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1.11

INLEIDING

Inn dit proefschrift wordt de constitutionele bescherming van communicatiegrondrechtenn in de informatiemaatschappij onderzocht. Zowel de
vrijheidd van meningsuiting als het communicatiegeheim - kort gezegd
dee communicatiegrondrechten - vormen onderwerp van deze studie.
Mett openbare communicatievrijheid, of vrijheid van meningsuiting,
wordtt het geheel van garen, ontvangen, doorgeven en uiten van informatiee voor een onbepaald publiek bedoeld. Met niet-openbare communicatiee ofwel communicatiegeheim doelen we op het recht in het geheimm te communiceren met een bepaald publiek. Hieronder wordt
naderr ingegaan op de precieze inhoud van de te behandelen communicatiegrondrechtenn .
Dezee studie richt zich op de interactie tussen de communicatietechnologiee en de manier waarop de communicatiegrondrechten zijn neergelegdd in het constitutionele recht. Vraag daarbij is in hoeverre de grondrechtenn in hun huidige vorm voldoen in een tijd van technologische
turbulentiee en in hoeverre behoefte bestaat aan een aanpassing in het
kaderr van de informatiesamenleving.
Dezee vraag is als zodanig niet nieuw. Te wijzen valt bijvoorbeeld op de
notaa Wetgeving voor de Elektronische Snelweg en het rapport van de
Commissiee Franken inzake 'grondrechten in het digitale tijdperk' over
ditt onderwerp.1 Ook in de literatuur wordt aan dit onderwerp al geruimee tijd aandacht besteed.2 Hier wordt getracht een systematische analysee te geven waarbij de beide grondrechten in een samenhangend verbandd worden onderzocht. Daarnaast worden de diverse initiatieven die
dee laatste jaren in Nederland zijn ontplooid om de Grondwet 'technologygy proof te maken, behandeld.
Dee communicatiegrondrechten staan niet op zichzelf. De bescherming
vann de uitingsvrijheid en het communicatiegeheim heeft raakvlakken
mett de andere grondrechten in de Grondwet, wordt beïnvloed door de
11
22

Kamerstukken

II1997/98,

25 880, nrs. 1-2 (Nota WES); Rapport Franken 2000.

Zie bijvoorbeeld Hofman 1995; Dommering 1998; Asscher i g g g ; Dommering e.a. 2000; De Meij
2000. .
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rechtssfeerr van het Europese recht, alsmede door de internationale verdragenn en wordt nader uitgewerkt in het overige "lagere" nationale
recht. .
Eenn van de gevolgen van de technologische ontwikkelingen is de internationaliseringg van informatiestromen. Geruime tijd wordt al gewaarschuwdd voor de moeizame handhaafbaarheid van nationale wetten en
regels.. Aandacht wordt dan ook besteed aan de bescherming van communicatiegrondrechtenn in internationaal (met name Europees) verband.. Een rechtsvergelijking wordt gemaakt met het Amerikaanse
rechtt teneinde de Europese en Nederlandse rechtsontwikkeling in een
anderr perspectief te kunnen plaatsen.
1.22

PROBLEEMSTELLING

i.. In hoeverre is de huidige Grondwet geschikt de vrijheid van meningsuitingg en het communicatiegeheim te beschermen?
2.. In hoeverre is het mogelijk de communicatiegrondrechten zo te formulerenn dat de beschermings omvang en effectiviteit niet worden
aangetastt door elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen? ?
1 . 33

PLAN V A N AANPAK

Inn dit hoofdstuk (H I) wordt naast de probleemstelling een aantal begripsbepalingenn geïntroduceerd en wordt het onderwerp van studie afgebakend.. Dan komt (H II) de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandsee recht aan bod. Geschiedenis van artikel 7 Grondwet, een
analysee van de rol van de techniek en een bespreking van de voorstellenn van de Commissie Franken en van het kabinetsstandpunt volgen.
Hetzelfdee geschiedt vervolgens met betrekking het communicatiegeheimm (H in) en artikel 13 Grondwet.
Inn het volgende deel wordt het Europese kader geschetst. Eerst komt
hett EVRM (H IV, v en vi) aan bod. Het EVRM vormt een belangrijke beschermingg van de grondrechten in Europa, en speelt een voorname rol
inn het Nederlands recht. De jurisprudentie van het EHRM over de vrijheidd van meningsuiting en het communicatiegeheim is van grote betekenis.. In deze studie wordt echter niet dan zijdelings aandacht besteed
aann de doorwerking van het EVRM in het Nederlandse recht, of de interpretatiee van het EVRM door de Nederlandse rechter.3 Wij volstaan
mett een behandeling van de relevante jurisprudentie van het EHRM.
33

