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Stop de spam! 
 

1. Inleiding 

 

Elke morgen begint een MvM’er met een kop koffie of warme chocomelk in de hand aan 
zijn dag met het lezen van zijn e-mail. Wat een moment van ontspanning zou moeten zijn is 
jammer genoeg vaak een lijdensweg, wanneer je geen onderscheid meer kunt maken tussen 
belangrijke berichten en ongewenste e-mails. Dergelijke berichten hebben reclame op het 
oog, willen een nieuw product verkopen, of zijn er gewoon op uit de gebruiker op te lichten 
door hem te vragen of hij niet zou willen deelnemen aan de trekking van de eeuw. 

Volgens Brightmail, een van de leiders op de markt van anti-spamfilters, staat spam voor 
een goede 65% van al het mailverkeer, en dit cijfer is in stijgende lijn. Aangezien dit soort 
statistieken meestal door anti-spam uitgeverijen zelf worden uitgegeven moet dit met een 
korreltje zout genomen worden. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen twee 
soorten berichten die in een bedrijf worden verwerkt: de mails die binnen een bedrijf en 
tussen collega's worden uitgewisseld, en de mails die vanuit het bedrijf met de buitenwereld 
worden uitgewisseld. De eerste groep omvat het grootste aantal berichten, en wordt dus niet 
als spam beschouwd. 
Spam kan echter gevaarlijk worden als het de vorm aanneemt van “mail bombing”. In dat 
geval komen honderden of duizenden exemplaren van hetzelfde bericht samen in een 
bepaalde mailbox, waardoor die praktisch onbruikbaar wordt. 

Er bestaat op dit ogenblik geen Europese reglementering voor het spam-fenomeen. Het 
Europese parlement laat de lidstaten vrij om in dat gebied wetten uit te schrijven. Het feit 
dat er geen wetgeving hieromtrent bestaat maakt de anti-spamstrijd des te moeilijker. 

Dit document heeft als doel het begrip “spam” te verduidelijken en de eigenschappen ervan 
voor te stellen. Daarna worden enerzijds de meest gebruikte technieken van spammers 
voorgesteld, anderzijds worden de technische middelen opgesomd die het mogelijk maken 
zich te beschermen tegen deze plaag. Ten laatste kijken we nog eens kort naar de wettelijke 
aspecten van het probleem en geven we enkele goede tips aan surfers. Om af te ronden 
worden de voornaamste technische termen in een woordenlijst verklaard. 
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2. Oorsprong en definitie van het woord spam 

Reclame is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Op straat, in het openbaar vervoer, in 
de kranten, in de biscoop, op televisie, op de radio en nu ook op internet. Je kan 
tegenwoordig niet meer om internet heen, en het is een doeltreffend middel om strategisch 
en operationeel marketing te voeren. 
In bedrijven is internet (intranet of extranet) onmisbaar geworden. De elektronische mail 
wordt trouwens tegenwoordig meer gebruikt dan gewone bureauticatools. Die beperken zich 
dan meer tot de officiële communicatie (processen-verbaal van vergaderingen, 
studieverslagen, enz). 
SPAM (met hoofdletters) is een commercieel merk van varkensvlees in blik, eigendom van 
de firma Hormel Foods1 (figuur 1). De afkorting SPAM zou kunnen komen van de 
samentrekking van de woorden “SPieced” en “hAM”. Voornamelijk in de Verenigde Staten 
had dit na de tweede wereldoorlog een enorm succes, toen het door de rantsoenering zeer 
moeilijk was vers vlees te vinden. 
Maar een onderzoek naar voeding behoort niet tot de taken van de sectie Onderzoek, dus 
gaan we ons voornamelijk buigen over de kwestie van ongewenste e-mail, ook bekend als 
spam (met kleine letters). 

 

 
Figuur 1: De echte SPAM 

 
Er bestaan meerdere definities om het fenomeen spam te verklaren. Een algemene definitie 
kan luiden: elektronische mail die ongevraagd en in grote hoeveelheden naar surfers wordt 
verzonden, en die meestal in de prullenmand terechtkomt.  Dit laatste is een vrije vertaling 
van de in Frankrijk weerhouden term “pourriel” (afkomstig van poubelle en courriel) uit de 
Petit Larousse 2004. 

