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Wet- en regelgeving
Onder invloed van de Europese Unie is de afgelopen decennia een verfijnd stelsel van marktregulering ontworpen.
Echter markregulering is slechts een kant van de medaille.
Regels die gebruikers/consumenten beschermen of hun positie ten opzichte van aanbieders verbeteren zodat een ‘level playing field’ ontstaat, vormen een complement op de
marktregulering. Dergelijke consumentenregels nemen zowel op nationaal als Europees niveau toe en illustreren dat
het vinden van een balans in de regulering een grote uitdaging is. Een recent nationaal voorbeeld van aangescherpte
regulering die erop gericht is de positie van de consument
te verbeteren, betreft zogenaamde ‘premium SMS-diensten’. Dit zijn diensten die via SMS-berichten worden aangeboden en waarvoor de afrekening loopt via de (mobiele)
telefoonrekening. Er zijn veel klachten over dit soort diensten omdat gebruikers niet doorhebben dat zij zich op de
dienst hebben geabonneerd of pas via hun telefoonrekening
constateren dat er hoge bedragen zijn afgeschreven voor dit
soort diensten. Er is al een vorm van zelfregulering (de zogenaamde Gedragscode SMS-diensten) en een Reclamecode SMS-dienstverlening (ondergebracht bij de reclamecodecommissie). Echter, die blijken onvoldoende om misbruik
van SMS-diensten te bestrijden (Kamerstukken II 2009/10,
31 412, nr. 16). Reden voor de minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie om bijzondere regels voor
premium SMS-diensten op te nemen in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (‘RUDE’)
en deze in de Staatscourant te publiceren (Stcrt. 3687, d.d.
3 maart 2011). Wanneer in het totaal niet meer dan € 1,50
in rekening wordt gebracht dan is sprake van een beperkte
Premium SMS-dienst. Wordt er over een dergelijke dienst
geklaagd dan mag de aanbieder van de telefoondienst (NB:
dit is dus niet de aanbieder van de SMS-dienst, maar in de
mobiele sector bijvoorbeeld KPN, T-Mobile of Vodafone. Zij
rekenen namelijk de SMS-diensten via hun rekening af)
de klacht slechts afwijzen wanneer hij kan aantonen dat
het aangaan van de overeenkomst is gebeurd op basis van
een geïnformeerd besluit van de consument. Gaat het om
een SMS-dienst waarbij meer dan € 1,50 in rekening is gebracht, dan moet de aanbieder tevens aantonen dat de consument op ondubbelzinnige wijze heeft verklaard dat hij
de kosten van de Premium SMS-dienst zal betalen. Vooral
het vereiste van ondubbelzinnige toestemming hakt er fors
in. Alleen een ‘ok’-sms’je is niet voldoende. Om er zeker van
te zijn dat de toestemming daadwerkelijk afkomstig is van
degene die ook de rekening betaalt, is bijvoorbeeld een afzonderlijke autorisatiecode nodig. De minister laat het aan
de industrie om met een passende oplossing te komen. De
nieuwe regels zijn al per 1 april in werking getreden. Per 1
januari 2012 treden nog wat aanvullende regels in werking
over het kunnen blokkeren van Premium SMS-diensten.
Dat kan nu al via zelfregulering, maar wordt dan verplicht.
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Een maatregel van geheel andere orde, maar eveneens in
het belang van de consument is een op Europees niveau
gemaakte afspraak, die op het eerste oog wat triviaal lijkt,
maar een zichtbare impact zal hebben. De Europese Commissie heeft haar zegen geven aan één standaardaansluiting voor mobiele telefoonladers (Persbericht Europese
Commissie IP/10/1776). Voortaan zouden alle nieuwe telefoons uitgerust moeten worden met een Micro-USB poort
(sommige telefoons beschikken daar al over). Nu betreft
het hier een industrie-afspraak, die niet rechtens kan worden afgedwongen, maar het feit dat de Europese Commissie er meer instemt, betekent dat bij onvoldoende naleving
door de industrie er mogelijk aanvullende maatregelen
kunnen volgen. Met de standaardisatie zou een einde moeten komen aan de grote hoeveelheid laders die iedere vakantie de koffer in gaan.

Jurisprudentie
Ditmaal aandacht voor een tweetal zaken waarbij strafrecht en telecommunicatie samenkomen.
Het Hof in Den Haag moest oordelen over een situatie waarbij een leerling van een middelbare school bedreigingen had geplaatst op een website, waartoe de toegang
was gerealiseerd via de draadloze aansluiting van de buren (LJN: BP7080). Het fenomeen dat men gebruik maakt
van een openstaande Wifi-router (of dat doet via toegangscodes die men al dan niet toevallig kent) staat ook wel bekend als ‘wardriving’. Is er hier sprake van een vorm van
computervredebreuk die in strijd is met artikel 138a Wetboek van Strafrecht? Het Hof kiest voor een strikte interpretatie van het begrip geautomatiseerd werk dat onderdeel uitmaakt van de delictsomschrijving. Vereist is dat er
sprake is van drie cumulatieve functies, namelijk opslag,
verwerking en overdracht van gegevens. Aan het verwerkingsvereiste zou niet zijn voldaan. In een soort van obiter
dictum merkt het Hof nog wel op dat het gratis meeliften
op een internetaansluiting misschien maatschappelijk ongewenst gedrag mag impliceren, maar dat het daarmee
nog niet strafrechtelijk relevant is. Het OM heeft inmiddels cassatie ingesteld.
De Rechtbank Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of
het verzenden van zogenaamde ‘stealth sms’jes’ en de inzet van een IMSI catcher geoorloofd waren als opsporingsmethode (LJN: BP7233). De stealth sms’jes zijn sms-berichten die niet voor de ontvanger zichtbaar zijn, maar wel
informatie opleveren over waar een mobiele telefoon zich
bevindt. Een IMSI-catcher is een apparaat dat zich voordoet als een ontvangststation en informatie verzonden
uit een mobiele telefoon ‘afvangt’. Over het inzetten van
de IMSI-catcher zijn al eerdere zaken geweest, de stealth
sms’jes zijn – voor zover kon worden nagegaan – nog niet
eerder aan de rechter voorgelegd. Maar ook ten aanzien
van deze opsporingsmethode oordeelt de rechter dat deze
geoorloofd is. Het in dezen gehanteerde argument van de
verdediging ‘berust op een verkeerde lezing van de parlementaire geschiedenis van de Telecommunicatiewet’!
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