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Inleiding

In de eerste twee weken van december 
2012 heeft in Dubai een internationaal over-
leg plaats over internet. Deze conferentie, 
de World Conference on International Tele-
communications, gaat over regels in tele-
communicatie die sinds 1988 niet meer bij-
gewerkt zijn.

Sommigen zijn bang dat landen als China 
en Rusland een te grote invloed krijgen, an-
deren vinden juist dat de Verenigde Staten 
te veel macht heeft over het beheer van de 
internetstructuur. De aanloop naar de con-
ferentie is in ieder geval gepaard gegaan 
met alarmerende krantenkoppen, die neer-
komen op: ‘Internetvrijheid wordt be-
dreigd’.

De afgelopen jaren heb ik veelvuldig over 
internetvrijheid geschreven. Hoe beïn-
vloedt internet de politiek en andersom? 
Dat deed ik voor de website nrc.nl en de 
kranten NRC Handelsblad en nrc.next, en 
sinds de zomer van 2011 ook voor tijd-
schriften als Wordt Vervolgd en in opiniear-

tikelen. Al deze artikelen staan ook op mijn 
website peterteffer.com, maar voor de le-
zers met een bijzondere interesse in de in-
ternationale politiek rondom internet, zijn 
ze gebundeld in dit digitale e-boek. Verwij-
zingen op de toenmalige actualiteit heb ik 
hier en daar aangepast.

Hopelijk biedt het u enige achtergrond bij 
de alarmerende nieuwsberichten.

Peter Teffer, 5 december 2012
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Wie regeert er over het 
internet?

1  „In Silicon Valley werken 
welgestelde lui die niets te 
verliezen hebben bij meer 
openbaarheid over hun le-
ven.”

– Evgeny Morozov



Facebook en Google zetten de standaard op   
internet

Twee twitteraars werden in juli 2010 opge-
pakt in Venezuela omdat ze „valse geruch-
ten” zouden hebben verspreid waarmee ze 
„het nationale bankensysteem wilden de-
stabiliseren”. Volgens persbureau AFP 
vond de politie de twee door de mobiele 
telefoon te traceren waar vanaf de tweets 
zouden zijn verstuurd. Negen tot elf jaar 
celstraf hangt hen boven het hoofd.

Internetbedrijven propageren openheid en 
stimuleren gebruikers om hun persoonlijke 
gegevens te delen, maar niet overal is dat 
zonder risico. „In Silicon Valley werken wel-
gestelde lui die niets te verliezen hebben 
bij meer openbaarheid over hun leven”, 
zegt Evgeny Morozov, blogger en onder-
zoeker in de VS, telefonisch vanuit zijn ge-
boorteland Wit-Rusland. Veel belangrijke 
internetbedrijven, zoals Google, Facebook 
en Yahoo, zetelen in die Californische re-
gio. Samen bepalen zij wat privacy op het 
net betekent. „Hun referentiekader is Sili-
con Valley, niet Teheran, Peking of Kairo”, 
aldus Morozov, die een boek schrijft over 
internet in landen met autoritaire regimes. 
„Tienduizend gekke mensen” die alles over 
hun leven met iedereen willen delen leggen 

zo hun normen op aan de rest van de we-
reld.

Kijk bijvoorbeeld naar wat Mark Zucker-
berg zegt. Volgens de 26-jarige topman 
van netwerksite Facebook is de huidige 
„sociale norm” dat mensen „niet alleen 
meer informatie [over zichzelf willen] delen, 
maar ook openlijker en met meer mensen”. 
Maar hoe meer internetgebruik zich over 
de wereld verspreidt, hoe minder represen-
tatief die normen nog zijn, zegt Morozov. 
Hij krijgt bijval van de Amerikaanse cultuur-
historicus Siva Vaidhyanathan. Volgens 
hem leeft in Silicon Valley het „misver-
stand” dat privacy een handelsartikel is 
dat geruild kan worden. Voor de ingenieurs 
en wiskundigen daar is alle informatie ge-
lijk, legt hij uit. „Maar dat is natuurlijk niet 
zo. Voor een tiener in Egypte die op inter-
net informatie zoekt omdat hij vermoedt 
dat hij homoseksueel is, is privacy een 
kwestie van leven of dood.”

