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ken had gedaan over een bekende arts. 
Haar uitspraken waren door twee rod-
delbladen breed uitgemeten. De ver-
oordeling kon volgens het Hof niet 
door de beugel. De nationale rechters 
hadden meer begrip moeten opbren-
gen voor de beklagenswaardige positie 
waarin de patiënte zich bevond. De op-
portunistische motieven van de sensa-
tiepers mochten niet aan haar worden 
toegerekend (EHRM 11 oktober 2007, 
Kanellopoulou vs Griekenland, www.
echr.coe.int, appl. 28504/05).

Het Hof van Justitie van de EG beslis-
te na prejudiciële vragen van de Belgi-
sche Raad van State dat een ‘must car-
ry’-verplichting voor kabelexploitanten 
ten behoeve van bepaalde commerci-
ele omroepen een beperking oplevert 
van het vrije dienstenverkeer (artikel 
49 EG). Een rechtvaardiging kan ech-
ter gelegen zijn in redenen van cul-
tuurbeleid, mits voldaan is aan eisen 
van evenredigheid, transparantie en 
non-discriminatie (HvJ EG 13 decem-
ber 2007, UPC e.a. vs. Belgische Staat, 
http://curia.europa.eu, nr. C-250/06)

Op 5 december 2007 deed het CBB 
twee uitspraken over commerciële ra-
dio via de ether. De uitspraak van de 
Rotterdamse rechtbank in de zaak 
SLAM!FM (zie Katern 103, p. 5792) 
is vernietigd. Bij de beantwoor-
ding van de vraag wat ‘hitmuziek’ is, 
komt doorslaggevende betekenis toe 
aan de mededelingen die de minis-
ter deed bij de verdeling van frequen-
ties. Desnoods tegen de geldende re-
gels in (CBB 5 december 2007, LJN: 
BB9361). De tweede uitspraak gaat 
over een frequentie die Radio 538 was 
kwijt geraakt in ruil voor een ande-
re frequentie. Had Radio 538 recht op 
een vergoeding voor de ‘goodwill’ die 
zij had gekweekt voor de desbetreffen-
de frequentie met haar populaire pro-
gramma? Nee, is het antwoord (CBB 5 
december 2007, LJN: BB9363).

Ruim twee jaar geleden werd in deze 
kroniek de uitspraak van de Hoge 
Raad besproken in de zaak Ravage. 
De noodzaak – in de zin van artikel 
10, tweede lid EVRM – van een huis-
zoeking bij dit anarchistische blad 
was volgens de Hoge Raad onvoldoen-

de aangetoond (Katern 97, p. 5389). Na 
terugverwijzing heeft het Hof te Am-
sterdam echter geoordeeld dat de Staat 
alsnog in zijn bewijslast is geslaagd. 
(Hof Amsterdam 29 november 2007, 
Ostade Blade vs Staat, nog niet gepu-
bliceerd). Ravage is inmiddels voor de 
tweede keer in cassatie gegaan.
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Wet- en regelgeving
Staatssecretaris Heemskerk van Eco-
nomische Zaken heeft laten weten dat 
hij geen voorstander van een Europe-
se toezichthouder voor de telecomsec-
tor. In een brief aan de Tweede Kamer 
over de voorstellen van de Europe-
se Commissie om de regulering voor 
de communicatiesector aan te passen, 
schrijft hij dat het toezicht primair een 
aangelegenheid van de nationale toe-
zichthouders moet blijven: die beschikt 
over de beste lokale expertise (Kamer-
stukken II, 2007/08, 28.851, nr. 56). Een 
Europese regulator leidt alleen maar 
tot meer bureaucratie, als de staatsse-
cretaris. Wel is hij een voorstander van 
betere samenwerking tussen de toe-
zichthouders. Daarmee sluit hij aan bij 
voorstellen die zijn gedaan door het sa-
menwerkingsverband van de toezicht-
houders, de Independent Regulators 
Group (IRG, www.irg.eu). Ook andere 