Spam is doorgaans een nutteloze boodschap (e-mail) die geen verband houdt met het 
onderwerp waarover de discussie gaat. Die boodschap kan voor een ware vervuiling van het 
netwerk zorgen onder de vorm van spamming of mail bombing. Het feit dat een e-mail 
enkel ongewenst is, is naar onze mening geen reden om die als spam te bestempelen. 

                                                      
1   Wens je meer informatie, surf dan naar de volgende website: http://www.hormel.com 
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Hoewel er nog andere termen voor dit fenomeen bestaan, wordt het woord spam in de 
praktijk het meest gebruikt, ook op internet. 

In de Engelssprekende wereld worden ook andere termen gebruikt om spam-mail aan te 
duiden, zoals UCE (Unsolicited Commercial E-mail) en UBE (Unsolicited Bulk E-mail). 

Voor surfers komt spam meestal overeen met “ongewenste e-mails”. Het gebeurt wel eens 
dat een surfer geïnteresseerd geraakt in één of andere software (of eender welk ander 
product) dat via spam voor een zeer aantrekkelijke prijs wordt voorgesteld. Hier begint de 
paradox: een ongewenst bericht is dus in sommige omstandigheden niet alleen gewenst 
maar kan ook de mogelijkheid bieden goede zaken te doen. 

3. De eigenschappen van spam 

Er bestaan verschillende soorten spam. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële 
spam voor de verkoop van financiële diensten, commerciële spam voor de promotie van 
goederen en diensten, erotische spam, spirituele spam, enz. De omvang van spam t.o.v elke 
categorie varieert in functie van tijd, geografische ligging of zelfs van politieke 
gebeurtenissen (verkiezingsperioden bijvoorbeeld). 

Aan de andere kant van de Atlantische oceaan beweren sommigen (zoals de Amerikaanse 
kandidaat voor het vice-presidentschap Joseph Lieberman) dat een bericht een commerciële 
inhoud moet hebben om als spam beschouwd te worden. Hij beweert dat wanneer je een 
ongewenst bericht opstuurt met een politieke inhoud, je met vrijheid van meningsuiting te 
maken hebt en niet met spam.  

Wat ons betreft is het commerciële aspect geen absolute voorwaarde om van spam te 
spreken, al vind je in de meerderheid van spam-berichten deze eigenschap wel terug. 
Het is moeilijk een eenduidige omschrijving van het woord spam te vinden die door 
iedereen wordt aanvaard, dus zetten we de eigenschappen waar iedereen het wel eens mee is 
even op een rijtje: 

 Spam is een elektronisch bericht. Reclamefolders die je bijna elke dag in je brievenbus 
vindt worden dus niet als spam beschouwd. 

 Spam wordt massaal vanaf één enkel adres verstuurd naar verschillende doeladressen. 

 Spam is een ongewenste e-mail die verstuurd wordt zonder dat de ontvanger er expliciet 
naar gevraagd heeft. Deze eigenschap is uiteraard niet voldoende om een e-mail als 
spam te beschouwen, anders zou een e-mail die je naar je vriendin stuurt (om haar uit te 
nodigen iets te gaan drinken of om haar geluk te wensen met haar verjaardag) een 
ongewenste e-mail zijn die onder de benaming spam valt. 

 Spam mikt niet op een bepaalde doelgroep, en baseert zich enkel op de e-mailadressen 
van de ontvangers. In dit verband is het nuttig even te vermelden dat verschillende 
pornografische producten aangeboden werden en worden, zonder dat er rekening wordt 
gehouden met de leeftijd van de ontvanger. 

 Spam bevat vaak vervalste elementen die het de spammer mogelijk maken de ontvanger 
te misbruiken en eventuele juridische gevolgen te vermijden. 

