingssystemen toegepast. Door middel van juridische kennissyste-
men wordt reeds 40 % van de Abw-beschikkingen geautomatiseerd ge-
nomen. Dat leidt tot foutenreductie en kwaliteitsverbetering. Die kwali-
teitsverhogende effecten doen zich echter slechts voor wanneer de syste-
men aan tevoren vastgestelde standaarden voldoen. Op dat terrein is 
overheidsoptreden gewenst. Dat kan op verschillende man ieren. De 
meest effectieve manier is het zorgen voor certificering van deze syste-
men. 

• Ten slotte zou aan de hiervoor genoemde voorwaarden voor effectief 
overheidsoptreden kunnen worden voldaan door het instellen van een 
sterk coordinerend orgaan waarin alle bij de digitale snelweg betrokken 
ministeries vertegenwoordigd zijn en voldoende externe expertise aan-
wezig is. Hiermee zou een scherper beeld van de daadwerkelijke ontwik-
kelingen op de elektronische snelweg kunnen worden gevormd. Waar-
mee ook een werkelijk gecoordineerd en vollediger overheidsinformatie-
beleid en overheidsoptreden kunnen worden gerealiseerd. 
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Bijlage 1 

Overzicht van geraadpleegde responden-
ten 

- Prof.dr. H.J. (Jaap) van den Herik (UL/UM; hoogleraar Rechtsinformatica 
en Informatica) 

- Prof.dr. P.H.A. (Paul) Frissen (KUB; hoogleraar Bestuurskunde/CRBI) 
- Prof.mr. H. (Hans) Franken (UL; hoogleraar Recht en Informatica) 
- Mw. prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins (KU B; hoogleraar CRBI) 
- Mw. Mr. E. (Ellen) Oetelmans (adj.dir. NLIP — Nederlandse vereniging van 

internetproviders — public and regulatory affairs) 
- Mr. A.J.M. (Arie) van Bellen (Electronic Commerce Platform) 
- Drs. R. (Robert) Stol (OPTA) 
- Dr. J.H. (Jaap Henk) Hoepman (vml. KPN Research, momenteel UD In-

formatica Universiteit Twente, specialisatie encryptie) 
- (Frank) Biemans, (projectleider Gigaport,Telematica Instituut) 
- Mr. P.J. Hustinx (Registratiekamer) 
- Drs. M. (Machiel) van der Velde (Consumentenbond) 
- Drs. K. (Krijn) van Beek (directeur van programma Infodrome) 
- Drs. B. (Bert) Mulder (Informatiewerkplaats Den Haag; ex ict-adviseur TK) 
- Mr. C.E. (Coen) Drion (advocaat KennedyVdLaan, Amsterdam; onderzoe- 

ker informaticarecht UvA) 
- Mr. prof.dr. I. (lneke) Haen (projectleider AWT-project 'Verkenning Cri-

minaliteit'; hoogleraar University of Nebraska at Omaha) 
- Dr. A. (Tom) Hoogen boom (Ernst & Young Forensic Services; projectlei-

der scenariostudie Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing") 
- Drs. D. (Dan) de Vries, Beleidsmedewerker ministerie van V&W 
- Drs. L. (Lammert) van Raan, projectmanager EuroNet Internet 
- Prof. mr. M.H. (Matthijs) Ten Wolde (hoogleraar Internationaal Privaat-

recht, RuG) 
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Bijlage 2 

Samenstelling begeleidingscomnnissie 

Dr. G.J. Veerman, ministerie van Justitie (voorzitter) 
Mr. A. van Oosterhout, ministerie van Justitie 
Mw. mr. M. Wesselink, ministerie van Justitie 
Mw. drs. S. van Veldhoven-van der Meer, ministerie van Economische Zaken 
Mr. R. Diekema, ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Mw. mr. W. de Jongste, ministerie van Justitie, WODC/EWB 
Mw. mr. D. Boulonois, ministerie van Justitie, WODC/EWB 
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lage 3 

WES-Hnks 

Dit is een beperkte en ruwe (in korte tijd verzamelde) selectie van gemakkelijk te vin-
den links en programma's die te maken hebben met de technische ontwikkelingen op 
het Internet die met name betrekking hebben op security en privacy. Om de beschik-
baarheid van de genoemde software en diensten vast te stellen zijn deze in de meeste 
gevallen getest. Ook wordt er een kort overzicht gegeven van het fenomeen breed band-
technologie waarmee het uitwisselen en broadcasten van informatie in de nabije toe-
komst zal worden versneld. 

Inhoudsopgave 

Anoniem Surfen . 	 64 

I 	

Certificaat verstreldcers (Certificate Authorities of CA's) 	  
Outlook ExpressNerisign 	

67 
67 

Certificaten van CA's in Internet Explorer van Microsoft 	 68 , 

I 	SET 	 68 
Versleuteling . 	   69 

PGP of Pretty Good Privacy 	 69 

I 	

Network Associates Inc. 	  
P2P Peer to Peer Sharing (Centrale variant) 	

69 
70 

Napster, de eerste (mei 1999), de bekendste 	 70 

I 	
De uitbreiding op Napster heet Napigator 	  
Scour Exchange 	

72 
72 

WinMx van Frontcode Technologies 	 73 

I 	
P2P Peer to Peer Sharing (Decentrale variant) 	  
Breedband Technologie 	

74 
75 

De Zdnet Bandwith Speedtester: 	 78 

I 	
Broadcasting Channels 	  
Relocatie 	

78 
79 

Napster Servers 	 79 

I 	
Filtering, zelfregulerings hulpmiddelen 	  

De Standaardisatie 	
79 
80 

Filter Software van Net Nanny 	  82 
Filter software van Cyber Patrol  82 
Twee met Christelijke omroepen gelieerde ISP's met gefilterde toegang of 
toegangsmogelijkheid 	 83 
Veilig surfen met een ISP abonnement bij Filternet van de EO 	 83 
Veilig surfen via NCRVNet met Xstop filter 	   83 
Testoordeel Consumentenbond Filtering Software www.consumentenbond.n1 	84 

I 	Zoekmachines en Filtering 	  85 
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Substitutie/elektronische handel 	 87 

I 	
Zoeken van Software . 	  88 

De bekendste: download.com 	   88 
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WAREZ & Cracks 	 88 
Hacking 	 89 

De Amerikanen nemen de dreiging van Hacker - en Virus-gerelateerde schade serieus: 91 

Anoniem Surfen: 

www.anonymizer.com   

Anonymiz* encom 
Privacy is your right. 