voorstellen om de Europese Commissie 
een grotere rol te tegen worden door 
de Nederlandse overheid niet onder-
steunt. Wel kan men zich vinden in de 
uitbreiding van de nationale toezichts-
bevoegdheden waar het betreft het op-
leggen van een functionele scheiding 
tussen netwerken en diensten. 
 In het vorige Katern werd gemeld 
dat het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven (CBB) de marktbeslui-
ten van OPTA over de omroepmarkt 
vernietigde. Inmiddels heeft OPTA zo-
genaamde herstelbesluiten genomen 
waarin een aanvullende motivering is 
opgenomen met betrekking tot de op-
gelegde verplichtingen (Stcrt. 2008, 
nr. 7, d.d. 10 januari 2008, p. 11). In de 
herstelbesluiten zijn de eerder opge-
legde verplichtingen als zodanig onge-
wijzigd gebleven. De problemen met 
de marktbesluiten voor de omroep-
sector hebben de Staatssecretaris van 
Economische Zaken doen besluiten om 
de verzwaarde bewijslast voor OPTA 
uit de Telecommunicatiewet (Tw) 
te halen (Kamerstukken II, 2007/08, 
30661, nr. 8). Het gaat om artikel 1.3, 
lid 4 Tw, dat in 2004 via een amende-
ment in de wet is terechtgekomen. De 
Staatssecretaris acht de bepaling niet 
langer nodig omdat het een belemme-
ring zou opleveren voor OPTA bij het 
nemen van marktbesluiten en omdat 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
voldoende waarborgen zou bieden. 
 In lijn met het voorgaande kan niet 
worden voorbijgegaan aan het feit dat 
OPTA als toezichthouder voor de tele-
communicatiesector zijn tienjarig be-
staan viert. Bij de oprichting dacht de 
toen verantwoordelijke bewindsper-
soon nog dat OPTA maar een tijdelijk 
bestaan zou kennen. Daarom werd de 
positie van OPTA in een aparte wet 
opgenomen. Opheffing van OPTA lijkt 
niet meer aan de orde. Enige bespie-
gelingen over het tienjarig bestaan 
zijn terug te vinden in het nieuws- en 
publicatieblad van OPTA, ‘Connecties’ 
(nr. 4/2007). 

Het college van OPTA heeft aan drie 
Nederlandse bedrijven en hun twee 
directeuren boetes opgelegd van in to-
taal één miljoen euro omdat ze zonder 
toestemming software installeerden 
op de computers van internetge-
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bruikers in Nederland en daarbui-
ten (Stcrt. 2008, nr. 2 d.d. 3 januari 
2008 p. 29). Met de illegale plaatsing 
van deze zogeheten ad- en spywa-
re verspreidden de ondernemers re-
clameboodschappen en verschaften 
ze zich toegang tot gegevens van de 
internetgebruikers. Het is de eerste 
keer dat OPTA dergelijke boetes op-
legt aan verspreiders van ongevraag-
de en ongewenste software. De bedrij-
ven werkten samen onder de naam 
DollarRevenue. Onder meer via mis-
leiding werd aan internetgebruikers 
voorgespiegeld dat deze een onschul-
dig ogend bestand gingen downloa-
den terwijl het in werkelijkheid om 
software van DollarRevenue ging. 
Ook maakten ze gebruik van botnets 
waardoor zonder tussenkomst van de 
gebruiker bestanden werden geïnstal-
leerd. Dagelijks vonden gemiddeld 
60.000 installaties plaats. In totaal 
zijn meer dan 450 miljoen software-
bestanden illegaal op 22 miljoen com-
puters terecht gekomen. OPTA ont-
vingen honderden klachten over de 
activiteiten van DollarRevenue. De 
aard en de ernst van de illegale activi-
teiten, heeft bijgedragen tot de hoogte 
van de boete. De Europese Commissie 
kwam zelfs met een persbericht waar-
in het optreden van OPTA wordt ge-
prezen (IP/07/1971 d.d. 19 december 
2007). De betrokken bedrijven en per-
sonen hebben inmiddels bezwaar ge-
maakt tegen de opgelegde maatrege-
len.