Zoveel mogelijk informatie over iedereen 
beschikbaar stellen, past in de libertaire tra-
ditie van Silicon Valley. Maar tegelijk hoort 
die drang bij het businessmodel van veel 
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van de webbedrijven. Google wil veel van 
ons weten, om gerichte advertenties te 
kunnen verkopen, aldus Vaidhyanathan, 
wiens boek The Googlization of Everything 
volgend jaar verschijnt. „De optie om hier 
niet aan mee te werken is er wel, maar 
voor de gemiddelde gebruiker is die moei-
lijk te vinden.”

Internetbedrijven hebben er volgens Moro-
zov belang bij om het privacydebat te sus-
sen. En die bedrijven krijgen relatief weinig 
succesvolle weerstand. Twee Duitsers bij-
voorbeeld probeerden om hun namen weg 
te laten halen bij het Wikipedia-lemma 
over de moord op acteur Walter Sedlmayr, 
waarvoor ze in 1993 werden veroordeeld. 
Na vijftien jaar werden ze vrijgelaten en kre-
gen ze volgens de Duitse wet recht op een 
nieuwe start: Duitse media mochten hun 
achternamen niet langer gebruiken. Bij een 
rechtszaak in 2009 lukte het de twee ech-
ter niet om dat recht uit te voeren op de En-
gelstalige Sedlmayr-pagina op Wikipedia. 
De media-aandacht voor de zaak genereer-
de zelfs nog meer pagina’s op het internet, 
waardoor een zoekopdracht naar de zaak 
de namen van de twee halfbroers snel ont-
hult.

Het lukt internetbedrijven om de geldende 
normen op internet te bepalen omdat er 
geen overkoepelende, internationale autori-

teit is die regels voor het net vastlegt. Wat 
professor John Naughton tien jaar geleden 
al schreef in het boek A Brief History of the 
Future: Origins of the Internet, geldt nog 
steeds: er is ‘geen supranationale autoriteit 
in staat (…) om zich toe te leggen op het 
bestuur van het Net’. Naughton nu, telefo-
nisch vanuit Cambridge: „We hebben geen 
mechanismen om het internet mondiaal te 
reguleren, dus zijn er lokale pogingen. Zo 
wordt het een lappendeken aan lokale re-
gels.”

Het is niet anders. Internetbedrijven wor-
den steeds onmisbaarder in het dagelijkse 
leven. Ze krijgen een soort nutsbedrijfachti-
ge functie. Dat maakt enige vorm van regu-
lering nodig, opperen Naughton en Moro-
zov. Hoe, dat weten ze niet. Maar in ieder 
geval is er een maatschappelijk debat no-
dig. Privacy is daarbij het sleutelwoord. 
Hoe men denkt over wat privé moet blij-
ven, ligt aan de lokale normen en waarden, 
en hoe individualistisch een samenleving 
is. Morozov: „Elk land moet op basis van 
die waarden zijn eigen opvattingen van pri-
vacy formuleren. Universele privacy be-
staat niet.”.

Gepubliceerd op 22 juli 2010 in NRC 
Handelsblad.
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Controle van internet speelt een steeds grotere 
rol

De Great Chinese Firewall, zo wordt het 
omvangrijke stelsel van internetfilters in 
China vaak genoemd. Maar China is al 
lang niet meer het enige land dat probeert 
controle uit te oefenen en toezicht te hou-
den op het internet. ‘Internetcensuur wordt 
een mondiale norm’, schrijven de auteurs 
van Access Controlled, een project van het 
OpenNetInitiative, een partnerschap van 
de universiteiten van Harvard en Toronto 
en de Canadese denktank SecDev.

Waren het aanvankelijk vooral autoritair ge-
regeerde landen die gebruikmaakten van 
internetblokkades, nu is het lijstje van lan-
den dat het web wil controleren uitgebreid 
met westerse democratieën als Australië. 
‘Staten zijn niet langer bang een pariasta-
tus te krijgen als ze openlijk verklaren dat 
ze cyberspace willen reguleren en controle-
ren.’ De wens om grip te hebben op wat 
burgers via het web kunnen zien en doen, 
komt in het Westen vooral voort uit de be-
hoefte om kinderporno, hate speech en mi-
litante moslimsites te bestrijden.

Acces Controlled is een vervolg op Access 
Denied, The Practice and Policy of Global 

Internet Filtering uit 2008 en bestaat op-
nieuw uit zes hoofdstukken van verschillen-
de auteurs, aangevuld met landenprofielen 
met beschrijvingen van de situatie van de 
internetvrijheid.