Zie bijvoorbeeld voorde betekenisvan artikel 10 EVRM inde Nederlandse rechtsorde De Meije.a.
20000 en voor wat betreft artikel 8 EVRM Nieuwenhuis 2001.
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Vervolgenss bespreken we het E G-recht (H VII). Dit rechtsgebied is op
verschillendee manieren van belang voor het onderwerp van deze studie.
Tenn eerste bestaat er veel EG-regelgeving die van invloed is op de vrijheidd van meningsuiting en het communicatiegeheim. Richtlijnen over
privacyy en over televisieomroep raken rechtstreeks aan de te behandelenn materie. Ten tweede heeft de EG ook een zelfstandige verantwoordelijkheidd voor de bescherming van de grondrechten. Dit blijkt uit het
EE G-Verdrag maar ook bijvoorbeeld uit het Handvest voor de Grondrechten,, dat in 2000 in Nice werd gepresenteerd. Het EG-recht kan in
sommigee gevallen als extra bescherming fungeren voor de communicatiegrondrechten,, in sommige gevallen echter ook als beperking.
Hett Amerikaanse deel begint met een toelichting op de gekozen rechtsvergelijking,, methodiek en summiere inleiding tot het Amerikaanse
staatsrechtt (H VIII). De uitgebreide Amerikaanse jurisprudentie over de
uitingsvrijheidd en over nieuwe media vormt een van de argumenten
voorr de keuze van dit rechtsstelsel. Eerst komt de vrijheid van meningsuitingg zoals beschermd door het First Amendment aan de orde (H
VIX),, gevolgd door een bespreking van het communicatiegeheim en het
Fourthh Amendment (H x).
Inn het slotdeel van de studie komt eerst een analyse van de verschillen
enn overeenkomsten tussen Nederland, Europa en de Verenigde Staten
aann bod gevolgd door conclusies en aanbevelingen (H xi).
1.44 BEGRIPSBEPALING

Welkee grondrechten worden bedoeld met 'communicatiegrondrechten'
inn deze studie? Hieronder worden kort de grondslagen en de achtergrondd van de te behandelen grondrechten besproken. De uitwerking in
wet,, verdrag en jurisprudentie komt in latere hoofdstukken aan de orde.
Mett communicatiegrondrechten worden in deze studie die grondrechtenn bedoeld die de vrijheid van de burger beschermen om zowel in het
openbaarr als privé te communiceren. De term wordt zowel gebruikt als
aanduidingg van de grondwetsartikelen waarin vrijheid van meningsuitingg en communicatiegeheim zijn vervat als voor de inhoud van die
grondrechten.44 Beide grondrechten staan onder druk van de ontwikkelingenn in de informatietechnologie. Er is een aantal redenen om deze
grondrechtenn in samenhang te behandelen. Ten eerste liggen communicatiegeheimm en uitingsvrijheid in eikaars verlengde. Het recht in het
44