Spam veroorzaakt voornamelijk last aan de ontvangers. 
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4. De technieken van spammers 

Er bestaan verschillende technieken die door spammers gebruikt worden om spam te 
verspreiden. Hier volgen enkele voorbeelden van deze technieken, die trouwens constant 
evolueren: 

4.1. De aankoop van adressendatabases 
De makkelijkste manier bestaat erin een bestaande database van adressen aan te kopen. Een 
werknemer van AOL (America Online) werd in 2004 betrapt op het verkopen van een 35 
miljoen lange e-mailadressenlijst van klanten die bij deze internetprovider aangesloten 
waren. Spammers verkopen hun respectieve databases ook aan elkaar door. Dit soort 
praktijken is in België uiteraard verboden. 

In de praktijk blijkt echter dat deze files voortdurend worden geüpdatet. Het CDT (Center 
for Democracy & Technology), het Amerikaanse equivalent van de Belgische Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft in 2002 en 2003 een onderzoek 
verricht naar de bronnen van spam. Dit organisme maakte honderden mailboxen aan die 
allemaal bestemd waren voor een uniek gebruik. Dan werd er zes maanden gewacht om na 
te gaan welk soort e-mails deze adressen ontvingen. Sommige adressen werden ook op 
websites gepubliceerd en er na enkele weken terug afgehaald terwijl andere adressen op 
deze websites bleven staan. Het werd al snel duidelijk dat de adressen die er na twee weken 
al af waren minder spam gekregen hadden dan de andere. 
Ten slotte moet vermeld worden dat sommige internetproviders een dubieuze rol spelen. 
Sommige providers eigenen zich het recht toe te beschikken over de gebruikersgegevens en 
die aan hun partners door te spelen.  

4.2. Spyware  
Een spammer kan ook een attachment aan zijn mail toevoegen in de vorm van een spyware 
(een spionage-software) die zich op de computer van de ontvanger installeert zonder dat die 
het beseft. Deze techniek werd al geobserveerd in het geval van virusaanvallen.  

Een werknemer van een groot bedrijf ontvangt bijvoorbeeld een mail die ogenschijnlijk van 
de veiligheidsdienst komt (security@bedrijf.be). In deze mail staat in het Engels dat de 
computer geïnfecteerd is. Om dit op te lossen hoeft de gebruiker alleen maar de antivirus die 
in attachment staat te activeren. Het virus steekt in dit geval in een gecomprimeerde file, en 
wordt beschermd door een paswoord dat in de bijgevoegde tekst staat.  

Deze coderingsmethode (gecomprimeerde file, beschermd door een paswoord) maakt het 
mogelijk de meeste antivirus beschermingen te ontwijken. Het slachtoffer moet echter wel 
meewerken, zij het ongewild. 

Het ontstaan van breedbandcommunicatie, voornamelijk ADSL, heeft ervoor gezorgd dat 
deze techniek niet zo zichtbaar meer is; particulieren beseffen inderdaad niet dat hun toestel 
minder goed werkt, zelfs wanneer het door een spyware geïnfecteerd is. 



TECHN  

5/12 

 

4.3. Phishing 
Phishing is een systeem gebaseerd op het zich onrechtmatig toe-eigenen van een identiteit. 
Volgens een artikel verschenen in het tijdschrift “01 Informatique”2 heeft phishing de 
Amerikaanse banken al minstens 1,2 miljard dollar gekost. 

Het meest voorkomende voorbeeld van deze plaag is het massaal opsturen van e-mails 
waarvan je op het eerste gezicht denkt dat ze verzonden worden door grote banken. Eerst 
wordt de ontvanger verzocht op een hyperlink te klikken om zijn persoonlijke gegevens bij 
te werken op een website die identiek is aan die van zijn bank. Eenmaal ingevuld worden de 
gegevens doorgestuurd naar een derde die vrijuit overschrijvingen naar zijn eigen 
bankrekening kan uitvoeren, zonder dat het slachtoffer ook maar iets doorheeft. 

Aangezien de meeste phishing-activiteiten vanuit Azië gebeuren, is heel het Belgische en 
Europese juridisch arsenaal zeer ontoereikend. Zolang deze websites niet opgedoekt worden 
en de daders niet geïdentificeerd worden, blijft elke efficiënte strijd tegen phishing een 
utopie. 

