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SAMENVATTING
COMMUNICATIERECHTEN,DEMOCRATIEENLEGITIMITEIT:DEEUROPESEUNIE
Dissertatie
JuliaHoffmann

Samenvatting
Deze dissertatie heeft tot doel het discours omtrent “communication rights”
(communicatierechten) te relateren aan de discussie aangaande de democratische
legitimatie en verder uit te wijden over de relevantie van deze relatie door in het
bijzonder te kijken naar de Europese Unie (EU). Vanuit empirisch perspectief is de
aandachtgerichtophetidentificerenvandemeestbelangrijkeEuropeseregelgeving
en beleid die de communicatierechten van burgers beïnvloeden. In het bijzonder
wordtgetrachteenkritischeanalysetegevenvandeontwikkelingvanéénvande
belangrijksterechtenindecontextvandeEU:hetrechtopinformatie.


Door middel van een aantal aparte theoretische en empirische

beschouwingen wordt dit vraagstuk onderzocht. Deze zijn samengebracht in het
werkdatvooruligt.


Het eerste gedeelte van deze dissertatie heeft tot doel het concept

communicatierechten te verduidelijken. Allereerst wordt vanuit een historisch
perspectief de ontwikkeling van het internationale politieke en wetenschappelijke
discours geschetst. Nadien volgt een kritische bespreking van het concept vanuit
verschillende invalshoeken en wordt het conceptuele referentiekader van de
dissertatieinditveldgeplaatst.


Het tweede gedeelte van de dissertatie verbindt het concept

communicatierechten met de huidige academische discussie aangaande de
legitimatie van supranationale regelgeving zoals door de EU. Er wordt een korte
schetsgegevenvanhetdebatbetreffendehet“democratischtekort”.Vervolgensis
er aandacht voor de aannames en vereisten van democratische modellen die de
focus leggen op de burgerlijke competentie om “communicative power” uit te
oefenen als meetlat voor het legitimeren van regelgeving, waarna de toepassing
hiervanwordtgeschetstophetgevalvandeEU.Afsluitendwordtdenoodzaakvoor
erkenning van communicatierechten voor Europese burgers beargumenteerd
evenalshuninclusieinEuropesewetgevingenbeleidsinstrumenten.
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InhetderdegedeeltewordendemeestrelevantegebiedenvanEUwetgeving

enbeleidnaderbekeken,metnameheteffectdatdezehebbenopsommigevande
eerder besproken communicatierechten. Tevens wordt het onlangs voorgestelde
Europesecommunicatiebeleidinditkadergeanalyseerd.


Nadat het belang van communicatierechten voor Europese integratie

duidelijk is gemaakt, wordt er bijzondere aandacht gegeven aan één van deze
rechten:hetrechtoptoegangtotinformatie.Doormiddelvantweecasestudieszal
er een diepere analyse plaatsvinden van het belang van dit specifieke recht in
Europesecontext.Dekeuzevoorjuistditcommunicatierechtberustoptweepijlers.
Allereerst, zo wordt beargumenteerd, is het recht op informatie het meest basale
recht van alle communicatierechten. Zonder de aanwezigheid van ditbasis recht is
eenlevensvatbaredemocratienietmogelijk.Tentweedeishetjuistditrechtdatin
dehuidigediscussiesenjuridischeontwikkelingenbinnendeEUcentraalstaat,met
name sinds de recente problemen met de ratificatie van een Europese Grondwet.
Tevens is het ook één van de rechten die onder druk is komen te staan na de
gebeurtenissenop9september2001endeantiterrorismemaatregelendiesindsdien
zijngenomen.


De eerste case studie bestaat uit de ontwikkelingen rond het recht op

toegangtotEUdocumenten.


Tenslotteiseraandachtvoorderolvanhetrechtopinformatieinrelatietot

deeisendiegesteldwordenaaneeneerlijkenjuistproces.Erisspecifiekeaandacht
voor met name die gevallen waar individuen en groepen worden verdacht van het
financierenvanterrorisme,opwiensfinanciëleeigendommenbeslagisgelegddoor
middelvanEuropese(implementatie)wetgevingendievervolgenstrachtenomhun
vermeldingop“terrorismeblacklists”aantevechten.
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