Ronald Deibert en Rafal Rohozinski, bei-
den betrokken bij het ONI, onderscheiden 
inmiddels drie ‘generaties’ van controleme-
chanismen die regeringen gebruiken op 
het web. De eerste generatie is het beken-
de internetfilter, waarbij toegang tot digita-
le informatie wordt geweigerd. Soms is dat 
een blokkade van websites (bijvoorbeeld 
die van mensenrechtenorganisatie Amnes-
ty International), soms een beperking van 
zoektermen. Een zoekopdracht naar onder-
werpen die het regime onwelgevallig zijn 
(zoals in China ‘Falun Gong’ of ‘Tianan-
men-plein’) leveren geen of ‘onschuldige’ 
resultaten op.

Met technische middelen zijn de klassieke 
internetfilters echter relatief gemakkelijk te 
omzeilen, dus zijn nieuwe, subtielere con-
trolemethoden bedacht. Zo weten landen 
uit de voormalige Sovjet-Unie volgens de 
auteurs ‘een juridische omgeving’ te creë-
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ren waarmee de staat gemakkelijk digitale 
inhoud kan laten verwijderen, bijvoorbeeld 
door registratie te vereisen, lasterwetten 
uit te breiden of te beweren dat een natio-
nale veiligheidscrisis een moratorium op 
bepaalde informatie verlangt. Ook zorgen 
de autoriteiten er vaak voor dat een blokka-
de lijkt op een technische fout. Bij deze ge-
neratie controlemiddelen horen ook cy-
beraanvallen waarbij websites overbelast 
worden. Minder subtiel is om het gehele in-
ternet af te sluiten, zoals in 2006 in Wit-
Rusland gebeurde tijdens verkiezingson-
rust.

De meest verfijnde techniek om de publie-
ke opinie naar je hand te zetten is om met 
concurrerende informatie een onwelgeval-
lig verhaal onderuit te halen. In China bij-
voorbeeld krijgen leden van het ‘50-cent-le-
ger’ een vergoeding als ze een bijdrage op 
een discussieforum plaatsen die positief is 
over de overheid. Ook wordt steeds vaker 
de verantwoordelijkheid bij de internetprovi-
ders gelegd. In Kazachstan bijvoorbeeld 
verbieden providers hun klanten om materi-
aal te verspreiden dat ‘niet in overeenstem-
ming met de wet’ is.

Opmerkelijk is ondertussen dat een groei-
end aantal westerse landen kiest voor de 
‘ouderwetse’ filters. De Australische rege-
ring wil internetproviders bijvoorbeeld ver-

plichten om websites te blokkeren die op 
een zwarte lijst staan. Kritiek als zou de re-
gering zo de vrijheid van meningsuiting en 
informatie beknotten, pareert de regering 
met het argument dat de zij alleen illegale 
sites wil verbieden. Vooral bij het verbie-
den van kinderporno is een internetfilter 
een optie. Overigens hebben de auteurs 
helaas geen antwoord op de vraag waar-
om westerse landen juist nu kiezen voor 
een nationale internetfilter.

In ieder geval hebben staten een gezamen-
lijke internationale aanpak van kinderporno 
opgegeven, concludeert Nart Villeneuve, 
onderzoeker bij SecDev en Citizen Lab. Na-
tionale overheden lijken te kiezen voor elk 
een eigen filter in plaats van het materiaal 
te verwijderen bij de bron. Het doel is niet 
langer om toegang tot kinderporno onmo-
gelijk te maken, maar om ervoor te zorgen 
dat burgers niet toevallig op kinderporno 
stuiten. Het adagium ‘denk toch aan de kin-
deren’ blijkt niet langer over slachtoffers 
van kindermisbruik te gaan, maar over de 
bescherming van de tere zieltjes van niets-
vermoedende kinderen achter de pc: eigen 
kind eerst.

Villeneuve wijst op het treurige feit dat 
slachtoffertjes van kinderporno machtige 
pleitbezorgers missen. In een kapitalisti-
sche wereld laten bedrijven zich nu een-
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maal meer leiden door mogelijke juridische 
en economische gevolgen dan door men-
senrechtelijke principes. En daarom krijgt 
de bestrijding van phishing (pogingen om 
bankgegevens te achterhalen) en inbreuk 
van auteursrechten prioriteit boven het ver-
wijderen van sites met kinderporno. Daar-
naast is de prikkel om kinderpornosites in 
het buitenland te laten verwijderen vermin-
derd ‘omdat de eigen bevolking dankzij 
het filteren is ‘beschermd’.’