4.4. SMTP relay 
Sommige professionele spammers gebruiken hun eigen domeinnamen en gaan op zoek naar 
een toegang tot internet via providers zonder scrupules die afkomstig zijn van landen waar 
de wetgeving iets lakser is, zoals China of sommige landen van de voormalige Sovjetunie. 
Anderen gaan op zoek naar een open SMTP relay (Simple Mail Transfer Protocol) om hun 
berichten te verzenden.  

In een rapport van de OESO3 staat dat meer dan 40% van de e-mailservers in Europa als 
relay gebruikt worden. Dit percentage zou zelfs veel hoger zijn in ontwikkelingslanden, 
waar de veiligheidsregelingen bijna onbestaand zijn. 

4.5. De vervalsing van het verzendadres 
Om zijn identiteit niet prijs te geven kan de spammer het verzendadres vervalsen. Bijna elke 
surfer kan deze vervalsingstechnieken onder de knie krijgen. 

Sommige spammers proberen ook een fictief adres te gebruiken, of delven een vertrouwelijk 
IP-adres op. In dit geval is het mogelijk de provider terug te vinden die de toegang heeft 
verschaft en de e-mail heeft gegenereerd, en zo tot het toestel te komen die het verstuurd 
heeft. 

Zo worden zwarte lijsten opgesteld. Maar ervaren spammers kennen een aantal 
geavanceerde technieken die het mogelijk maken dit te omzeilen. 

4.6. Harvesting 
Sommige professionele spammers gebruiken ook de harvestingtechniek. Dat is het testen 
van alle adressen uit een zeker domein. Deze techniek is verwant aan de “brute force attack” 
die paswoorden tracht te forceren door alle mogelijke combinaties uit te proberen. 

                                                      
2   Voor meer informatie, lees het artikel gepubliceerd door T. Limouzin-Lamothe en B. Amaudric du Chaffaut in 
het tijdschrift “01 Informatique” van 19 november 2004. 
3  Samenvatting voor de OESO-workshop over spam, afdeling Wetenschap, Technologie en Industrie. Commissie 
voor het Beheer van Informatie, Informatica en Communicatie, DSTI/ICCP (2003)10/FINAL, 9 februari 2004. 
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Deze manier van werken is efficiënt wanneer je te maken hebt met korte e-mailadressen. 
Voor lange adressen moet je enorm veel herhalingen doen en aanzienlijke inspanningen 
leveren die geen enkele spammer in zijn eentje zou aankunnen. 
 

Ten slotte bestaan er nog andere werkwijzen zoals “MX Record”, oplichting, 
encoderingstechnieken, “Web Bugs”, “crawling”, enz. Deze technieken vallen echter buiten 
het kader van dit document en zullen dus niet aangekaart worden. 

5. Anti-spamfilters 

Er bestaan verschillende methodes om spam te filteren. Elke methode kan trouwens door 
spammers tot op zekere hoogte omzeild worden. Enkele voorbeelden van filtertechnieken: 

5.1. Zwarte en witte lijsten 
Zwarte lijsten staan in het Engels bekend onder de naam “black-lists”. De bedoeling is e-
mails te weren die afkomstig zijn van bepaalde adressen. Historisch gezien is dit de oudste 
manier om spam tegen te gaan, maar omdat sommige internetproviders dan ook met 
argwaan zouden worden bekeken en zelf het risico zouden lopen geblokkeerd te worden, is 
deze methode controversieel: je hebt als onschuldige gebruiker van een bepaalde 
internetprovider even veel kans om geblokkeerd te worden als een spammer. Daarom is 
deze methode niet zo betrouwbaar, want het blokkagepotentieel van gewone mail is heel 
hoog. 

Witte lijsten worden opgesteld aan de hand van veilige adressen. In dit geval mogen e-mails 
die afkomstig zijn van dergelijke lijsten door de anti-spamfilters, terwijl de andere 
geblokkeerd worden. Over het algemeen krijg je door deze methode een belangrijk 
percentage valse positieven. Het is immers onmogelijk een volledige lijst te hebben met 
enkel goede adressen, omdat dit soort e-mails van een enorm aantal bronnen uit alle hoeken 
van de wereld kunnen komen. 