Gratis: 
Anoniem surfen via de site van de anonymizer. 
Product: 	Anonymous Surfing 
Doel: 	De server waar connectie mee wordt gemaakt ziet niet vanaf welke machine de 

surfer daadwerkelijk connectie maakt. Alles loopt via 
http://anon.user.anonymizer.com  

Gebruikersvriendelijkheidn : Zeer hoog 
Direct vanaf de eerste pagina van de site kan er anoniem gesurft worden 

Additionele diensten: 
1. Anoniem surfen d.m.v. URL encryptie 
Product: 	Anonymous surfing with URL Encryptie 
Doel: 	Het onmogelijk maken voor ISP's, systeembeheerders of andere intermediairs de 

sites die bezocht worden te kunnen monitoren d.m.v. logfiles. 
Prijs: 	$ 14•99;  per kwartaal 
Gebruikersvriendelijkheid: 	Hoog 

Geen programma-installatie slechts een lidmaatschap met bijbe-
horend account voldoet. 

2.Versleuteld surfen met content encryptie (SSH protocol) 
Product: 	Anonymizer Secure Tunneling 
Doel: 	Alle inhoud van de internet pakketten (content of boodschap) wordt onherken- 

baar versleuteld zodat er een 'tunnel' ontstaat vanaf de client naar de servers van 
Anonymizer.com  
Als extra service wordt ook aangeboden het anoniem e-mailen en het versleute-
len van de E-mail 

Prijs: 	$ 29.99,- per kwartaal 

Gebruikersvriendelijkheid: Gemiddeld 
Encryptie software (gratis overigens) moet gedownload en geM-
stalleerd worden. Anonymizer .com  biedt overigens een stap voor 
stap uitleg hierbij. 

3. Uitwissen van sporen 
Product: 	Anonymizer Window Washer 
Doel: 	Opruimen van alle sporen van bijvoorbeeld Internet bezoek, installatie van (ille- 

gale) programma's etc... 

33 
Gebruikersvriendelijkheid voor standaard computergebruikers de eindgebruikers. 

Kwalificatieschaal: Zeer hoog, Hoog, Gemiddeld, Laag, Zeer laag 
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( 

Prijs: 	eenmalig $ 29,99 

Gebruikersvriendelijkheid: 	Goed 
Down loaden en installeren van programma 

Concluderend:De firma Anonymizer.com  biedt als belangrijkste representant 
van het anoniem surfen op het Internet, een laagdrempelige serie producten aan 
waarmee men op relatief eenvoudige wijze volledig anoniem (alleen voor de 
firma zelf niet) kan opereren. 

Er zijn ook nog andere aanbieders voor het anoniem surfen: 
12 andere Proxy's om anon iem te surfen: 

Proxy Hostname and 
Port 
The-cloak  
AnonyMouse  
Safeweb  
I-Security 
Information Secrecy  
Ipriv.com   
MagusNet free proxy 
Rewebber  
SiegeSoft — Con-
sumer.net  advertiser.  
SpacePROXY  
Surfola  
Ultimate Anonymity 

Comments 

Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 

Recommended. Intended for public use. 

Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 
Recommended. Intended for public use. 

Bron: Astalavista 
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Digitate handtekening & Encryptie: 
Encryptie technieken maken deel uit van de verzameling van Privacy Enhan-

cing Technologies. Encryptie of versleuteling maakt het mogelijk om data m.b.v. 
algoritmes op zodanige manier te coderen dat het informatieve aspect van de 
data volledig verloren gaat zoals bijvoorbeeld hieronder: 

Versleutelde tekst: 

—BEGIN PGP MESSAGE—
Version: PGPfreeware 6.0.21 

qAN-
QR1DDBAQDAAHJW99juhqZdj0Mk1zB/Tf2jQxGNnt2dNuL5uXz3DadPqHD 
wuEl 

5150iTBGKTejrnHEYXJbeLuc7Op4ID2bWROjP1hj34HtD6FF7M7xRBG841POJ 
ug7I 
YCVG39vgaVM – 
=A/NB 
—END PGP MESSAGE- 

Na decryptie: 

'Deze tekst is begrijpelijk voor hen die de Nederlandse taal machtig zijn.' 

Algoritmen 
De meest bekende leverancier van encryptie algoritmen is de RSA. 
Onderstaande link legt uit hoe encryptie werkt. 

RSA Security, Inc. 
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/index.html  

SECURITY 

Hier worden de mathematische concepten van encryptie behandeld. 
De zogenaamde Public-Key Cryptography Standards zijn specificaties die in samenwerking met 
RSA Laboratories zijn ontwikkeld. 
Het RSA algoritme is de onderliggende techniek waarop veel van de encryptie toepassingen zijn 
gebouwd. 
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Certificaat verstrekkers (Certificate Au-
thorities of CA's) 

Thawthe Consulting 
www.thawte.com  (Certificate Authority) 

Gratis: 
Persoonlijk Certificaat 
Product: Thawte Personal Certificate 

Doel: Digitaal paspoort om geauthenticeerd te mailen en te surfen op het Internet. 
Gebruikersvriendelijkheid: 	Laag 

Er moet een behoorlijk proces doorlopen worden om het certifi-
caat te bemachtigen en te installeren. 
Vereist is dat er een Sofi-nummer of Paspoortnummer wordt 
doorgegeven. 
Na installatie van Persoonlijk Certificaat kan er met een mailclient 
zoals Outlook Expres secure (de inhoud van de mail wordt ver-
sleuteld) en geauthenticeerd (er wordt een digitale handtekening 
toegevoegd) gemailed worden. 