Dat betekent dat de term zowel gebezigd wordt bij de beschrijving van bestaande grondwettelijkee normering van grondrechten die communicatie beschermen als bij de beschrijving van toekomstigee (gewenste) grondwettelijke grondrechten met betrekking tot communicatie.
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openbaarr te communiceren wordt beperkt als het recht om privé te
communicerenn niet gewaarborgd is. Ik kom hier op terug in paragraaf
1.4.2.55 Ten tweede is het als gevolg van convergentie in sommige gevallenn moeilijk vast te stellen of het gaat om openbare of privé communicatie.. Ten derde is er met betrekking tot de bescherming van beide
grondrechtenn geadviseerd tot wijziging door de Commissie Franken,
waardoorr het zinvol is ze in samenhang te bespreken. Tenslotte sluit
behandelingg van beide grondrechten samen aan bij eerder onderzoek.
Dee bescherming van communicatie is historisch een reactie op overheidsbemoeienis.. Men denke daarbij zowel aan censuur als aan het lezen
vann aan vervoersinstellingen toevertrouwde post door de overheid. De beschermingg is dan ook vooral opgebouwd als afweerrecht tegen de staat.
Daarmeee is echter nog niet gegeven op welke gronden de communicatie
beschermenswaardigg geacht werd en wordt. Waarom is overheidsbemoeieniss onwenselijk? Wat is de rechtvaardiging van de vrijheid?
Inn de literatuur is vooral veel te vinden over de rechtvaardiging van de
vrijheidd van meningsuiting. Binnen de verschillende rechtvaardigingen
overr de grondslagen van de vrijheid van meningsuiting kan een globaal
onderscheidd worden gemaakt tussen twee soorten rechtvaardigingen.6
1.4.11.4.1 De grondslagen van de vrijheid van meningsuiting
Dee eerste grondslag die genoemd wordt, is de bescherming van de individuelee expressie en zelfontplooiing van een ieder. Vrijheid is volgens
Lockee gebaseerd op de zelfstandigheid van het individu.7 Een recht op
vrijee individuele expressie leidt tot een afweerrecht tegen de overheid.
Overigenss is dezelfde grondslag ook denkbaar als argument voor een
zorgplichtt voor de overheid om te zorgen dat de vrijheid benut kan worden.8 8
Dezee 'zelfstandigheidsrechtvaardiging' vindt ook steun in de moderne
natuurrechtsleerr waarin mensen op grond van de menselijke waardigheidd bepaalde rechten toegeschreven krijgen.9 De keuzevrijheid van het
individuu is nauw verbonden met het bestaan van een vrije privé-sfeer
waarinn het individu kan doen en laten wat hij wil.10 Vrijheid op basis
vann onafhankelijkheid impliceert dat ieder individu op basis van gelijk55
66

77

In d i t p r o e f s c h r i f t w o r d t zowel 'ik' als ' w i j ' g e b r u i k t om de auteur aan t e d u i d e n .
V g l . Peters 1981, p. 13; Nieuwenhuis 1997, p. 36-37.
V g l . Nieuwenhuis i g g i , p. 16.

Pronkk en Schuijt 1992; Alkema 1992, p. 11; D w o r k i n spreekt in dit verband over het recht dat
v o o r t v l o e i tt uit human dignity, het grondrecht als onderdeel van een menswaardig bestaan.
99 Nieuwenhuis 1997, p. 11.
1 00
Nieuwenhuis 1997, p. 14.
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heidd aan andere individuen het recht heeft zich te uiten. Het betekent
niett dat de vrijheid iedere andere waarde automatisch overheerst.11
Eenn tweede grondslag van de vrijheid van meningsuiting die genoemd
wordt,, is het publieke belang dat gediend is bij het ongehinderd plaatsvindenn van discussie. Een vroege variant van die motivering voor vrijheidd komt van Milton, die stelt dat de waarheid van het Protestantse gelooff duidelijk wordt bij een free encounter van meningen.12 In wezen is
dezee rechtvaardiging een voorbeeld van optimistisch verlichtingsdenken;; als er maar vrijheid is, komt de waarheid vanzelf boven.13
Laterr kreeg deze grondslag van de vrijheid een meer politieke component.. De vrije uitwisseling werd opgevat als een kenmerk van en voorwaardee voor de democratische samenleving. Daarbij is de belangrijkste
aannamee weer dat de vrije discussie of het vrije debat de beste manier
iss om tot waarheidsvinding te komen. Niet wat de meerderheid vindt is
waar,, maar wat door open debat met zoveel mogelijk deelnemers tot
standd komt. Democratie geeft iedereen het recht om aan dat debat deel
tee nemen. Voor de democratie is het essentieel dat ideeën en opinies
getoetstt kunnen worden aan andere denkbeelden. Peters brengt de politiekee vrijheid van meningsuiting in verband met het kiesrecht en het
rechtt van vergadering.14 De vrijheid voorkomt dat de meerderheid een
meningg oplegt aan een minderheid. Politieke kritiek kan leiden tot verbeteringg van misstanden en bovendien worden er minder fouten gemaaktt als veel mensen deelnemen aan het politieke debat.15
Vann de tweede grondslag bestaan overigens verschillende varianten. De
collectievee doeltheorieën, de waarheidsvinding en het democratisch
zelfbestuurr vormen alle gedifferentieerde onderdelen van de tweede
grondslag.. Deze rechtvaardigingen hebben met elkaar gemeen dat ze
gerichtt zijn op een algemeen belang, dit in tegenstelling tot het individuelee belang als grondslag.16
Hett ideaaltypische model waarin beide rechtvaardigingen een plaats hebben,, is dat van defreemarket place of ideas. Het model wordt gekenmerkt
111

