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bijdragen aan ‘hoge kwalitatieve en journalistieke stan-
daarden bij de publieke omroep’. Staatssecretaris Dekker 
gaf in zijn brief bij de Mediabegroting 2017 verder aan dat 
de ombudsman ‘in gevallen van uitzonderlijke overschrij-
ding van journalistieke normen tevens rectificatie in het 
betrokken televisie- of radioprogramma kan afdwingen’ 
(Kamerstukken II 2016/17, 34550, 78). Dat leidde tot kri-
tiek. De tegenhanger van toezicht en controle is namelijk 
de persvrijheid, en het Genootschap van Redacteuren 
maakte zich zorgen over de redactionele onafhankelijkheid 
(zie Villamedia.nl, bericht van 25 november 2016).

Dan nog kort drie updates van eerder gesignaleerde 
onderwerpen. Ten eerste heeft de Eerste Kamer op 25 
oktober 2016 de nieuwe Mediawet aangenomen. De wet is 
bedoeld om de publieke omroep toekomstbestendig te ma-
ken (zie over het wetgevingsproces o.a. Kwartaal Signaal 
136, p. 7879 (AAK20157879); KwartaalSignaal 137, 
p. 7947 (AAK20157947); KwartaalSignaal 138, p. 8012 
(AAK20168012).

Ten tweede is de wetgeving op het gebied van drone-
gebruik in ontwikkeling. Het resulteerde in een proef-
proces over het journalistiek gebruik van drones: journalis-
ten moesten onder meer de beroepsmatige inzet van drones 
van tevoren melden of zelfs een vergunning aanvragen, 
amateurfotografen niet (zie hierover eerder: Kwartaal-
Signaal 136, p. 7879 (AAK20157879)). Tijdens het proces 
werden de regels al verruimd; zo kunnen journalisten nu 
drones tot 4 kilo gebruiken voor de nieuwsgaring, zon-
der voorafgaande toestemming maar onder ‘operationele 
beperkingen’ zoals maximale vlieghoogte. Daarbij heeft de 
Rechtbank Den Haag inmiddels uitspraak gedaan in de 
zaak (Rb. Den Haag 9 november 2016, ECLI: NL: RBDHA: 
2016: 13313). Een journalist, gesteund door de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ), vond de bestaande 
regels scheef en onwerkbaar. Volgens de rechter maakt het 
onderscheid echter niet per definitie inbreuk op de vrijheid 
van nieuwsgaring (art. 10 EVRM): dit recht mag worden 
beperkt in het belang van de openbare veiligheid, en meer 
specifiek van het luchtruim en de grond daaronder. Het-
zelfde geldt voor het discriminatieverbod (art. 14 EVRM) 
– ook dat is niet absoluut. De regeling was van tijdelijke 
aard; drones zijn een nieuw fenomeen, en er is tijd nodig 
om regelgevend kader op te stellen. Ook dat was gerecht-
vaardigd met het oog op de nationale veiligheid.

Ten derde is het Openbaar Ministerie een strafrechte-
lijk onderzoek begonnen naar de dood van Jeroen Oerle-
mans, de fotograaf die op 2 oktober 2016 in Libië werd 
doodgeschoten. De NVJ onderstreept het belang van dit 
onderzoek als signaal om het probleem van straffeloos-
heid van moorden op journalisten tegen te gaan (www.nvj.
nl, bericht van 7 oktober 2016). Dit past binnen de eerder 
beschreven aanbeveling van het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa ‘on the protection of journalism and 
safety of journalists and other media actors’ (april 2016, 
zie KwartaalSignaal 140, p. 8151 (AAK20168150) en de 
resolutie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties over dezelfde problematiek (september 2016, 
KwartaalSignaal 141, p, 8222-8223 (AAK20168222)).
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Regelgeving en beleid
Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op 
naleving van de Mediawet, heeft een Toezichtbrief gepubli-
ceerd met de prioriteiten voor 2017 (zie www.cvdm.nl, 24 
november 2016). Extra aandacht in het toezichtsbeleid zal 
onder andere uitgaan naar het online domein. Het com-
missariaat stelt voor dat vloggers en online platforms een 
zelfreguleringscode opstellen over sluikreclame. Met name 
ter bescherming van kwetsbare, minderjarige kijkers moet 
duidelijk zijn wat reclame is en wat niet. Daarnaast zal 
uiteraard toezicht worden gehouden op naleving van de 
gewijzigde Mediawet.