Voorts levert Thawte Consulting als onderdeel van de grootste CA VeriSign, Inc. Certificaten 
voor servers etc.. voor het veilig en geauthenticeerd zaken doen (Electronic-Commerce) op het 
Internet. 

Outlook ExpresslVerisign 

Gratis: 
Outlook Express mailclient met Persoonlijk certificaat van de grootste CA Verisign 
Bij het meest gebruikte/bekende gratis mailprogramma Outlook Express van de firma Microsoft 
wordt onder bij het welkomstmailtje van Outlook Express direct de mogelijkheid geboden via 
onderstaande link om een gratis digitaal ID op te halen bij VeriSign: 

riSigrf  
Obtain a free trial personal digital ID from VeriSign.  
Use this ID to positively identify yourself 
when you send secure e-mail. 
Get your digital ID  today! 
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Gebruikersvriendelijkheid: 	Gemiddeld 
VeriSign begeleidt slap voor stap het hele proces. 

Certificaten van CA's in Internet Explorer van Microsoft 

Onder Tools 0 Internet Options 0 Content 0 Certificates staan alle reeds gethstalleerde Certifica-
ten van CA's die impliciet vertrouwd worden. 
Ms er gebrowsed wordt naar een E-commerce site met SSL" connectie (secure) wordt een certi-
ficaat dat is uitgegeven door een van de in de lijst voorkomende CA's geaccepteerd als authen-
tiek. Is dit niet het geval dan waarschuwt de browsersoftware dat het gepresenteerde Certificaat 
niet als zodanig erkend wordt. Als de desbetreffende entiteit die schuil gaat achter de webserver 
vertrouwd wordt dan is er de mogelijkheid om als nog over te gaan tot het installeren van het 
gepresenteerde certificaat in de browser. 
Secure surfen (https ipv http, bijvoorbeeld https://www.c2.net  is vooral vereist als er potentieel 
gevoelige informatie zoals creditcard gegevens uitgewisseld worden t.b.v. online transacties 
over een publiek netwerk zoals het Internet. 
Als mogelijke koper van goederen die op het Internet worden aangeboden is het nuttig een ga-
rantie te hebben dat de verkopende partij ook daadwerkelijk diegene is waarvoor hij zich uit-
geeft. 

SET 
Een initiatief van de twee grote creditcard maatschappijen Visa en Mastercard om de watervrees 
voor het verstrekken van met name creditcard gegevens over het Internet te ondervangen is het 
Secure Electronic Trading protocol. SET vereist niet alleen een servercertificaat zoals bij SSL 
maar tevens wordt vereist dat de klant zich certificeert zodat het duidelijk wordt wie met wie 
zaken doet. Bovendien wordt de financiele transactie via een zogenaamde payment gateway 
gescheiden van de ordertransactie. 
De financiele transactie wordt nu volledig door het SET protocol afgehandeld. De verkopende 
partij krijgt van de Creditcard maatschappij slechts een go of no go voor de onderhavige trans-
actie. De verkopende partij, de E-commerce ondernemer krijgt geen vertrouwelijke gegevens 
van de klant te zien, ze zijn voor hem namelijk niet leesbaar omdat ze versleuteld zijn met een 
publieke sleutel van VISA of Mastercard. 
Door de relatief gecompliceerde installatie van de software (de SET compliant wallet = digitale 
portemonnee) en aanvraag van het SET clientcertificaat komt SET maar moeilijk van de grond. 

Voor meer informatie over SET: 
www.setco.org  

Een consortium voor de promotie en ondersteuning van het SET protocol op het Internet. 

34 Secure Socket Layer 
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Versleuteling: 

PCP of Pretty Good Privacy 
www.pgp.com   

PROTECTING youn PRIVACY 

Gratis: 
Digitale informatie versleutelen met hoge encryptie graad. 
Product: PGP Freeware (versie 6.0.2i) 

Doel: Het versleutelen van digitale informatie waarbij alleen degene die gerechtigd is door het 
verstrekken van het juiste password de informatie kan ontcijferen. 
Een uitstekende manier om mailberichten bijvoorbeeld onleesbaar te maken voor anderen die 
het bericht zouden willen onderscheppen. 
Ook kunnen complete directories en harde schijven versleuteld worden, ook voor 'nieuwsgieri-
ge' systeembeheerders die alle rechten hebben. 
PGP (oprichter Philip Zimmerman) is inmiddels onderdeel van Network Associates, Inc., de 
grootste firma (3000 medew) op het gebied van network security. 
Er zijn Public Key servers die geraadpleegd kunne worden voor publieke sleutels 

Gebruikersvriendelijkheid: 	Gem iddeld 
Makkelijke instal latie 

Network Associates Inc. 
www.nai.com   

network 
ASSOCIATES 

NAI verkoopt PGP encryptie producten, McAfee Virussoftware, Sniffer Technologies packet 
sniffers (om netwerkpakketten analyseren). 