Dworkin noemt dit het onderscheid tussen liberty as license en liberty as independence; de laatste
vormm van vrijheid leidt tot de vrijheid van meningsuiting, Dworkin 1997, p. 262-263.
1 22
Geciteerd bij Nieuwenhuis 1991, p. 13.
1
33 Nieuwenhuis 1991, p. 19-20.
1
44 Peters 1981, p. 3.
1
55 Aldus Mirabeau en Jefferson, Nieuwenhuis 1991, p. 28-30. Nieuwenhuis noemt ook nog de 'veiligheidskleprechtvaardiging':: uitingsvrijheid voorkomt onrust en zorgt zo vooreen stabiele maatschappij,, Nieuwenhuis 1997, p. ig; Bulk 1998, p. 224-225.
1
^^ Vgl. De Meij e.a. 2000, p. 28-45. Daar wordt een heldere samenvatting gegeven van de mogelijke
grondslagenn voor de uitingsvrijheid en de doorwerking daarvan in reikwijdte en beperkingen.
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doorr het zelfbeschikkingsrecht van het individu te beslissen over zijn uitingen,, waarna de uitingen op een vrije markt verspreid worden. Daarbij
iss het van essentieel belang dat er vrije toegang bestaat tot de markt. De
marketplacemarketplace bevat zowel economische als ideële componenten. Dat w
zeggenn dat de markt volledig vrij moet zijn van inmenging met de inhoudd van uitingen, maar ook van inmenging met de economische vrijheidd uitingen aan de man te brengen. De voortdurende vrije mededingingg tussen ideeën zal dan leiden tot kwaliteit en waarheid.17
Samenvattendd wordt de rechtvaardiging van de vrijheid van meningsuitingg in de literatuur meestal gevonden in zowel de individuele zelfexpressiee in de staats vrij e sfeer als in het publieke belang van de vrije uitwisselingg van ideeën. Dit laat onverlet dat er nog veel meer grondslagen
voorr de uitingsvrijheid genoemd worden in de literatuur over dit onderwerp.18 8
Watt vormt nu de inhoud van het recht op vrijheid van meningsuiting?
Hett eerste aspect van de vrijheid betreft de uiting zelf. Daarbij gaat het
omm het recht vrij te uiten. Dit aspect wordt meestal gezien als een plicht
aann de overheid zich te onthouden van bemoeienis met de inhoud van
dee uiting of de publicatie van de uiting. .
Eenn ander aspect van de vrijheid betreft de toegang tot informatie. Ook
hierr moet de overheid zich onthouden van inmenging, nu met toegang
tott informatie of ontvangst van informatie. Er wordt in dit verband ook
well over de ontvangstvrijheid gesproken. Een zorgplicht is denkbaar
waarbijj de overheid er zorg voor draagt dat informatie elektronisch beschikbaarr wordt gemaakt of dat informatie beter ontsloten wordt met
behulpp van bibliotheken. Daarnaast omvat de openbare communicatievrijheidd het recht op vrije toegang tot communicatiemiddelen. Daarmeee houden nauw verband het recht op vrije toegang tot (schaarse)
hulpbronnenn bij de communicatie en het recht op toegang tot de communicatiemarkt.. Ook hier geldt dat de overheid zich heeft te onthoudenn van het opwerpen van belemmeringen die de ongehinderde toegangg kunnen verstoren en dat de overheid in sommige gevallen de
zorgplichtt heeft toegang te bevorderen.
Eenn volgend aspect van de openbare communicatievrijheid is de werkingg tegen anderen dan de overheid. Hier gaat het dus om de plicht van
eenn ieder zich te onthouden van belemmering van andermans vrijheid.
Tegelijkertijdd is dit een aspect dat bij de zorgfunctie hoort, het garanderenn van horizontale werking door de overheid. Daarnaast wordt het
1