Een andere vorm van controle betreft de goedkeurings-
procedure van ‘nieuwe aanbodkanalen’ van de publieke 
omroep. Deze procedure wordt gemoderniseerd en trans-
paranter gemaakt (zie de brief aan de Tweede Kamer van 
24 november 2016). Het Commissariaat voor de Media en 
de Raad voor Cultuur adviseren de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap al over de publieke 
waarde van nieuwe zenders, websites of radiokanalen. 
Nieuw zijn de volgende voorstellen voor de procedure: 1) 
een extra moment voor inbreng van (markt)partijen; en 2) 
toetsing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
van het effect van zulke nieuwe kanalen op het aanbod 
van commerciële partijen, zoals dagbladen en nieuws-
sites. De reden is dat het medialandschap verandert en de 
publieke omroep daarop inspeelt met bijvoorbeeld video on 
demand-diensten, ook via platforms zoals YouTube. Met 
het oog op een pluriforme mediasector moeten de publieke 
waarde van nieuwe kanalen echter worden afgewogen 
tegen de mogelijk marktverstorende werking.

Een derde toezichtgerelateerd onderwerp is dat de 
publieke omroep vanaf 1 januari 2017 een ombudsman 
heeft gekregen, Margo Smit, die deze functie al vervulde 
bij de NOS (zie http://pers.npo.nl, bericht van 6 december 
2016). Zij zal via gevraagd en ongevraagd advies gaan 
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Op Europees niveau is het aannemen van de Investiga-
tory Powers Act door de House of Lords in het Verenigd 
Koninkrijk op 17 november 2016 – koninklijke instem-
ming (Royal Assent) volgde op 29 november 2016 – ‘voor-
paginanieuws’ op het internetplatform ter bescherming 
en versterking van de veiligheid en vrijheid van journa-
listen (Raad van Europa; zie o.a. KwartaalSignaal 133, 
p. 7656 (AAK20147655) en KwartaalSignaal 135, p. 7807 
(AAK20157805)). Volgens de Representative on Freedom 
of the Media van de Organization for Security and Co-ope-
ration in Europe (OSCE), Dunja Mijatović vormt deze wet 
een bedreiging voor journalistieke bronbescherming en on-
derzoeksjournalistiek. Bijzonder problematisch is volgens 
Mijatović de mogelijkheid voor wetshandhavingsinstanties 
om communicatie van journalisten te onderscheppen of 
anderszins surveillance-maatregelen uit te oefenen met 
betrekking tot de IT- en communicatieapparatuur van 
journalisten na goedkeuring van de minister van Binnen-
landse Zaken, zonder gerechtelijke tussenkomst. Een 
tweede aandachtspunt, met name voor openbaring van 
journalistieke bronnen, is retentie van gebruikersinforma-
tie door telecommunicatie- en internetserviceproviders tot 
maximaal een jaar, en deze beschikbaar maken voor wets-
handhavingsinstanties (zie: www.coe.int/en/web/media-
freedom/-/uk-the-house-of-lords-passed-the-investigatory-
powers-bill). Deze wet en ontwikkelingen passen in het 
spanningsveld tussen (mass) surveillance maatregelen en 
publieke veiligheid enerzijds, en de bescherming van fun-
damentele rechten op het gebied van privacy en vrijheid 
van meningsuiting anderzijds. 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het btw-
tarief voor digitale media te verlagen van 21% naar 6%. 
Het kabinet heeft op 13 januari jl. aangegeven dat voorstel 
te steunen (Kamerstukken II 2016/17, 22112, 2280). Elek-
tronische en fysieke publicaties worden daardoor hetzelfde 
behandeld, wat concreet bijvoorbeeld betekent dat e-books 
en digitale kranten nu ook onder het lagere tarief vallen.

Rechtspraak
Op 9 december 2016 is Geert Wilders veroordeeld voor 
‘groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie’ (Rb. Den 
Haag 9 december 2016, ECLI: NL: RBDHA: 2016: 15014). De 
Rechtbank Den Haag legde geen straf op. De vervolging 
kwam voort uit de ‘minder Marokkanen’-uitlating van Wil-
ders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014. Het vonnis benadrukt het belang van de vrijheid van 
meningsuiting (zoals beschermd onder art. 10 EVRM en 
art. 7 Grondwet) voor een democratische rechtsstaat, maar 
geeft aan dat dit recht beperkt kan worden ‘ter bescher-
ming van de rechten en vrijheden van anderen’. Dat is het 
geval in deze zaak. Een politicus komt in principe een rui-
me uitingsvrijheid toe, maar staat volgens de rechters niet 
boven de wet. Ook zou een veroordeling hem niet beperken 
in zijn mogelijkheden om zich te uiten: ‘Een veroordeling 
betekent slechts dat hij ten aanzien van de strafbare uitla-
tingen niet wordt beschermd door de vrijheid van menings-
uiting. Niets meer en niets minder.’ De rechters oordelen 