P2P Peer to Peer Sharing (Centrale variant) 

Delen van bestanden: 

Napster, de eerste (mei 1999), de bekendste 

www.napster.com   

Gratis: 
Product: 	Napster Music Community Browser versie 2.0 

Terms of use: 
'Napster is an integrated browser and communications system provided by Napster, 
Inc., to enable musicians and music fans to locate bands and music available in the 
MP3 music format. The MP3 files that you locate using Napster are not stored on Nap-
ster's servers. Napster does not, and cannot, control what content is available to you 
using the Napster browser. Napster users decide what content to make available to 
others using the Napster browser, and what content to download. Users are responsible 
for complying with all applicable federal and state laws applicable to such content, in-
cluding copyright laws'. 

Doel: 
Volgens Napster Inc. zie bovendstaande 'Terms of use' 
Praktijk: Het downloaden van gratis muziek in het gecomprimeerde mp3 formaat. 
Het gebruik van Napster vereist een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Op de Napster servers staat een inhoudsopgave van gedeelde directories van de op dat moment 
ingelogde gebruikers er worden dus geen muziekbestanden opgeslagen door Napster. Er wordt 
een centrale index bijgehouden die constant wordt vernieuwd als een user inlogt. 
Het uitwisselen van (alleen!) MP3 bestanden zelf gebeud P2P peer tot peer. 
Napster Inc. ligt op dit moment onder zwaar juridisch vuur door de Amerikaanse platenmaat-
schappijen wegens het schenden van rechten. 
Zie A&M Records Inc. versus Napster Inc. 
http://www.loc.gov/copyright/docs/napsteramicus.html   

Er zijn een aantal alternatieven om bestanden - en dat hoeven niet alleen multimedia bestan-
den zoals MP3's te zijn — te delen met anderen op het Internet. 
Vooral de uuitwisselprogramma's" die met het Gnutella sharing protocol werken lijken yeelbe-
lovend kandidaten om eventuele aanvallen vanuit de hoek van de platenmaatschappijen te 
weerstaan omdat hier geen centrale entiteit is die aangepakt/aangesproken kan worden. 
.Gebruikersvriendelijkheid: 	Hoog 

70 



t 

Install & Run 
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www.napigator.com   

Be uitbreiding op Napster heet Napigator 

Gratis: 
Napigator 2.00 werkt samen met de Internet Explorer en een Nap client (Napster zelf bijvoor-
beeld) en maakt het mogelijk de beste (snelste) Napster of OpenNap servers te selecteren om 
het download proces te versnellen. Napigator is geen product van Napster. 
De Napigator webpagina geeft ook aan hoe je zelf een OpenNap server kunt opzetten. Dit ver-
eist enige kennis van Linux en een breedbandverbinding is dan natuurlijk ook handig als er wat 
meer traffic verwacht wordt. 

Gebruikersvriendelijkheid: 	Hoog 
Install & Run 

Scour Exchange 
www.SCOUI.COM   
r- 

OUR DIGITAL ENTERTAINMENT UNIVERSE 

Zelfde principe als Napster 
Gratis: 
Product: 	Scour Exchange versie 3.0.5.11 
Doel : 
Het delen van bestanden via een Centrale indexserver. 
Naast muziekbestanden kunnen er ook ander formaten gedeeld worden zoals video- en image-
bestanden. 
Scour Exchange is inmiddels bankroet na claims van $ 250 M 

De nieuwe eigenaar: 
CenterSpan Communications Corp. 
CenterSpan will re-launch Scour as a secure and legal channel for the distribution of digital 
music, video, image and text files. The new Scour will be launched in a beta test stage in the 
first quarter of 2001. 
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WinMx van Frontcode Technologies 
www.winmx.com   

Gratis: 
Product: 	WinMx 1.8.1. beta versie 

Doel: WinMx is client die via het Napster protocol contact maakt met meerdere Nap-
ster servers of servers die het Napster sharing protocol ondersteunen (bijvoor-
beeld de OpenNap servers) tegelijkertijd. Al le soorten bestanden kunnen ge-
deeld worden. Bij installatie van het program ma moet net zoals bij Napster een 
gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt worden. 

Gebruikersvriendelijkheid: 	Hoog 
Install & Run 
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P2P Peer to Peer Sharing (Decentrale 
variant) 

gnutella.wego.com  

Gratis: 
LimeWire 1.2b, Gnutella client 
www.limewire.com   

L i me 

file sharing for a,nelv generation 

Gebruikersvriendelijkheid: 	Hoog 
Install & Run 
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Gnutella is een protocol om bestanden te delen met anderen die ook gebruik maken van dit 
protocol. Installatie van een van de Gnutella servents' 
bijvoorbeeld het uiterst gebruikersvriendelijke LimeWire maakt het mogelijk om honderden 
Terabytes (1.000 Gigabytes) te delen via het Gnutella Net of gNet met mede Gnutella gebrui-
kers. 
Er is GEEN loginprocedure vereist want het delen van bestanden gaat decentraal er wordt dus 
geen index geraadpleegd. De Gnuttela user roept (broadcasting) over het gNet of iemand be-
paalde informatie heeft en krijgt een respons in de vorm van een IP nummer en de plaats van de 
informatie die vervolgens gedownload kan worden. 
Gnutella maakt het mogelijk om bestanden te delen zonder intermediairs en relatief anoniem. 

Doel: Dit is een van de 6 "clients" voor het Gnutella protocol die het mogelijk maakt om be-
standen via het Internet te delen met anderen die tevens gebruik maken van dit Protocol. 