?? Nieuwenhuis 1991, p. 31-33.
Zie bijvoorbeeld Schauer 1982, p. 3-73.
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tott de zorgplicht van de overheid gerekend voor een pluriforme informatievoorzieningg zorg te dragen.
Hett recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Onder omstandighedenn moet dit recht beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld bij
eenn botsing met andere grondrechten. Juist de manier waarop de mogelijkheidd het grondrecht te beperken is geconstrueerd, blijkt in de
praktijkk van groot belang voor de daadwerkelijke betekenis van dit
recht. .
Inn hoeverre gelden nu voor het communicatiegeheim vergelijkbare
grondslagenn als voor de uitingsvrijheid?
1.4.21.4.2 Communicatievrijheid en privacy: het communicatiegeheim
Hugoo de Groot noemde onderschepping van brieven een inbreuk op
eenn natuurrecht dat elk mens toekomt om met afwezige vrienden vertrouwelijkk te spreken.19 Wat is naar huidige opvattingen de achtergrond
vann dit recht? Geldt dezelfde grondslag als voor de vrijheid van meningsuiting?200 Het briefgeheim, alsmede het moderne telefoon- en telegraafgeheimm worden thans meestal beschouwd als onderdeel van het
rechtt opp privacy. Het recht op privacy kent hier een overlapping met het
ruimeree recht op communicatievrijheid. Waar de communicatievrijheidd uitgaat van het communicatieproces en van daaruit verschillende
aspectenn beschermt, kijkt het recht op privacy naar de persoonlijke levenssfeer.. Dat betekent dat communicatieve handelingen die behoren
tott de persoonlijke levenssfeer ook door het privacyrecht beschermd
worden.. Hetzelfde geldt voor informatie die tijdens het communicatieprocess geproduceerd wordt en is terug te voeren tot de persoonlijke levenssfeer. .
Ditt onderzoek concentreert zich op de communicatiegrondrechten en
besteedtt aan het recht op privacy slechts zijdelings aandacht.21 Hieronderr wordt de verhouding van het communicatiegeheim tot het privacyrechtt en tot het recht op uitingsvrijheid geschetst.
Watt is de rechtvaardiging van de bescherming van het briefgeheim
naastt de meer algemene bescherming van de persoonlijke levenssfeer?
Dee grondslag van het briefgeheim valt in zekere zin te vergelijken met
1

99

2 00

2 11

In een brief aan de Staten van Zeeland, geciteerd door Duijnstee 1891, p. 15. Zie ook Van Velden
1859,, p. 79, 80.
Beide vrijheden werden vroeger als één geheel gezien, communicatiegeheim g o l d als aspect van
dee vrijheid van meningsuiting, Ruiz 1997, p. 67-68.
Kamerstukken II1975/76,13
872, nr. 3, p. 40-41.
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diee van de vrijheid van meningsuiting, hetgeen tevens de nauwe samenhangg tussen beide grondrechten duidelijk maakt. Peters doelt daar
ookk op als hij de 'staatsvrije sfeer' als grondslag voor de vrijheid van meningsuitingg in verband brengt met het briefgeheim en het huisrecht,
grondrechtenn die tot het privacyrecht gerekend worden.22
Nett als de vrijheid van meningsuiting, is de behoefte aan bescherming
vann het briefgeheim ontstaan in reactie op overheidsbemoeienis. Dezelfdee rechtvaardigingsgronden kunnen hier als grondslag dienen. Een
eerstee rechtvaardiging is het individuele belang om onafhankelijk te
bepalenn wat wel en niet geopenbaard wordt.23 Gutwirth heeft het over
'intermenselijkee communicatie als onderdeel van de privacy.'24 Hofmann noemt de 'basisbehoefte van de mens: vertrouwelijk met zijn medemensenn te kunnen communiceren.'25 Het gaat kort gezegd om de
autonomee beschikking over de eigen communicatie.