dat de uitspraken in kwestie geen bijdrage leverden aan 
een publiek debat. In plaats daarvan werd een bevolkings-
groep apart gezet, collectief in haar eigenwaarde aangetast, 
en dus beledigd. Een omstandigheid die meespeelt is dat de 
uitspraken werden gedaan op de nationale televisie – een 
medium met een grote impact. Verder concluderen de rech-
ters dat de uitlatingen een discriminatoir karakter hadden: 
ze waren erop gericht om een onderscheid te maken tussen 
Marokkanen en andere bevolkingsgroepen in Nederland. 
Wilders gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Op Europees niveau heeft het EHRM in de zaak 
Magyar Helsinki Bizottság t. Hongarije (8 november 2016, 
18030/11) vastgesteld dat artikel 10 EVRM, onder voor-
waarden, een recht op toegang tot informatie kan omvat-
ten als een inherent element van de vrijheid om informatie 
te ontvangen en verstrekken. 

Magyar Helsinki Bizottság is een Hongaarse NGO 
die de mensenrechtensituatie in Hongarije in de gaten 
houdt. Voornaamste aandachtspunten zijn de rechten van 
asielzoekers en buitenlanders en het monitoren van de 
nakoming van mensenrechten door rechtshandhavende 
instanties en het gerechtelijk apparaat. De NGO had 
verschillende politiedepartementen verzocht om namen en 
informatie rond de ex officio-toewijzing van advocaten ter 
verdediging. Dit om transparantie en selectiesystemen aan 
de kaak te stellen. Twee politiedepartementen weiger-
den dit verzoek in te willigen. Volgens Magyar Helsinki 
Bizottság leverde dit een schending van artikel 10 EVRM 
op: dit artikel beschermt het recht om informatie te ont-
vangen, verspreiden én zoeken. 

Het Hof stelt vast dat het artikel 10 lid 1 EVRM inder-
daad zo kan interpreteren dat het ook een recht op 
toegang tot informatie inhoudt. Het Hof vindt de basis 
voor deze conclusie in de evolutie die zichtbaar is in de 
jurisprudentie, en in ontwikkelingen in de opvattingen van 
internationale mensenrechtenorganen. Laatstgenoemden 
verbinden het recht op toegang tot informatie aan 1) het 
recht van publieke waakhonden om informatie te verstrek-
ken, en 2) aan het recht van het publiek om informatie te 
ontvangen. Bovendien hebben vrijwel alle lidstaten van de 
Raad van Europa wetgeving vastgesteld met betrekking 
tot het recht op toegang tot informatie. 

In het licht van deze ontwikkelingen, en om de bepa-
lingen van het EVRM zodanig te interpreteren en toe te 
passen dat zij ‘practical and effective, not theoretical and 
illusory’ zijn, stelt het Hof dat een conclusie dat het recht 
op toegang tot informatie in geen geval onder de reikwijdte 
van artikel 10 valt, kan leiden tot situaties waarin de vrij-
heid om informatie te ontvangen en verstrekken zodanig 
geschonden wordt dat het de kern van de vrijheid van 
meningsuiting aantast. Met andere woorden, het Hof stelt 
vast dat er gevallen kunnen zijn waarin toegang tot infor-
matie instrumenteel is voor de uitoefening van het recht 
om informatie te ontvangen en verstrekken. Weigering van 
dergelijke toegang kan een schending opleveren van dat 
recht. Het garanderen van praktische en effectieve rechten 
kan dan noodzaak geven voor applicanten om beroep te 
kunnen doen op artikel 10 EVRM.
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Bij haar verduidelijking van de klassieke principes begint 
het Hof met twee vaststellingen. Ten eerste houdt het 
recht op vrijheid om informatie te ontvangen in dat de 
overheid een persoon niet mag beperken in het ontvan-
gen van informatie die anderen aan hem/haar willen 
verstrekken. Dit recht kan niet worden gezien als een 
positieve verplichting voor staten om uit eigen beweging 
informatie te verzamelen en te verspreiden. Ten tweede 
houdt artikel 10 geen recht in voor individuen op toegang 
tot overheidsinformatie, noch een verplichting van staten 
om dergelijke informatie te verstrekken, als zodanig. 
Echter, – en hier ligt de crux – een individu kan wel 
recht hebben op toegang tot overheidsinformatie, en de 
overheid een plicht om zulke informatie te verstrekken, 
wanneer die informatie instrumenteel is voor het individu 
om zijn/haar recht op vrijheid van meningsuiting uit te 
oefenen, met name de vrijheid om informatie te ontvan-
gen en verstrekken, en waar de weigering een inbreuk op 
dat recht zou opleveren.

Het Hof haalt criteria om te bepalen of de weigering 
van toegang tot informatie dit recht schendt uit recente 
jurisprudentie. Dit zijn: het doel van het verzoek om infor-
matie; de aard van de informatie; de rol van de aanvrager; 
of de informatie ‘ready and available’ is.