35 
Servent — Gebruik makend van het Gnutella protocol, een computer client en server tegelijkertijd 



Technologie 	 Sn 	Beschikbaarheid 	Byzonderheden 	Prijs 

	

el 	in Nederland 
he 
id 
m 
ax 
im 
aa 
I  

Vaste lijn 	13 	 44,7 Mb36/sec 	Goed 	Dedicated Line 	Extreem 
verbindingen 	 Garandeerde 	hoog 

snelheid en be- 
schikbaarheid  

12 	 6,7 Mb/sec 	Goed 	Dedicated Line 	Zeer hoog 
Garandeerde 

snelheid en be- 
schikbaarheid  

Ti 	 1,5 Mb/sec 	Goed 	Dedicated Line 	Hoog 
Garandeerde 

snelheid en be- 
schikbaarheid  

Satelliet 	 1 Mb/sec 	Nauwelijks 	Bandbreedte de- 	Gem iddeld 

	

len. Vooral voor 	+ 200,- 

	

afgelegen gebie- 	goedkoop 
den 	tarief voor 

lage band- 
breedte  

Kabel 	 1 Mb/sec 	Redelijk 	Bandbreedte de- 	Gemiddeld 
len 	± 100,-  

DSL37 	ADSL 	 2,2 Mb/sec 	Redelijk 	Geen Band- 	Gem iddeld 
varianten 

	

	 (downstream) 	 breedte delen 	+ 100,- 
640 Kb/sec 
(upstream)  

SDSL 	 3,3 Mb/sec 	Matig 	Geen Band- 	Hoog 

	

(downstream) 	 breedte delen 	Vanaf 

	

3,3 Kb/sec 	 350,- 
(upstream)  

HDSL 	 1,5 Mb/sec 	Goed 	Geen Band- 	hoog 

	

(downstream) 	 breedte delen. 

	

1,5 Mb/sec 	 Alternatief voor 

	

(upstream) 	 duurdere Ti 
_ 	verbinding 

Breedband Technologie 

Definitie: 	Alle digitale contentverbindingen boven de 1 Mbit 
Snelheids- & kostentabel 

36 Megabit 

37  DSL kent nu vier uitvoeringen: ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line, SDSL = Symmetric DSL, HDSL — 
High bit rate DSL en VDSL — Very high data rate DSL 
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VDSL 	 52 Mb/sec 	Matig 	Alternatief voor 	Zeer hoog 

	

(downstream) 	 13, werkt alleen 

	

2,3 Mbit/sec 	 op relatief be- 

	

(upstream) 	 perkte afstand 

DSL is een datatransfer technologie over standaard analoge telefoonlijn. De meest voorkomen-
de uitvoering is de asymmetrische uitvoering ADSL. Asymmetrisch omdat de down — en uploa-
den van data niet met dezelfde snelheid gaat. Er is ook een symmetrische versie van DSL: SDSL 
Het signaal hoeft niet gedeeld te worden met andere ADSL gebruikers uit de omgeving. Er is 
een Ethernetkaart en ADSL modem nodig voor installatie. 

Central office 

Kabel is de klassieke manier van broadcasten. Het signaal gaat over een standaard coaxkabel en 
wordt daarna via een splitter verdeeld in een tv-signaal en data-signaal. 
Naast een kabelmodem is er ook nog een Ethernetkaart (netwerkkaart)vereist. 
Het signaal (de bandbreedte) moet vanaf de node (concentrator amp in figuur onder) gedeeld 
worden met alle andere gebruikers die op dat moment ook online zijn. 
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De gem iddelde performance van kabel ligt hoger dan die van ADSL zie de onderstaande staaf-
diagrammen van een onderzoek met 800 testers. 
De zakelijke markt zal niet zo snel voor kabel kiezen omdat er vaak geen aansluitingen zijn in 
bedrijvenparken. 

100 

20 

Cable company 	 Home or office 

Kilobits per second: 	Eight major Web sites 	M other surfing 

ILLi  1. 
1 • i 

DSL 

Earthlink Pacific Wrizon 
Bell 

161••••••••••■■•111MININIMPOMPRIIMMMIMINERMINI.MPJ 

AT&T @Home Comcast Cox 
Broadband 

CABLE 
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Bron:  ZDNet 

Satelliet verbinding is vooral interessant voor mensen die geen kabel of ADSL aansluiting kun-
nen krijgen omdat ze in afgelegen gebieden wonen. De nu aangeboden snelheid voor een be-
taal bare aansluiting & abonnement ligt onder die van ADSL & Kabel. 



High-Speed,Two-Way Satellite 

Satellite NOC 
(netocrk eperabons center) 

www.broadcast.com  

fiGHri 

Satellite 

Al deze verbindingen zijn gebaseerd op het geschikt maken van oude infrastructuur voor snelle-
re Internetverbindingen dan modem- of ISDN snelheid. Het wachten is op de glasvezelkabel 
(Fibre-optics) in huis. Snelheden van 10 Gb/sec (dat is 10.000 keer de bandbreedte van kabel) 
worden nu al gehaald en 50 Gb/sec wordt verwacht. 
Brede inzet van particuliere aansluitingen d.m.v. een glasvezelverbinding wordt niet binnen 10 
jaar vanaf nu verwacht. Dit is vooral een financiele kwestie (15 miljard gulden). 

Bij onderstaande URL kan de verbinding met het Internet op snelheid (bandbreedte)getest wor-
den 

Be Zdnet Bandwith Speedtester: 
www.zdnet.com/cc/bandwidth/speedtest500.html   

Broadcasting Channels 

logiloOt EVENTS 
Yahoo's portaal voor live uitzendingen. 
Erg commercieel. 
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broadband-television.com   

Plusminus 20 voornamelijk Engelstalige commerciele zenders verdeeld over drie continenten 
(Noord-Amerika, Europa & Azie) 
De enige acceptabele zender daar was BBCworld met 300 Kb/sec uitzending. 
Ga naar: 
http://broadband-television.com/tv/europe.html   
en kies in de tabel de zender BBC World door op de 300 kbit/sec te klikken in de rij 

Nederlands initiatief 
www.jamby.net  (Adam Curry cs) 

Produkt: 
Jamby Freedom Controller (Beta, niet meer te verkrijgen) 
Maak je eigen produktie en zendt deze met breedbandtechnologie uit. 
Het beeldmateriaal moet volgens het Codec J263 gecompressed worden. 
Op dit moment wordt er een nieuwe Freedom Controller ontwikkeld. 
Jamby zoekt niet meer alleen naar een breedband oplossing maar wit nu iedereen bed ienen. 