Dee tweede rechtvaardiging is dat het briefgeheim ook het openbaar
debatt dient. Privacy is hier niet bescherming tegen openbaarheid maar
eenn voorwaarde tot het deelnemen daaraan. De echte vrijheid om de free
marketplacemarketplace of ideas te betreden bestaat niet als de communicatieve ha
delingenn niet beschermdd worden. Door het communicatiekanaal te perverterenn wordt het vrije publieke politieke debat bedreigd en zo ook de
democratie. .
Hett briefgeheim behoort dus zowel tot het recht op privacy als tot de
communicatievrijheid.. De rechtvaardiging van het geheim bestaat uit
(tenminste)) twee onderdelen. Ten eerste de staatsvrije sfeer waarin ieder
individuu zich gevrijwaard weet van ongewenste kennisname van zijn
communicatie.. Nieuwenhuis noemt dit een bescherming tegen ongewenstee waarnemingen.26 Ten tweede als 'pendant van het censuurverbod':: vrije participatie aan het publieke debat is pas mogelijk wanneer
deelnemerss zelf kunnen beslissen wie wanneer van hun communicatie
kenniss neemt.27
Dee verhouding tot het recht op privacy is complex. Er bestaan vele uiteenlopendee visies op het recht op privacy. Het recht op privacy kan immerss op 'zeer uiteenlopende gebieden naar voren komen.'28 Daarbij kan
2 22
2

Peters 1981, p. 3.
33 B u i t e n d e communicatieve sfeer vindt d i t algemene privacyrecht ook bescherming in b i j v o o r b e e l d
hett droit de publication in het auteursrecht.

2

44 G u t w i r t h 1998, p. 24.
55 H o f m a n 1995, p. 1-2.
2
^^ Nieuwenhuis 2001, H. 3.
2

2

77 D o m m e n n g e.a. 1999, p. 603.
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wordenn gesteld dat er geen objectief juiste omschrijving bestaat van begripp en inhoud van het recht op privacy.29
Zoo maakt Ruiz een onderscheid tussen civil privacy en political privacy.30
Hoewell er een overlapping bestaat tussen beide benaderingen hebben
zee andere implicaties voor het communicatiegeheim. In de context van
dee civil privacy behelst privacy die aspecten van het persoonlijke leven
diee het individu weghoudt uit de openbaarheid en afschermt tegen de
maatschappij.. Alles wat wel algemeen kenbaar is omtrent een persoon
iss dan onderdeel van een gemeenschappelijke ruimte van een samenleving.311 Volgens deze benadering van privacy is het een recht van het
individuu dat zich richt tegen de samenleving die juist gebaat is bij meer
openbaarheid.. Dat leidt tot de bescherming van een reasonable expectationtion ofprivacy - een verwachting die maatschappelijk redelijk wordt geacht.. Het privacyrecht is dan vooral een afschermingsrecht. In de contextt van political privacy daarentegen wordt het bestaan van privacy een
voorwaardee voor het bestaan van de democratische rechtsstaat waarin
burgerss kunnen deelnemen aan het publieke debat.32
Hett gehanteerde privacybegrip heeft consequenties voor de plaats van
hett communicatiegeheim. De formulering en toepassing van beperkingen,, de formele waarborgen waarmee het communicatiegeheim is
omkleedd en de uitsluiting van in strijd met dat geheim verkregen bewijsmateriaall zullen in een participatiescenario een meer zelfstandige
plaatss krijgen dan in een afscherming scenario. Dommering kiest een
anderee benadering dan Ruiz. Hij plaatst het communicatiegeheim binnenn het privacyrecht in een schema van drie kringen. De relationele privacyy beschermt de fysieke privé-sfeer. De privacy werkt ook buiten die
fysiekee privé-sfeer en is onderverdeeld in de informationele privacy en
hett communicatiegeheim. De informationele privacy behelst dan de
verzameling,, verwerking en opslag van persoonsgegevens, terwijl het
communicatiegeheimm de communicatieve handelingen beschermt buitenten de fysieke privé-sfeer.33 Nieuwenhuis geeft het communicatiegeheimm een plaats binnen het privacyrecht door te wijzen op de eigenschapp van het recht op privacy om te beschermen tegen waarneming,
inn dit geval tegen waarneming van privé communicatie.34
2