In het onderhavige geval was de informatie volgens het 
Hof nodig voor de non-gouvernementele mensenrechten-
organisatie om bij te dragen aan een discussie over een 
zaak van publiek belang. Met de weigering van toegang 
tot de informatie, die ‘ready and available’ was, heeft de 
overheid de uitoefening van de NGO van haar vrijheid 
om informatie te ontvangen en te verstrekken zodanig ge-
schonden dat het de kern raakt van de rechten beschermd 
onder artikel 10 EVRM. Deze schending was, volgens de 
vaste test van het Hof, ook niet noodzakelijk in een demo-
cratische samenleving.

Ofwel, om met Dirk Voorhoof te spreken: ‘WOB-
BEN is een mensenrecht’ (zie: www.mediareport.nl/
persrecht/28112016/wobben-is-een-mensenrecht-ehrm-
bevestigt-recht-op-publieke-informatie-onder-10-evrm-in-
magyar-helsinki/). Het is duidelijk dat het Hof met deze 
zaak een interpretatie afgeeft die het recht op toegang tot 
informatie een fundamenteel karakter geeft als onderdeel 
van artikel 10 EVRM.

Voor het EHRM speelde ook een Nederlandse zaak, 
TMG t. Staat der Nederlanden (EHRM 22 september 2016, 
33847/11, gepubliceerd in januari 2017). Het EHRM is 
echter niet toegekomen aan een uitspraak: de Nederlandse 
Staat erkende dat het artikel 10 EVRM had geschonden 
door 1) journalisten af te luisteren om hun bronnen te 
achterhalen, en 2) spullen in beslag te nemen naar aanlei-
ding van onthullingen van De Telegraaf in 2009 over het 
optreden van de AIVD naar aanloop van de oorlog in Irak 
in 2003. Met de erkenning komt de Staat tegemoet aan de 
eis van de krant. De zaak wordt dus van de rol geschrapt. 
Het Hof stelt dat het zich niet uit hoeft te laten over de 
regel geving die gold ten tijde van de schending, en dat 
Nederland inmiddels werkt aan regelgeving over bronbe-
scherming in strafzaken met waarborgen om toekomstige 

schendingen te voorkomen (zie over de wijzigingen van het 
Wetboek van Strafvordering in dit opzicht o.a. Kwartaal-
Signaal 133, p. 7656 (AAK20147655)).

Ten slotte een update in de proefprocedure over de juri-
dische status van e-lending, waarin het Hof van Justitie 
uitspraak heeft gedaan (HvJ 10 november 2016, zaak 
C-174/15). De Rechtbank Den Haag had prejudiciële vragen 
gesteld over interpretatie van het bestaande leenrecht-
regime uit Richtlijn 2006/115/EG (KwartaalSignaal 133, 
p. 7656 (AAK20147655)). De zaak was aangespannen door 
de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) tegen de Stich-
ting Leenrecht. De VOB zette in op een verklaring voor 
recht dat e-lending onder het geldende recht al was toegela-
ten. In een eerdere bijdrage signaleerden we de opinie van 
de advocaat-generaal, die e-lending omschreef als een ‘func-
tioneel equivalent’ van traditionele uitleen. Daarom zouden 
de huidige bepalingen ook daarop van toepassing moeten 
zijn (KwartaalSignaal 140, p. 8152 (AAK20168150)). Het 
Hof gaat daar grotendeels in mee en oordeelt dat er geen 
redenen zijn om digitale uitleen in alle gevallen uit te 
sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn; daarvoor zou 
geen steun te vinden zijn in de totstandkomingsgeschiede-
nis en bewoordingen van de richtlijn. De doelstellingen van 
de richtlijn (o.a. bevordering van culturele activiteiten en 
het verzekeren van vergoedingen van auteurs) zouden juist 
spreken voor het toestaan van e-lending. Hoewel uitleen 
onder de richtlijn in principe een exclusief recht is, beargu-
menteert het Hof dan ook dat de afwijking van die regel 
van toepassing kan zijn op bepaalde vormen van digitale 
uitleen. Als gevolg kunnen bibliotheken uitlenen zonder 
toestemming, mits zij een vergoeding betalen. De uitleen-
activiteiten moeten dan wel vergelijkbare kenmerken heb-
ben, en dat is volgens het Hof het geval bij het one copy one 
user-model. Daarmee beoogt het Hof de interpretatie van 
het auteursrecht af te stemmen op ontwikkelingen in de 
informatiemaatschappij, zoals nieuwe exploitatievormen. 
In theorie biedt het recht nu dus ruimte voor e-lending; dit 
zal vanzelfsprekend gevolgen hebben voor de praktijk, die 
nu gebaseerd is op een one copy one user-benadering.
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