Relocatie 
Relocatie is de mogelijkheid voor aanbieders van virtuele waar om bijvoorbeeld de web- of ftp-
server te verhuizen naar een land waar een gunstiger juridisch klimaat heerst. 

Napster Servers 
Er zijn at talloze Servers die werken met het Napster sharing protocol, maar die niet in de VS 
staan. 
Hier een via het at eerde besproken sharing programma WinMX genereerde lijst met publieke 
meestal niet in de VS aangesloten netwerken met het aantal servers: 

- OpenNap Network: 	24 
- MyNapster Network: 	9 
- NapMania Network: 	5 
- FastNap Network 	 1 
- MusicCity Network 	8 
- NakedFeet Network 	7 
- PowerNap Network 	14 

Totaal: 7 netwerken met 68 servers waarbij op dat enkele moment (27 februari 2001 om 10:15 
uur) 20.000 gebruikers actief waren die 13 Terabyte (13 miljoen Megabyte) aan audio (mp3) en 
video files met elkaar deelden. 

Filtering, zelfregulerings huipmiddelen 

Onder: Tablad Tools, Internet Options, Content zit: 
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Content Advisors in MS Internet Explorer browser ingebouwd: 
Op de Netscape Internet browser 'Navigator' kan NetWatch genstalleerd worden. Netscape's 
Netwatch Access erkent dezelfde rating systems als IE van microsoft. 

Er kan gefilterd worden op de volgende criteria (RSAic): 
1. Language 
2. Nudity 
3. Sex 
4. and Violence 

met 4 filterstanden(Level 0 t/m Level 4). 
De standaardratings komt van RSAic maar er kunnen meerdere ratingsystemen gedownload & 
gethstalleerd worden. Dit zijn zogenaamde rating files met de extensie .rat die in de systeem 
directory van Windows geplaatst moeten worden en daarna via de Interface van de Internet Ex-
plorer geactiveerd kunnen worden. 
De instelling kan daarna beveiligd worden met een wachtwoord zodat met name kinderen 'vei-
lig' kunnen surfen. 
Met zelfs de laagste setting dat is Level 0, blijft het overigens nog steeds mogelijk om naar sites 
te surfen die geen rating hebben aangevraagd. In de Content Advisor kun je onder het General 
tabblad aangeven dat je sites met geen rating ook niet toelaat. Deze setting resulteerde er in dat 
sites zoals www.altavista.com  of www.ilse.n1 ook niet te zien waren zonder password.. 
Een andere manier is om specifieke sites toe te alten of specifieke sites uit te sluiten. 
Beide opties zijn bewerkelijk en in beperkte mate effectief. 

Be Standaardisatie 
Er is ook at een standaard PIGS' genaamd van het W3 Consortium: 

www.w3.org/PICS/  

Deze pagina van het World Wide Web Consortium legt alles uit over het de PIGS standaard. 
W3C is de organisatie die alle standaards bewaakt en nieuwe goedkeurt op het Internet en te-
yens aanbevelingen doet. De meest bekende daarvan is de HTML standaard, de opmaaktaal 
voor het hue (World Wide Web)protocol. 
Rating Systems: 

www.rsac.org  
de standaard rating van MS Internet Explorer 

• 
--r—  INTERNET CONTENT 
a—r—  RATING ASSOCIATION 

38  Platform for Internet Content Selection 
39 Hyper Text Transfer Protocol 

80  

1 



en extra via de Microsoft site te instal leren: 

www.surfsave.com   

Sqfcsuzj 
AN TM 

Safe Surf heeft zelfs 12 criteria aangelegd waarop gefilterd kan worden 

Beide systemen zijn gemakkelijk te installeren in de browser IE van Microsoft. 
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Filter Software van Net Nanny 
www.netnanny.com   

Produkt: 	Net Nanny 4.0 
Prijs: 	$ 39,95 
Doel: 	Afschermen van sites met schokkende content zoals die met 

- Drugs 
- Violence 
- 	Explicit Sex 
- 	Hate, intolerance 
- Crime 

Er kan van iedere gebruiker (kind) een profiel aangelegd worden waarbij de toegang geregu-
leerd wordt. Sessies kunne gelogd worden en overtredingen gesignaleerd. 
Bij installatie wordt al een lijst met toegestane en niet toegestane URL geleverd. 

www.cyberpatrol.com  

Filter software van Cyber Patrol 

Product: 
Cyber Patrol is een product van Surf Control en maakt filtering software voor gebruik thuis, op 
het bedrijf en op school. 
Surfen, Chatten, Nieuwsgroepen en zelfs applicaties kunnen afgeschermd worden voor kinde-
ren. 
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www.filternet.n1  

Twee met Christelijke omroepen gelieerde ISP's met gefilterde toegang of toe-
gangsmogelijkheid 

Veilig surfen met een ISP abonnement bij Filternet van de EO 

Veilig Surfen via Filternet, een initiatief van de Evangelische Omroep. 
Men kan zich aanmelden bij deze schone ISP om voortaan verschoond te blijven van 99 
% van sites die porno, discriminatie en godslastering bevatten. 
Er zijn 5 abonnementsvormen voor normale en heavy users. 

Prijs: Vanaf 99 gulden per jaar voor een normal user kit. 

Doel: 

Ook is het mogelijk om op de site URL's in te voeren die door Filternet weggefilterd zouden 
moeten worden. 

Veilig surfen via NCR VNet met Xstop filter 
www.ncrvnet.n1  

N. 