Ook als het gaat om andersoortige verzoe-
ken om websites met vermeende illegale 
inhoud te verwijderen of gebruikers af te 
sluiten, is het voor een bedrijf makkelijker 
(en goedkoper) om aan het verzoek te vol-
doen dan om te onderzoeken of het ver-
zoek wel gegrond is. Ethan Zuckerman, 
een van de oprichters van blogcommunity 
Global Voices Online, schrijft over een ex-
periment dat de Nederlandse stichting Bits 
of Freedom (BoF) in 2004 uitvoerde. BoF 
plaatste bij tien providers een tekst van 
Multatuli, waarvan het auteursrecht al jaren 
was vervallen. Vanaf een nep-hotmailadres 
stuurde de stichting namens de rechtheb-
benden een klacht met het verzoek de tek-
sten te verwijderen. Zeven van tien provi-
ders deden dat zonder vragen te stellen.

Gepubliceerd op 4 juni 2010 in de bijla-
ge Boeken van NRC Handelsblad.
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Westerse leiders willen absolute vrijheid op 
internet (maar niet per se in eigen land)

Westerse leiders‚ van Cameron tot Sarko-
zy‚ hebben in 2011 de absolute vrijheid op 
het web gepropageerd – althans‚ voor het 
buitenland. Want in eigen land zou een re-
strictief internetbeleid soms zo gek niet 
zijn‚ droomden ze hardop.

Al vroeg in 2011 riep Hillary Clinton autori-
taire regimes op te stoppen het internet te 
censureren. Ze deed dat in februari‚ in haar 
tweede belangrijke toespraak over internet-
vrijheid‚ waarin de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken niet om het onder-
werp WikiLeaks heen kon. Hoewel de VS 
voorstander zijn van internetvrijheid‚ pro-
beerde het land deze website tegen te wer-
ken.

Het moet gezegd‚ het Amerikaanse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken spant zich in 
elk geval nog in om manieren te vinden die 
internetfilters kunnen weren. Dat ligt an-
ders bij sommige van Clintons bondgeno-
ten. Openlijk bespraken zij het afgelopen 
jaar de regulering van internet‚ als optie 
voor allerlei problemen. In mei stelde de 
Franse president Nicolas Sarkozy voor 
strengere internationale regels in te voeren 

voor internet. ‘Niemand mag vergeten dat 
regeringen de enige legitieme vertegen-
woordigers zijn van de wil van het volk in 
onze democratieën’‚ aldus Sarkozy. Sinds-
dien is er weinig meer van zijn plan verno-
men.

Een andere Amerikaanse bondgenoot‚ de 
Britse premier David Cameron‚ liet in mei 
weten tegenstander te zijn van Sarkozy’s 
plan. Maar na de Engelse rellen in augus-
tus was er ineens wel ruimte om na te den-
ken over internetcontrole. Net als de beto-
gers in de Arabische landen maakten de 
Britse relschoppers gebruik van de sociale 
media om zich te organiseren. Dat was 
voor Cameron reden te overwegen deze 
communicatiemiddelen aan banden te leg-
gen. ‘Vrije verspreiding van informatie kan 
gebruikt worden voor iets goeds. Maar ook 
voor kwaad’‚ zei Cameron‚ die in februari 
nog prijzend sprak over het gebruik van so-
ciale media door Tunesische en Egypti-
sche demonstranten.

De ironie ontging China niet. Dat land ont-
zegt zijn burgers al jaren de toegang tot 
een geheel vrij internet. ‘Na een harde les 
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te hebben geleerd‚ erkent de Britse rege-
ring uiteindelijk dat er een balans nodig is 
tussen vrijheid en het monitoren van socia-
le media’‚ sneerde het officiële persbureau 
Xinhua in een commentaar.

Een maand later presenteerde China met 
een bont gezelschap een eigen plan voor 
internetregels. In een voorstel voor een 
VN-resolutie kwamen China‚ Rusland‚ Oez-
bekistan en Tadzjikistan met een internatio-
nale gedragscode voor internet. De mooie 
woorden over ‘recht en vrijheid om informa-
tie te zoeken’ werden direct gevolgd door 
‘ervan uitgaande dat nationale wetten en 
regels worden nageleefd’. Het plan kwam 
neer op het goedpraten van censuur.