5.2. Zelflerende filters 

Zelflerende of bayesiaanse filters baseren zich op een database die zowel gekende spam als 
veilige mails bevat. Wanneer zo’n database groot genoeg is, gaat het systeem de woorden 
klasseren in functie van de waarschijnlijkheidsgraad dat ze in een spam voorkomen.  

Dit systeem is vrij efficiënt, en brengt maar een beperkt aantal valse positieven voort. Deze 
filters passen zich voortdurend aan, houden rekening met de ervaring van de gebruiker, en 
worden op die manier steeds doeltreffender. 

5.3. Heuristische filters 

Heuristische filters zijn filters die op regels steunen. Ze scannen de inhoud van e-mails en 
gaan op zoek naar woorden of woordgroepen die kunnen aantonen dat het een spambericht 
is. Dit zijn woorden zoals “seks”, “viagra”, “loterij”, enz. 

Deze filters zijn niet altijd even efficiënt. Als je het werkingsprincipe van deze filters kent 
kun je namelijk als spammer dit makkelijk omzeilen door de woorden lichtjes te vervormen 
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door speciale tekens toe te voegen, waardoor je moeilijk te filtreren woorden krijgt zoals 
“seeee-ks”, “via-------gra!” en “lo*terij”. 

Wanneer de anti-spamfilter niet in staat is te redeneren en wanneer hij zich niet constant 
aanpast glippen deze woorden door de mazen van het net. 

5.4. Herkenningstechnieken van een spam-handtekening 

Deze techniek bestaat erin voor elk geïdentificeerd spambericht een handtekening op te 
maken. Deze handtekening wordt dan in een database of in een handtekeningsfile 
opgenomen. Daarna wordt de handtekening van elk binnenkomend bericht berekend en 
vergeleken met de handtekeningen die al opgenomen zijn. Als het resultaat positief is wordt 
de e-mail als spam beschouwd en wordt hij geweigerd of in quarantaine geplaatst. 

Deze methode is enkel doeltreffend wanneer de databases vaak worden bijgewerkt. 

5.5. Het quarantaine-vraagstuk 

Verdachte e-mails die in quarantaine worden geplaatst zorgden al vaker voor debatten in 
bedrijven. 

Het principe van quarantaine werkt als volgt: wanneer een e-mail ervan verdacht wordt 
spam te zijn, dan houdt het systeem hem tegen. Het systeem stuurt dan een boodschap naar 
de ontvanger om te melden dat een e-mail die voor hem bestemd is in quarantaine geplaatst 
werd. De ontvanger moet dan nagaan of die boodschap inderdaad spam is of een gewone e-
mail. 

Dankzij het antwoord van de ontvanger kan de anti-spamfilter zijn filtreringsvermogen 
verbeteren. Als een ontvanger een in quarantaine geplaatste e-mail als spam beschouwt, dan 
zal de filter die e-mail ook zo opnemen, en in het vervolg weigeren. 
Ten slotte moet vermeld worden dat e-mails die in quarantaine geplaatst worden niet 
toegankelijk zijn voor de systeembeheerder. Zoniet zou dit in strijd zijn met de wet tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In België zou over deze kwestie gedebatteerd 
moeten worden in de collectieve arbeidsovereenkomst om het beste compromis te vinden 
tussen de belangen van alle betrokken partijen. 

 

Een diepgaande analyse van filtreringstechnieken past niet in het kader van dit document. 
De meeste anti-spamfilters gebruiken echter een combinatie van al deze technieken, en dat 
is een noodzakelijke voorwaarde om een minimum aan efficiëntie te verzekeren. 

6. Wettelijke aspecten 

Spam zorgt voor tegenstrijdige wetgevingen. Daar waar een spammer zich zal beroepen op 
de vrijheid van meningsuiting, die door onder andere de Europese conventie van de 
mensenrechten wordt verzekerd, zal de surfer claimen dat hij recht heeft op het respect van 
zijn privacy, die eveneens door dezelfde conventie gewaarborgd wordt. 