Het pakket met de XStop filter claimt 95 % weg te kunnen filteren. 
In tegenstelling tot de ISP FilterNet van de EO zal de NCRV pas filteren wanneer dat door de 
abonnementshouder gewenst wordt. 

Pakket 3: (Fl. 99,- per jaar) 

Lokaal inbelnummer 

Eigen Homepage (max. 10 MB) 

Helpdesk (interlokale telefoonkosten) 

Gezinsvriendelijk Internet (gefilterd Internet) 
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Web Trader Keurmerk 

Testoordeel Consumentenbond Filtering Software 
www.consumentenbond.n1  

Volgens een test van 8 Internetfilters door de Consumentenbond in samenwerking met Natio-
naal Jeugd Fonds Jantje werkt geen van de filters bevredigend. De filters van de EO en de 
NCRV lcregen als enige het predikaat redelijk. 

1111 
Ondorsteund 
door de 
Compose 
Comrnissle 

De Consumentbond verstrekt een zogenaamd WebTrader keunnerk aan Nederlandse bedrij-
ven die Online zaken doen volgens de door haar opgestelde Web Trader code bovenstaand 
zegel op hun site. 
Op de site van de consumentenbond is een Overzichtspagina van de inmiddels 152 aangeslo-
ten Web Traders die zich geconuniteerd hebben om zaken doen volgens deze code. Er is voor 
consumenten de mogelijkheid om hun waardering in de vorm geen aanrader of wel ee n aanra-
der uit te spreken. Ook is er de mogelijkheid om via een Feedbackpagina een specifieke 
klacht te melden over een van de aangesloten bedrijven. Er kan op dezelfde manier ook om 
bijstand gevraagd worden. 

Filtering software links 
De volgende link verwijst naar 41 sites die kindvriendelijke browsers en filtering software bevat-
ten 

www.netparents.org/parentstips/browsers.html  
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I/se 
www.ilse.n1  

AltaVista 
www.altavista.com  

Zoekmachines en Filtering 

De meeste Zoekmachines (Search engines) hebben ook een instelling om alleen zogenaamde 
kindvriendelijke sites te tonen. 

Via de tabbladen Help, Persoonlijke Instellingen kan er een filter aangezet worden: 
'Kies hieronder of u de gezinsvriendelijke zoekoptie (daarmee zal use haar best doen zod(- 
resultaten die niet geschikt zijn voor jeugdige gebruikers niet te tonen) aan of uit wilt zEt-
ten:' 

Het filter werkt redelijk tot matig. Een query op warez levert al snel de pornosites op. 

altavista: 
Op de eerste pagina kan het Family filter direct worden aangezet. 
Het werkt niet. 
Het querien op sex met het Family filter On geeft onderaan deze pagina de volgende 
specifieke zoekmogelijkheden: 

Extend Your Search for sex: genereert deze optie: 
• Find sex, adult webcams and other XXX at NightSurf 

ISP's met filtering software: 

Compuserve 
www.compuserve.nl   

CompuServe 
Werkt niet volgens de consumentenbond  
Testoordeel slecht voor de firma's Compuserve, CyberPatrol, McAfee, Symantec 
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Ministerie van Economische zaken 

PET bij de overheid 

Zoeken op "Privacy Enhanced Technologies" !evert op de 6 0  plaats van AltaVista (nl.altavista.com ) de 
volgende link op van het Ministerie van Economische Zaken. 

6. [Wage 2: Stand van zaken voorbeeldprojecten openbare sector 
Bijlage 2: Stand van zaken voorbeeldprojecten openbare sector. Overheidsloket 2000 
(0L2000) Digitale Belastingdienst: Jongerenloket 	 
URL: info30.minez.nl/docs/twvrtge4.htm  
laatste update: 11-Oct-98 - grootte: 38465- Nederlands 

De door u gezochte pagina is niet gevonden. 
Het onderwerp dat u zoekt, kunt u vinden via de zoekmachine van deze site. 

Op de 9' plaats: 
9. 26538000.002 lust vr -antw auteursrecht  

26538000.002 lijst vr-antw auteursrecht Gemaakt: 29-1 2-1 999 tijd: 9:43 RTF. 2.26538 Au-
teursrecht, naburige rechten en nieuwe media. Ni. 2 Lijst van 	 
URL: http://www.parlement.nl/doc/rec/docs/data/26538000.002Jijst_yr-
antwauteursrecht.html  
laatste update: 12-May-07 - grootte: 88644 -- Nederlands 

Helaas, deze pagina wordt ook niet gevonden 

De zoekterm "Privacy Enhancing Technologies" !evert qua ministeries helemaal niets op. 
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frransaction Amount 	(Escrow Fee (Credit)    (Escrow Fee (Cash)  

Up to $100.00 	($2.50 	 1$ 2 .50 	 . 
$100.01 - $25,000.00 	14% 	 I 2%  

($25000.01 - $50,000.00  (4% 	_  
Over $50,000.00 	(Currently not acce  ted 11%  

II 

Substitutie/elektronische handel 

Activiteiten & diensten worden door het fenomeen Internet virtueel. 
Te denken valt aan Casino's & Gokautomaten U Goksites, Porno El Pornosites 
[-Commerce van Boeken, Cd's etc .. 1:1 Amazon, Bol 
Partijen die direct als TTP 4°  optreden bij bijvoorbeeld Internationale markten zoals: 

eBay de grootste Internationale Internetveiling met gemiddeld 5 miljoen items for sale. 
www.ebay.com   

eBay maakt het mogelijk om goederen online te kopen en verkopen. 
De gel ieerde thrusted third party dienst die eBay aanbiedt is Tradenable van i-Escrow inc.. 