Zo zijn aan het eind van het jaar de strij-
ders voor internetvrijheid niet al te veel op-
geschoten. Lichtpuntjes waren er in Tune-
sië‚ Egypte en Libië‚ waar de internetcen-
suur is opgeheven. Maar voor hoe lang‚ 
hangt af van de politieke ontwikkeling in 
die landen. In Egypte bijvoorbeeld gaat het 
leger nog altijd door met het arresteren van 
bloggers.

Gepubliceerd in het decembernummer 
2011 van Wordt Vervolgd.

9



‘Een blokkade van websites heeft geen zin’
Interview met Milton Mueller

Steeds vaker proberen landen greep te krij-
gen op het internetgebruik van hun bur-
gers. Hoogleraar Milton Mueller bepleit 
daarom een internationaal internetbestuur.

„Nationale regeringen hebben het initiatief 
herwonnen”, zegt Milton Mueller, hoogle-
raar aan de TU in Delft, waar hij een leer-
stoel bekleedt die wordt betaald door inter-
netprovider XS4ALL. „Veel mensen nemen 
de rol van de staat voor lief, terwijl die juist 
ter discussie staat”, zegt Mueller in een ge-
sprek in een Amsterdams café.

Onlangs publiceerde hij het boek Networks 
and States, the global politics of internet 
governance, een pleidooi voor internetvrij-
heid. Daarin schrijft hij dat de oude politie-
ke links-rechts schaal onbruikbaar is op in-
ternet. In plaats daarvan schetst hij het poli-
tieke spectrum langs twee assen: op de 
ene as de tegenstelling ‘transnationaal-na-
tionaal’ en op de andere ‘genetwerkt-hië-
rarchisch’. Zichzelf plaatst Mueller in het 
vakje ‘gedenationaliseerd liberalisme’.

Ook steeds meer democratische landen 
gebruiken internetfilters, bijvoorbeeld 

om kinderporno te blokkeren. Is dat niet 
begrijpelijk?

„Het is een standaardreactie om sites met 
verboden inhoud te blokkeren. Maar ik 
denk niet dat dat nog werkt op internet. Je 
belandt in een kat-en-muis-spel, waarin je 
sites blokkeert die vervolgens hun adres 
veranderen, enzovoorts. Het is beter om 
de specifieke overtreder aan te pakken bij 
de bron, in plaats van die sites alleen te 
blokkeren. Daarover kunnen alleen op inter-
nationaal niveau afspraken worden ge-
maakt.”

Maar hoe krijg je wereldwijde overeen-
stemming? In de Verenigde Staten kun-
nen neonazi’s op internet hun gang 
gaan, in Duitsland worden hun websites 
verboden.

„De enige oplossing is tolerantie. De 
kracht van neonazi’s vloeit niet voort uit de 
publicatie van een plaatje van een haken-
kruis op internet.”

Is een pleidooi voor tolerantie niet wat 
naïef?
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„Natuurlijk zullen niet alle landen dat accep-
teren. Een meerderheid in Saoedi-Arabië 
vindt het waarschijnlijk terecht dat de rege-
ring pornografie blokkeert. Er zullen altijd 
blokkades blijven. Maar besluitvorming 
zou niet exclusief bij regeringen moeten lig-
gen. Als je dat erkent, is dus de vraag wel-
ke internationale organisatie dat soort be-
sluiten moet nemen.”

Mueller noemt ICANN als een internationa-
le organisatie die zich heeft ontfermd over 
het beheer van internet. ICANN houdt zich 
vooral bezig met toewijzing van de zogehe-
ten top level domains als .nl en .com. Vol-
gens Mueller hebben nationale regeringen 
te veel invloed op de organisatie, bijvoor-
beeld bij besluiten over geografische na-
men. Een regering kan voorkomen dat een 
bepaalde gemeenschap een eigen domein-
naam krijgt.

Waarom is ICANN zo belangrijk?

„De organisatie houdt zich bezig met do-
meinnamen en IP-adressen, de unieke co-
des waaraan computers te herkennen zijn. 
ICANN kan bijvoorbeeld zomaar besluiten 
om een verzoek voor een mensenrechten-
domein in China af te wijzen.”

Hoe kun je dat voorkomen?