^^
99
3
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Kamerstukken tl 1975/76,13 872, nr. 3, p. 40-41.
V o o r e e n recent overzicht van de t h e o r i e v o r m i n g rond het recht op privacy zie Nieuwenhuis 2001.
Ruiz 1997, p. 32-36.

Ruiz 1997, p. 28-29.
3 22 R u i z i g g 7 , p. 31-32.
333 Dommering e.a. 1999, p. 602-607.
344 Nieuwenhuis 2001, p. 48.
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Hoewell het communiceren in de privé-sfeer zowel beschermd wordt
doorr privacy als door het communicatiegeheim, gebeurt dat vanuit een
anderee invalshoek. De ruimere communicatievrijheid beschermt het
ongehinderdee communicatieproces. Het communicatieproces is niet
meerr ongehinderd als iemand niet zelf kan bepalen over de openbaarheidd van zijn uitingen, binnenshuis of buitenshuis. Dit geldt eveneens
wanneerr iemand geen vertrouwen meer kan hebben in de integriteit
vann een communicatiekanaal als telefoon of post. Privacy beschermt
juistt de persoonlijke levenssfeer en beschouwt het doordringen tot de
privé-sfeerr als probleem. Met de interpretatie dat vertrouwelijkheid van
dee persoonlijke levenssfeer zich uitstrekt tot het gebruik van communicatiemiddelenn vervalt de noodzaak die vertrouwelijkheid apart te beschermen.. Een aparte bescherming van het communicatiegeheim zou
kunnenn worden gemotiveerd vanuit de betekenis van het geheim voor
dee uitingsvrijheid. Het gaat in die visie om de integriteit van het communicatiekanaal.. Voor een ongehinderd communicatieproces is het
vann groot belang dat het transport van informatie beschermd wordt.
Voorr de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is dat slechts een
uitwerkingg van de uitdijende privé-sfeer.35
Indienn men uitgaat van een ruim bereik van de vrijheid van meningsuitingg dan beschermt dit recht zowel het communicatiegeheim als de
uitingsvrijheid.. Dit kan ook worden omschreven als enerzijds een recht
jee te verzetten tegen waarneming en onderzoek en anderzijds de vrijheidd bepaalde (communicatieve) handelingen te verrichten.30
Wanneerr privacy wordt gezien als participatierecht en als voorwaarde
voorr autonomie van de persoon, dan wordt de rol van het communicatiegeheimm bij de bescherming van de communicatievrijheid duidelijker.. 'De vrije onbelemmerde wisseling der gedachten door de openbaree middelen, die voor het vervoer daarvan bestemd zijn, is een recht, dat
mett de vrijheid van het individu nauw samenhangt.'37 Zonder beschermingg van de privé-communicatie komt ook de uitingsvrijheid, en
duss de vrije deelname aan het publieke debat, in gevaar.38 Duijnstee
formuleerdee het aldus: 'Is de wisseling der gedachten voor de ontwikkelingg van een volk onmisbaar, dan moet ook gezorgd worden, dat ze
ongestoordd kan plaats grijpen en moeten de inbreuken daarop streng
gestraftt worden.'39 Deze interpretatie strookt met vroege opinies over
355 H o f m a n 1995, p. 5-9, 4 5 9 - 4 6 4 ; Dommering e.a. 1999, p. 603-605.
366 Nieuwenhuis 2001, p. 48.
377 Duijnstee 1891, p. 2.
3 88 R u i z i g g 7 , p. 342.
399 Duijnstee 1891, p. 5.
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dee vrijheid van meningsuiting, waarin het briefgeheim werd beschouwdd als een welhaast vanzelfsprekend voortvloeisel van de uitingsvrijheid.40 0
TransportgeheimTransportgeheim of vertrouwelijke communicatie
