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Elektronische nieuwsbrieven en spamwetgeving 

Met elektronische nieuwsbrieven kun je de nodige kosten besparen, bijvoorbeeld voor 
drukwerk en porti. Daarnaast bieden ze een snelle respons en zijn ze nog direct 
meetbaar ook.  
Maar juist die laagdrempeligheid heeft geleid tot het fenomeen �spam�.  
Van overheidswege zijn er de nodige initiatieven tot stand gekomen, om de 
ongevraagde berichtenstroom in te dammen. Wie werkt met digitale nieuwsbrieven, 
dient dan ook op een aantal zaken te letten.  
 
Sinds op 19 mei 2004 de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht werd, is het 
verzenden van ongevraagde commerciële e-mail (spam) naar consumenten vanuit 
Nederland wettelijk verboden. De tekst van het bepalende wetsartikel uit de 
Telecommunicatiewet is hieronder opgenomen. 
Op 31 maart 2006 heeft de Ministerraad bovendien ingestemd met een aantal 
wijzigingen op de Telecommunicatiewet. Hierdoor komt er ook een verbod op 
ongevraagde elektronische berichten voor marketingdoeleinden (e-mail, sms'jes, faxen 
en andere soorten elektronische communicatie) tussen bedrijven (rechtspersonen). Dus 
ook bedrijven moeten vooraf hun toestemming geven voor toezending.  
Op deze verboden zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Een eerste uitzondering is 
het sturen van e-mails aan geadresseerden die wél hun toestemming hebben verleend. 
Ten tweede kun je ook bestaande klanten per e-mail benaderen, zonder dat je aan het 
toestemmingsvereiste hoeft te voldoen.  
 
Elektronische nieuwsbrieven: waar moet je op letten? 

Als je gebruik maakt van digitale nieuwsbrieven, heb je met deze regelgeving te maken. 
Waar moet je op letten? 

- Zorg voor een aanmeldprocedure. Gebruik daarbij het zogenaamde dubbel opt-in 
systeem, waarbij een nieuwe abonnee met behulp van een auto-responder een 
mailtje ontvangt, waarin hem/haar gevraagd wordt om op een 
bevestigingshyperlink te klikken. 

- Zorg er ook voor dat je een privacyverklaring opneemt in je e-mail of 
elektronische nieuwsbrief. 

- Neem altijd een afmeldmogelijkheid op in je e-mails of nieuwsbrieven. 
- Vermeld de juiste afzender. In het e-mailbericht dient altijd de werkelijke 

identiteit van degene namens wie de e-mail is verzonden te staan. Daarnaast 
moet er een bestaand postadres of e-mailadres in opgenomen worden.  

- Zorg ook dat zowel adresregel als onderwerpregel duidelijk maken waar het om 
gaat. 

- Verstuur geen e-mails die groter zijn dan 50 Kb, tenzij je met geadresseerden 
anders bent overeengekomen. 

 
Wie conform deze nieuwe spelregels werkt, kan met behulp van nieuwsbrieven zeker 
(en meetbaar) traffic genereren op de website.  
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Achtergrondinformatie 

Artikel 11.7 Telecommunicatiewet 

 
1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen 
en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor 
commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, 
mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand 
toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid. 
 
2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft 
verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens 
gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of 
charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, 
mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de 
gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen 
tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan 
geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid 
wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder 
gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet 
bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. 
 
3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde 
doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld: 
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, 
en 
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging 
van dergelijke communicatie kan richten. 
 
4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het 
overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve 
doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen 
heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, 
niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de 
mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn 
elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in 
rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een 
ongevraagde communicatie wordt overgebracht. 
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