Jurisprudentie
Het was betrekkelijk rustig aan het ju-
risprudentiefront. Wel deed het Euro-
pese Hof van Justitie een interessante 
uitspraak over ‘must carry’-verplich-
tingen. De universeledienstrichtlijn 
(Richtlijn 2002/22/EG, PbEG L 108/55 
d.d. 24/4/2002) staat in artikel 31 toe 
dat lidstaten verplichtingen opleggen 
aan aanbieders van netwerken om be-
paalde programma’s door te moeten 
geven. De Nederlandse must carry-re-
gels, die vooral van belang zijn voor 
kabelnetten, zijn terug te vinden in de 
artikelen 82h t/m 82o van de Media-
wet. In de zaak die aan het Europese 
Hof werd voorgelegd betrof het de si-
tuatie in België. Daar worden aan ka-

belexploitanten ruime verplichtin-
gen opgelegd die vooral voortkomen 
uit het feit dat het een federale staat 
is. Vlaamse kabelexploitanten moeten 
Waalse programma’s uitzenden en om-
gekeerd. De exploitanten betoogden 
dat deze verplichtingen hun vrijheid 
om diensten te verrichten belemmer-
de. In zijn oordeel (zaak C250/06, d.d. 
13 december 2007) stelt het Hof – in 
lijn met eerdere jurisprudentie – dat 
cultuurbeleid (de Belgische overheid 
voerde onder meer pluralisme in het 
media-aanbod aan als argument) een 
dwingende reden van algemeen kan 
zijn die een beperking op de vrijheid 
van diensten rechtvaardigt. Wel dient 
het opleggen van verplichtingen plaats 
te vinden via een transparante proce-
dure en gebaseerd te zijn op objectieve 
en niet-discriminatoire criteria. De on-
derbouwing dient gedegen te zijn: al-
leen verwijzen naar culture belangen 
is niet voldoende. Ook dient de motive-
ring per kanaal te worden gegeven (en 
kan niet worden volstaan met het aan-
wijzen omroeporganisaties). Er lopen 
nog diverse infractieprocedures met 
betrekking tot must carry-verplichtin-
gen (ook tegen Nederland).
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Regelgeving en beleid
In juli 2007 heeft de ministerraad in-
gestemd met het wetsvoorstel Elek-
tronisch Patiënten Dossier (EPD). Bij 
de invoering van het EPD wordt ge-

start met het waarneemdossier huis-
artsen (WDH) en het elektronisch 
medicatiedossier (EMD). Het wets-
voorstel regelt daartoe een aansluit-
verplichting voor zorgaanbieders, de 
beveiliginseisen en de mogelijkheid 
voor patiënten om bezwaar te maken 
tegen het gebruik van het EPD. Het 
wetsvoorstel wordt na advisering door 
de Raad van State behandeld in het 
parlement. De verwachte invoering 
van het EPD is begin 2009. Bron en 
meer informatie: www.minvws.nl/dos-
siers/elektronisch-patienten-dossier/.

In juli 2007 heeft Minster Hirsch Bal-
lin van Justitie in een brief aan de 
Tweede kamer zijn intentie aange-
kondigd om met het oog op een effec-
tievere controle op illegaal gokken in 
de nieuwe Wet op de Kansspelen (Ka-
merstukken II, 30 362) een toezicht-
houdende autoriteit voor de kansspe-
len in te stellen. Deze autoriteit zou in 
de plaats komen van het College van 
Toezicht op de Kansspelen en zal ook 
vergunningverlening tot taak krijgen.

In augustus 2007 heeft de minister 
van Justitie met het oog op bevorde-
ring van openbaarheid en toeganke-
lijkheid een proef met internetconsul-
tatie bij wet- en regelgevingsprocessen 
bij de Rijksoverheid aangekondigd. 
Het advies kwam van de interdepart-
mentale werkgroep ‘Openbare inter-
netconsultatie bij voorbereiding van 
regelgeving’ in haar rapport ‘Naar een 
responsieve overheid’ (juni 2005). Rap-
port is beschikbaar op: www.minjus.
nl/images/Responsieve%20overheid_
BR_tcm34-81839.pdf.

De Europese Commissie heeft het 
plan om de alle in- en uitgaande pas-
sagierstromen op Europese vliegvel-
den d.m.v. persoonlijke profielen te 
monitoren met het oog op de strijd te-
gen het terrorisme (november 2007). 
Bron en meer informatie: www.edri.
org/edrigram/number5.21/eu-pnr.

In december 2007 heeft het Colle-
ge Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP) richtlijnen ‘Publicatie van per-
soonsgegevens op het Internet’ gepu-
bliceerd. De richtlijnen geven de de 
verantwoordelijken, dat wil zeggen 