Je kunt landen opdelen in twee kampen, naargelang de manier waarop ze anti-spamwetten 
gebruiken: zij die kiezen voor het opt-in-principe en degenen die kiezen voor het opt-out-
principe. Opt-in betekent dat je een e-mail slechts naar iemand kunt opsturen als die persoon 
dat toelaat. Opt-out betekent dat je e-mails kunt sturen naar een persoon zolang die dat niet 
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heeft verboden. Deze laatste manier werd fel bekritiseerd door de meeste anti-
spamverenigingen. 

Vooraleer de Belgische wetgeving erop na te slaan hebben we ons de vraag gesteld of op 
bedrijfsniveau anti-spamfilters wel overeenstemmen met de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
Op dat vlak neemt de Belgische rechtspraak een duidelijk standpunt in: de e-mail maakt 
deel uit van de persoonlijke sfeer. Elke communicatie van een medewerker in een bedrijf 
wordt dus beschouwd als privé-communicatie (voorzien in de wet van 30 juni 1994 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie).  

Bijgevolg mag een werkgever de mailbox van een werknemer niet analyseren wanneer de 
werknemer weigert dat een anti-spamfilter de inhoud van zijn mails onderzoekt. Deze 
juridische houding mag dan verdedigbaar zijn voor spam, het is niet van toepassing op de 
anti-virussen. Wanneer je e-mails niet filtert zet je inderdaad de deur van het bedrijf open 
voor virussen, wat erge gevolgen kan hebben voor de veiligheid van het informatiesysteem 
van een bedrijf. Daarom gaan veel bedrijven sommige attachments4 vernietigen omdat ze 
een belangrijk risico vormen voor de verspreiding van virussen. 
Sinds 26 april 2002 heeft België een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte 
van de controle op de elektronische on-line communicatiegegevens. Deze overeenkomst 
tracht zowel de rechten van de werknemer te beschermen, als die van de werkgever, die 
nood heeft aan een goed functionerend bedrijf. Ze bevat een volledige opsomming van de 
finaliteiten die de controle van de elektronische communicatie door de werkgever 
rechtvaardigen. 

6.1. De grondbeginselen van de Belgische wet van 11 maart 
2003 

Deze wet heeft als doel een deel van de Europese richtlijn “privé-leven en elektronische 
communicatie”5 om te zetten in een nationale wetgeving. Deze richtlijn verandert van 
richting door van het opt-out-principe over te gaan naar het opt-in-principe. Ze bepaalt 
onder andere: 

Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst 
(automatische oproepapparaten), fax of e-mail met het oog op direct marketing kan 
enkel toegestaan worden met betrekking tot abonnees die daarin vooraf hebben 
toegestemd. 

Dezelfde richtlijn laat trouwens toe het opt-in-principe wat te verlichten, zoals blijkt in de 
volgende paragraaf: 

… kan een natuurlijke of rechtspersoon die van zijn klanten elektronische 
contactgegevens voor elektronische post verkrijgt in het kader van de verkoop van een 
product of een dienst, overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die elektronische 
contactgegevens gebruiken voor direct marketing van eigen gelijkaardige producten of 
diensten mits de klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden 
kosteloos en op makkelijke wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van die 
elektronische contactgegevens bij het verzamelen ervan en, ingeval de klant zich in 
eerste instantie niet tegen dat gebruik verzet, bij elke boodschap. 

                                                      
4 Bijvoorbeeld files met een “.exe” extensie, mogelijke spywares. 
5 Richtlijn 2002/58/EG van het Europese parlement en van de Raad van 12 juli 2002. 
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Sommigen spreken al over een “verzacht” opt-in-principe. Wanneer de ontvangers reeds 
hun akkoord hebben gegeven in het kader van een voorafgaand verband is geen enkele 
bevestiging vereist. De opt-out-mogelijkheid (uitschrijving) blijft echter bestaan. 

6.2. De beperkingen van de wet van 11 maart 2003 

De beperkingen van deze wet situeren zich voornamelijk op het niveau van: 

 Het eerste verzoek 

Rekening houdend met het opt-in-principe kan men zich afvragen hoe een afzender de 
toestemming van een ontvanger zou kunnen krijgen zonder de toestemming een eerste 
keer aan te vragen. 