TRADENABLE 
FEARLESS COMMERCE 

40 Trusted Third Party 

Via deze service weet een koper zeker dat hij de aangeboden waar krijgt in de conditie zoals 
beloofd door de verkoper en de verkopende partij weet zeker dat hij de overeengekomen prijs 
krijgt. 
Vergoedingen structuur van Tradenable: 
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Zoeken van Software: 

De bekendste: download.com  
www.download.com  (http://download.cnet.com/)  

Download.com  van CNET Networks Inc. is een van de meest populaire download sites voor: 
- 	freeware (volledig functioneel); 
- 	shareware(volledig functioneel met tijdsrestrictie); 
- en demoware (niet volledig functioneel) 

CNET heeft een lijst met zogenaamde 'hottest picks' op de intropagina met bijvoorbeeld het al 
eerder besproken Napigator  . 

WAREZ & Cracks 
Een volledig werkende versie met time-lock (shareware) kan via de volgende link gecracked 
worden door te zoeken naar de serial code of een programma dat de time lock eraf haalt. 
De onderstaande sites zijn twee voorbeelden van sites waarvandaan cracks, serial codes en al 
gekraakte programma's gedownload kunnen worden. De meeste ICT bedrijven kennen deze si-
tes goed. 

Astalavista de meest populaire site voor links naar software waar je niet voor wilt betalen. 
www.astalavista.com   

Dit Portaal voor "gratis" software is eigenlijk een grote verzameling van Search Engines voor al-
le mogelijke vormen "ongehoorzaamheid" op het Internet. 
Er staan tevens links naar bijvoorbeeld source code van virussen (Internet wormen)zoals: 

- 	Melissa; 
- Happy99; 
- Love You; 
- en het AnnaKournikova virus 

Ook is er een link naar een Duitse site waar stap voor stap wordt uitgelegd (met de code) hoe je 
een Internetworm in VB script maakt.: 
http://astalavista.com/archive/virus/mailworms/Mailworm  howto german.htm 

Iedere amateur die een beetje kan programmeren in Visual Basic Script, de standaard scripting 
taal van Microsoft, maakt hier zijn eigen virus. 
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Astalavista maakt het mogelijk om te zoeken op serial numbers of reeds gekraakte program ma's. 
Zelfs de huidige versie van het Microsoft Windows 2000 Professional OS, de build 2195, was 
relatief makkelijk te down loaden voordat de officiele release er was. 
Via Astalavista kun je tevens anon iem surfen. 

WAREZ.COM  
www.warez.com  van de Warez.com  Inc. 

De standaard site in: 
- Warez (de reeds gekraakte software) 
- Cracks (de programmatuur om de software te kraken) 
- Serials, een serie(registratie)nummer (om zonder betaling software te kunnen gebruiken) 
- Hacking tools, om beveiliging te omzeilen/ongeautoriseerde toegang te verschaffen. 
- Porno Links 

Hacking 

Een professioneel uitziende Site waarvan de naam voor zich spreekt 

www.hackers.com   

Biedt voor 23 dollar de mogelijkheid om met behulp van een "Blackcard" volledig anoniem te 
surfen. 

Vanuit deze site kan door worden gelinkt naar andere sites waar allerlei andere hacking-tools 
gedown load kunnen worden, onder andere via: 

http://www.hackers.com/html/hyperlinks.html   

naar: 
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De site Access Denied gaat naar de volgende URL: 
http://www.haxOrz.org  

Klik op Programs: 
http://www.haxOrz.org/programs.htm   
Geeft een lijst om Operating Systems, Webservers en complete LAN's te laten crashen 

Een andere URL gevonden via www.astalavista.n1  is http://neworder.box.sk/  waar tevens trofees 
te vinden zijn van websites die gehacked zijn geweest. 
Bijvoorbeeld de site van de Amerikaanse Rockband Metallica die zich tegen Napster uitsprak: 
http://black.box.sk/articles/archived/www.metallica.com/  
Voorts zijn er vele links te vinden voor het inbreken en platleggen van netwerken etc... 

Dit is uiteraard het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Amateurs zoals de maker van het ui-
terst simpele Kournikova virus kunnen met beperkte kennis via informatie die gevonden kan 
worden door bij "legate zoekmachines" zoals AltaVista of Ilse hacken, cracken of sniffen in te 
tikken het acht uur nieuws halen. 
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De Amerikanen nemen de dreiging van Hacker- en Virus-gerelateerde schade seri-
eus: 

Het FBI onderdeel dat zich bezig houdt met computerinbraken. 
www.fbi.gov/programs/ipcis/ipcis.htm  

FBI's Washington Field Office Infrastructure Protection and Computer Intrusion Squad (WFO 
IPCIS) 

Het Anti Virus hoofdkwartier van de VS 
National Infrastructure Protection Center (NIPC) 
www.nipc.gov/ 

Een interne link van een zogenaamd Assesment van het AnnaKournikova virus uit Friesland. 

ASSESSMENT 01-001 

"Anna Kournikova" also known as "VBS/SST" VBS Virus 
February 12, 2001 

Based upon investigations and information from other sources, the "Anna Kournikova" mass-mailing 
worm/virus is spreading rapidly throughout the Internet. Although it is propagating rapidly, it is seen as 
a low threat due to its apparently non-destructive payload. Although it does not infect files on the vic-
tim's systems, this mass-mailing worm can potentially clog email servers because of the volume it 
generates. Administrators are advised to adjust their filtering software to block attachments with the 
name of Anna Kournikovajpg.vbs. Additionally, users should not open any emails or attachments 
with the Anna Kournikova.jpg.vbs name. 
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Please report any illegal or malicious activities to your local FBI office or the NIPC, and to your 
military or civilian computer incident response group, as appropriate. Incidents may be re-
ported online at www.nipc.goviincidenticirr.htm  
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