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U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd ten aanzien van 
het wetsvoorstel ‘Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de uitbreiding 
van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie met 
marketingdoeleinden zonder voorafgaande toestemming naar rechtspersonen’. 
 
Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot wijziging van artikel 11.7 en artikel 11.8 
Telecommunicatiewet (Tw). Het doel van de wijziging is de uitbreiding van het opt-in regime tot 
rechtspersonen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk om niet steeds een voorafgaande  
toestemming te vragen aan het bedrijfsleven voor het verzenden van elektronische berichten. 
Onder bedrijfsleven wordt verstaan rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen uit 
hoofde van beroep en bedrijf. 
 
Het CBP adviseert over voorstellen van wet die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de 
verwerking van persoonsgegevens. Ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel betekent dit 
dat het CBP adviseert over de versoepeling van het opt-in regime voor natuurlijke personen. Het 
huidige artikel 11.7 jo 11.8 Tw maakt geen onderscheid tussen natuurlijke personen die handelen 
uit hoofde van beroep en bedrijf en natuurlijke personen die als privé-persoon handelen. Uit het 
wetsvoorstel blijkt dat de wens bestaat dat de eerstgenoemde categorie personen zelf kunnen 
bepalen of zij ongevraagde elektronische communicatie met marketingdoeleinden willen 
ontvangen, op welk adres zij dat willen ontvangen en voor welk doel zij het willen ontvangen. Op 
deze wijze kan selectief algemene toestemming gegeven worden voor het aan hen langs 
elektronische weg versturen van elektronische marketingberichten.  
 
De inhoud van het wetsvoorstel geeft het CBP geen aanleiding tot commentaar. Het CBP verzoekt 
u op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen ten aanzien van het 
wetsvoorstel.  
 
Er van uitgaande u hiermee geadviseerd te hebben,  
Hoogachtend, 
 
mr. J. Kohnstamm 
voorzitter 
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