 De overgangsregeling 

Een andere beperking van de Belgische wet is dat er een overgangsregeling ontbreekt 
tussen het opt-out-principe (dat vroeger van toepassing was), en het nieuwe opt-in-
principe. In dit geval kunnen de databases die onder het vorige stelsel werden 
opgemaakt niet meer gebruikt worden. 

7. Enkele tips 

Er bestaan verschillende tips en aanbevelingen die bestemd zijn voor surfers, om te 
vermijden dat ze zouden overspoeld geraken door spam. De vijf volgende punten geven een 
overzicht van de aanbevelingen die het CDT geeft: 

 Wanneer je je e-mailadres op een website of op een forum achterlaat kun je het best 
vermommen. Je kan bijvoorbeeld beter “bert.peeters.at.bedrijf.com” gebruiken dan 
“bert.peeters@bedrijf.com”. Op deze manier kunnen de spammers met hun crawlers dit 
niet meer als een e-mailadres identificeren. Mensen zijn echter wel in staat het juiste 
adres te reconstrueren. 

 Lees aandachtig on-line inschrijvingsformulieren die je e-mailadres opvragen. Het is 
namelijk mogelijk dat de algemene voorwaarden hen toelaten je e-mailadres naar 
verschillende partners door te sturen. 

 Het is aanbevolen verschillende e-mailadressen tegelijkertijd te gebruiken. Het eerste 
zal dan gebruikt worden voor veilige communicatie, terwijl de andere fungeren als 
“wegwerpadressen”. Je kunt ze met andere woorden achterlaten wanneer ze dreigen te 
verzuipen in spam. 

 Het is aangeraden een anti-spamfilter te gebruiken. 

 Korte e-mailadressen zijn makkelijker te raden, en kunnen dus makkelijker geraakt 
worden door spam. 
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Naast deze officiële aanbevelingen kan het nuttig zijn nog enkele tips mee te geven om op 
de juiste manier te reageren op elke spamtechniek. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
belangrijkste aanbevelingen. 

 

Techniek Aangepaste reactie 

Spyware  Zorg ervoor dat je beperkte rechten op je toestel hebt 
wanneer je surft en je mailbox opent 

 Gebruik een anti-spyware software 

 Open nooit een attachment vanuit je brievenbus maar save 
hem eerst op je schijf (de meeste anti-virustools kunnen 
omzeild worden wanneer je een file vanuit een 
mailprogramma opent) 

 Surf en open je e-mails alleen met een anti-virus die up-to-
date is 

Crawlers  Gebruik een wegwerpadres (gratis e-mailaccount die je 
kunt wegwerpen wanneer die door spam wordt 
overspoeld) 

 Laat je adres niet op internet achter, of anders alleen onder 
vermomming 

Harvesting  Gebruik lange adressen, met onbetekenende woorden die 
je niet snel kan raden 

 Gebruik een wegwerpadres 

Herverkoop van 
adressendatabase 

 Laat je adres alleen achter op serieuze websites, als je 
objectieve criteria hebt (bekende bedrijven, openbare 
nationale of Europese websites, enz.) 

 Check de gebruiksvoorwaarden van de gegevens, en 
ontvink de aangevinkte toelatingen 

 Gebruik een wegwerpadres 

Vervalsing van het 
verzendadres 

Geen eenvoudige reactie bekend, maar de zwarte lijsten van 
anti-spamverenigingen bevatten IP-adressen van internet-
providers die ervoor bekend staan spam ongecontroleerd te 
relayen. 

Tabel 1: overzicht van enkele aanbevelingen 

 
Naast deze tips ligt het voor de hand dat je nooit op een spam-bericht moet antwoorden, en 
dat je moet leren te ontdekken wanneer je met oplichting te maken hebt. De Nigeriaanse 
oplichting is hier een berucht voorbeeld van. 
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8. Conclusies  

Over het algemeen vormen anti-spamfilters één van de steunpilaren van de 
netwerkveiligheid. Toch werken ze enkel reactief. Net zomin als anti-virusprogramma’s 
kunnen ze vermijden dat er spam wordt opgestuurd. Daarom is het zinloos te denken dat 
spam ooit kan worden uitgeroeid. 