„ICANN is een soort internationale organi-
satie, waarin met name de VS veel macht 
hebben. Maar het is tegelijkertijd een pri-
vaat bedrijf. Er is totaal geen transparantie, 
geen beroepsmogelijkheid. Alle checks 
and balances ontbreken.”

Gepubliceerd op 24 december 2010 in 
NRC Handelsblad.
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Landen worden het nooit eens over internet

Toen Nicolas Sarkozy in 2011 nog presi-
dent was, kondigde hij aan dat Frankrijk 
zich zou inzetten voor internationale regels 
voor het internet. President Sarkozy sprak 
vol lof over de verworvenheden van het 
net, maar vond dat strengere regels nodig 
zijn. Het internet “is geen parallel univer-
sum waar wetten en morele regels niet gel-
den”. Voor de goede verstaander verwees 
hij hiermee naar een document dat interne-
tactivist John Perry Barlow in 1996 op inter-
net zette. In die ‘Verklaring van de onafhan-
kelijkheid van cyberspace’ schreef hij aan 
alle regeringen: ‘Jullie zijn hier niet wel-
kom. Jullie hebben geen soevereiniteit 
waar wij bijeenkomen.’

Inmiddels is die verklaring enigszins naïef 
gebleken: natuurlijk hebben landen soeve-
reiniteit over internet. De digitale ruimte 
heeft nog steeds fysieke componenten die 
gecontroleerd kunnen worden, zoals China 
en Iran geregeld laten zien. Maar verder 
hebben staten geringe invloed gehad in de 
beginperiode van het internet. Juist daar-
door kreeg innovatie er ruim baan.

Sarkozy erkent terecht dat een systeem 
van nationale regels voor internet tegen de 
hele natuur van het nieuwe medium in-
druist. Toch wil hij wereldwijde regels.

Als er echter één politicus is die internet-
burgers moeten wantrouwen, dan is het 
wel Sarkozy. In 2009 voerde Frankrijk stren-
ge regels in tegen het downloaden van mu-
ziek en films. Wie wordt betrapt, wordt ge-
waarschuwd, en bij de derde keer van inter-
net geweerd. Aanvankelijk was in het wets-
voorstel geen rol weggelegd voor een rech-
ter. Het Franse constitutionele hof maakte 
bezwaar, omdat vrije toegang tot het inter-
net een mensenrecht is.

Internationale regels voor internet gaan 
nog verder dan dat. Het zal overigens vrij-
wel onmogelijk blijken om consensus te be-
reiken tussen landen. Bij regels voor het in-
ternet heb je te maken met meningsuiting 
– het is heel iets anders om daar consen-
sus over te krijgen dan over bijvoorbeeld 
het Verdrag inzake de rechten van het 
kind.

Hoe zouden die onderhandelingen eruit 
zien? Als de Verenigde Staten zeggen: we 

12



willen een wereldwijd verbod op websites 
met propaganda van Al-Kaida, dan zou 
een mogelijk antwoord van het nogal preut-
se Saoedi-Arabië kunnen zijn: dan willen 
wij een verbod op pornografie. Als Neder-
land voorstelt om kinderporno de wacht 
aan te zeggen, dan zegt Thailand mis-
schien wel: goed, maar dan ook geen kri-
tiek meer op onze koning.

De strengste regels zullen overwinnen. An-
derzijds is er maar één land nodig dat een 
eventueel ‘Verdrag over internet’ niet ratifi-
ceert, en dat kan optreden als vluchtpara-
dijs. Toen WikiLeaks zijn server niet meer 
in de VS kon houden, ging het naar Zwit-
serland.

De huidige lappendeken van nationale re-
gels voor internet is misschien niet de 
mooiste oplossing. Maar hij past wel het 
beste bij de eigen normen en waarden van 
de verschillende landen.

Gepubliceerd op de opiniepagina van 
Trouw op 9 juni 2011.
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Netneutraliteit
2 “Als het publiek niet mas-

saal in opstand komt, zul-
len de grote bedrijven be-
palen hoe het internet er 
uit gaat zien.”

– Tim Wu



Chileen is eigen baas op het internet

Wat een Chileen doet op internet is sinds 
juli 2010 zijn eigen zaak. De Chileense in-
ternetgebruiker krijgt van zijn regering de 
garantie dat de provider die hem toegang 
geeft tot het internet niets te zeggen heeft 
over wat hij daar bekijkt en doet.

Een nieuwe wet gebiedt internetproviders 
om alle „inhoud, toepassingen of diensten” 
gelijk te behandelen. Een Chileense provi-
der mag dus geen voorkeursbehandeling 
geven aan een website van een dochterbe-
drijf, of mensen hinderen die grote bestan-
den downloaden.

Volgens een van de initiatiefnemers van de 
wet, parlementariër Gonzalo Arenas, komt 
het geregeld voor dat providers de verbin-
ding afknijpen van gebruikers die veel films 
of muziek downloaden. Providers doen dat 
soms omdat ‘zware downloaders’ het net-
werk relatief veel belasten.

Tegen de Chileense krant La Tercera zei 
Gonzalo Arenas dat burgers nu „ongelimi-
teerde toegang tot het net zullen krijgen”. 
Het wetsvoorstel, onderdeel van een wijzi-
ging in de Telecommunicatiewet, werd vori-
ge week goedgekeurd door het Chileense 

Congres. Minister Felipe Morandé (Trans-
port en Telecommunicatie) heeft namens 
de regering zijn steun uitgesproken voor 
de wet, die de regering binnen dertig da-
gen formeel zou accepteren. Daarna heeft 
het onderministerie van Telecommunicatie 
drie maanden om de regels uit te voeren.

Chili is voorzover bekend het eerste land 
dat het zogeheten principe van ‘netneutrali-
teit’ bij wet vastlegt, het principe dat een 
internetprovider digitale gegevens niet in-
houdelijk en naar omvang beoordeelt voor-
dat ze naar de klant worden gestuurd.

Vooral in de Verenigde Staten is er momen-
teel een levendige discussie over netneu-
traliteit. Ook in de Europese Unie wordt 
daarover gepraat.

Voorstanders van netneutraliteit vrezen dat 
providers zelf zullen besluiten welke websi-
tes snel of langzaam zullen laden en welke 
helemaal niet. Bedrijven die ook zoekma-
chines, videosites of telefonie aanbieden, 
zouden hun eigen diensten mogelijk een 
voorkeursbehandeling geven.
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Ook internetbedrijven als Google, Skype 
en Yahoo zijn voorstander van een neutraal 
internet. Vint Cerf, een van de ontwerpers 
van het internet, verklaarde het succes van 
het nieuwe medium al eens daaruit dat het 
„werd ontworpen zonder poortwachters”.

Netneutraliteit elders

In de Verenigde Staten zoekt toezichthou-
der FCC naar een manier om de bevoegd-
heid te krijgen om netneutraliteit te eisen. 
Een rechter oordeelde in april 2010 dat de 
FCC die bevoegdheid niet had toen het 
provider Comcast, die de toegang tot de 
muziek- en filmruildienst BitTorrent had be-
perkt, op de vingers tikte. President Oba-
ma is voorstander van netneutraliteit, maar 
wetgeving is er nog niet.

In Nederland heeft de regering als tweede 
land ter wereld netneutraliteit in de wet 
vastgelegd.

Gepubliceerd op 16 juli 2010 in NRC 
Handelsblad en op 19 juli 2010 in 
nrc.next.
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‘Er moet een wet komen voor netneutraliteit’
Interview met Tim Wu

Tim Wu beseft dat het een cliché is. Maar 
om ervoor te zorgen dat het internet open 
en vrij blijft, moeten burgers zelf hun stem 
laten horen. Wu is een van de bekendste 
voorstanders van ‘netneutraliteit’, het prin-
cipe dat een internetaanbieder alle data-
pakketjes die hij verstuurt gelijk behandelt. 
In juli 2010 verhief Chili als eerste land ter 
wereld netneutraliteit tot wet. Zo wordt 
daar voorkomen dat een internetprovider 
een voorkeursbehandeling geeft aan be-
paalde websites (bijvoorbeeld bedrijven 
die daar voor betalen, of dochterbedrijven 
van de provider).

De Amerikaan Wu, hoogleraar auteursrecht 
en communicatie aan de Columbia Law 
School in New York, wil dat ook zijn land 
netneutraliteit omhelst. Volgens Wu moe-
ten er twee dingen gebeuren. „Er moet een 
wet komen voor netneutraliteit, zoals het 
recht op vrijheid van meningsuiting. Maar 
belangrijker nog is dat het publiek waarde 
gaat hechten aan netneutraliteit”, zegt Wu 
via het telefoonprogramma Skype. „Als het 
publiek niet massaal in opstand komt, zul-
len de grote bedrijven bepalen hoe het in-
ternet er uit gaat zien. De organisatie die 

netneutraliteit zou moeten afdwingen, toe-
zichthouder FCC, heeft moed nodig om de 
industrie aan te kunnen.”