Er bestaan op de markt een heleboel oplossingen. Eén van deze tools is SpamAssassin die 
als freeware wordt aangeboden, en meer dan 800 tests bevat. Deze tests worden ontworpen 
door programmeurs die hun intuïtie volgen, en steunen op geen enkele wetenschappelijke 
basis. SpamAssassin begint echter zijn nut te bewijzen en wordt al in productie gebruikt 
door meerdere bedrijven. 

Zoals dat het geval is in de wapenwedloop, gaan spammers een nieuwe techniek verzinnen 
om een filter slimmer af te zijn, telkens wanneer ze merken dat er nog eentje werd 
ontwikkeld door een filteruitgever. 

Om de efficiëntie van een filter te verhogen is het noodzakelijk dat de gebruikers actief 
meewerken aan de verbetering van het leervermogen en de ontwikkeling van de filter. Maar 
om het vertrouwen van de modale surfer niet verder te schaden is een arsenaal nodig van 
internationale juridische maatregelen, van verantwoordelijk gedrag en bruikbare tools. 

Zouden die er niet zijn, dan zou spam economische gevolgen hebben voor particulieren, 
maar vooral voor internetproviders en bedrijven. Bij wijze van voorbeeld, wanneer een 
bedrijf met 1000 medewerkers per dag 6000 spams zou krijgen (gemiddeld 6 spamberichten 
per persoon per dag), en dat elke spam voor 1 minuut tijdsverlies zou zorgen, kost dit het 
bedrijf 6000 minuten, wat overeenkomt met 100 werkuren elke dag. Voor 250 werkdagen 
per jaar zou spam dus 25.000 werkuren kosten. Stel dat een werkuur 75 euro kost, dan is de 
slotrekening 1.875.000 euro per jaar. 

Berichten in quarantaine stellen kan de perverse gevolgen van spam gedeeltelijk 
onderdrukken, maar het is een vrij zwaar proces wanneer je het moet beheren, en er is geen 
garantie dat er enige productiviteit is. De gebruiker moet namelijk voortdurend de mails 
checken die in quarantaine staan en beslissen welke veilig zijn en welke vernietigd moeten 
worden. 
Hoewel de gebruiker in de praktijk de anti-spamfilters vertrouwt en de in quarantaine 
geplaatste mails zelfs niet leest, kan dit gedrag toch nefaste gevolgen hebben wanneer 
veilige mails niet op tijd worden verwerkt. Want dit zou het voornaamste voordeel van e-
mail in vraag stellen, met name de mogelijkheid snel te kunnen communiceren. 
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9. Woordenlijst 

 

CDT Center for Democracy & Technology: een Amerikaans centrum dat 
overeenkomt met de Belgische Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

Crawler Een robot-programma dat websites scant, op zoek naar e-mailadressen. 

Harvesti
ng 

Een techniek waarbij alle mogelijke adressencombinaties van een bepaald 
domein worden uitgeprobeerd om zo de juiste e-mailadressen te 
identificeren.  

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  

Opt-in Je kunt een e-mail enkel sturen naar iemand die ermee akkoord gaat.  

Opt-out Je kunt een e-mail naar iemand sturen zolang die dat niet verbiedt.  

Phishing De identiteit van een gebruiker wordt gestolen om zo de ontvangers van 
spam op te lichten. 

Spam Ongewenste e-mail die last veroorzaakt aan de ontvanger. De term junkmail 
wordt ook gebruikt. 

Spammin
g 

Ongewenste e-mail versturen. 

Spyware Een spionage-software die wordt geïnstalleerd zonder dat de gebruiker het 
weet, en die bijvoorbeeld dient om als open relay te fungeren om e-mails te 
versturen. 

UBE Unsolicited Bulk E-mail: idem als spam. 

UCE Unsolicited Commercial E-mail: idem als spam. 

 

 