In april 2010 oordeelde een rechter dat de 
Federal Communications Commission niet 
de bevoegdheid heeft om te oordelen over 
netneutraliteit. De FCC had internetprovi-
der Comcast op de vingers getikt, omdat 
het de toegang tot BitTorrent, een muziek- 
en filmruildienst, had beperkt. Sindsdien 
praatte de FCC met internet- en telecom-
bedrijven om tot een compromis te komen, 
maar die gesprekken zijn eerder deze 
maand op niets uitgelopen.

Volgens Wu, co-auteur van het standaard-
werk over de werking van internet Who 
controls the internet?, is de strijd voor net-
neutraliteit een gevecht tegen een machti-
ge lobby. „De FCC houdt sinds 1934 toe-
zicht op alle communicatiemiddelen, dus 
nu ook over het internet. Maar commissie-
leden vrezen dat ze na hun baan bij de 
FCC nergens meer aan de slag kunnen.” 
De gesprekken van de toezichthouder 
FCC met internet-en telecombedrijven wer-
den gestaakt kort voordat internetbedrijf 
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Google met telecombedrijf Verizon een ei-
gen beleidsvoorstel voor een netneutraliteit-
wet presenteerde. In dat voorstel werden 
mobiel internet en potentiële nieuwe inter-
netdiensten uitgezonderd van de regel om 
neutraal te zijn jegens verstuurde informa-
tie. Google, kreeg veel kritiek op het voor-
stel.

Mensen gebruiken steeds vaker mobiele 
apparaten om het internet op te gaan, en 
ook daarbij moet de neutraliteit worden be-
schermd, vindt Wu: „Ik denk dat Google 
zich heeft vergist met het beleidsvoorstel. 
Google dacht waarschijnlijk dat het Verizon 
opener kon maken. Maar wie bekeert 
wie?”

Onlangs verscheen een nieuw boek van 
Wu getiteld The Master Switch: The Rise 
and Fall of Information Empires. Daarin be-
schrijft hij de geschiedenis van de open-
heid van media. „Elke keer was er hetzelf-
de patroon. Een nieuw medium begon idea-
listisch, maar dan namen grote bedrijven 
het over en werd het een gesloten medi-
um. Somber, ja. Maar ik hoop dat we inter-
net nog kunnen redden.”

Gepubliceerd op 23 augustus 2010 in 
NRC Handelsblad.

18



advertentie

Op 17 februari 2013 kiest het volk van 
Ecuador of ze nog vier jaar Rafael Correa 
als president willen. Correa is in het Wes-
ten het afgelopen halfjaar vooral bekend 
geworden als de linkse leider die Julian As-
sange asiel heeft aangeboden. Maar wat is 
dat voor een land?

De Nederlandse media besteden relatief 
weinig aandacht aan Latijns-Amerika. In de 
kwaliteitskranten zullen rond de verkiezin-
gen in Ecuador zeker wel enkele achter-
grondartikelen verschijnen, maar voor som-
mige mensen is dat niet genoeg. Bent u zo 
iemand? Steun dan het crowdfundingpro-
ject ‘Onze Man in Ecuador’. Van mijn reis 
en onderzoek in Ecuador zal ik verslag 
doen via mijn website en sociale media. 

Maar daarnaast krijgen de donateurs die 
iets meer kunnen missen: een magazine zo-
als dit, met exclusieve artikelen over Ecua-
dor, die niet elders zullen verschijnen. Je 
moet het steunen van dit project dan ook 
deels zien als het nemen van een abonne-
ment: wie dertig euro of meer doneert, 
abonneert zich op een wekelijks digitaal 
nieuwsmagazine over Ecuador; wie vijftig 
euro of meer doneert, abonneert zich op 
het exclusieve radioprogramma vanuit 
Ecuador. Wie nog meer kan missen, kan 
een lezing of een fotoreportageboek ver-
wachten. Voor meer informatie, bezoek de-
ze website: 
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/vie
w/749-onze-man-in-ecuador
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