Mett dit al is echter nog niet verklaard waarom de communicatieve handelingenn een aparte, zelfstandige bescherming verdienen. Van verschillendee kanten wordt gewezen op de specifieke betekenis van de transportfunctiee als achtergrond van het grondrecht.41 Tijdens het transport
vann privé-communicatie ontstaat immers een extra kwetsbaarheid voor
dee burger daar hij zijn informatie aan een vervoerder zal moeten toevertrouwen.. Het communicatiegeheim is dan op te vatten als een beschermingg in verband met de bijzondere aard van het informatietransport. Informatietransporteurss worden belast met extra voorschriften omtrent
hunn vracht omdat de waarde van die vracht aanmerkelijk vermindert bij
dee mogelijkheid van kennisname. Informatie is een bijzonder goed waarvann de waarde mede wordt bepaald door het aantal mensen dat er kennis
vann heeft genomen. Bovendien is informatie een goed dat is terug te voerenn op personen en daarmee raakt aan de persoonlijke integriteit.
Eenn andere visie op het communicatiegeheim komt in dit onderzoek
eveneenss uitgebreid aan de orde. In zijn dissertatie uit 1995 introduceerdee Hofman het idee van een recht op vertrouwelijke communicatie
alss techniekonafhankelijke opvolger van het briefgeheim.42 Van vertrouwelijkee communicatie is sprake bij een objectieve wil tot vertrouwelijkheidd en een daaraan gekoppelde redelijke verwachting van vertrouwelijkheid.. Hofman beredeneert het recht op vertrouwelijke
communicatiee vanuit een bepaalde privacyopvatting. De nadruk ligt in
zijnn theorie niet op de rol van de transporteur of op het communicatiekanaall maar veeleer op de bescherming van de (persoonlijke) inhoud
vann communicatie. Dit impliceert tevens dat het niet meer zinvol is
communicatiee buiten de privé-sfeer wel, en communicatieve handelingenn binnen de privé-sfeer niet binnen het recht op vertrouwelijke communicatiee bescherming te bieden.
Zowell bij het transportgeheim als bij het recht op vertrouwelijke communicatiee is de afgrenzing van het recht belangrijk. Met andere woorden,
wanneerr is dit grondrecht van toepassing en wanneer geldt het vangnet
vann de 'gemene privacy'? Onder de voorgestelde criteria bevinden zich:
4
Ruiz 1997, p. 64-67.
4 11 Dommering 1997, P 1 43. Nieuwenhuis 1998, p. 428.
22
4
Hofman 1995.
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'Openn channels versus closed channels',43 mediaspecifiek onderscheid,44
'vertrouwelijkee communicatie' als objectieve wil tot vertrouwelijkheid blijkendd uit een vorm van beveiliging45 en adressering.46
Ruizz suggereert om onderscheid te maken tussen open en gesloten kanalen,, hetgeen neer komt op een technisch onderscheid. Immers, zij
wijstt bepaalde infrastructuren aan als open of gesloten hetgeen naar de
standd der techniek thans moeilijk vol te houden is. Een onderscheid
tussenn geadresseerde en niet-geadresseerde informatie is wellicht een
beterr criterium voor de afbakening van de gelding van het transportgeheim.477 De adressering van informatie geeft op objectieve wijze de
intentiee van de verzender weer dat die informatie voor een of meer bepaaldee adressanten is bedoeld en niet voor anderen zoals de transporteur.. Het adresseren van informatie impliceert dat er een informatieuitwisselingg plaatsvindt tussen een of meer partijen in gelijke positie.48
Tegenn dit criterium zijn ook bezwaren te opperen. Zo wordt technisch
gezienn steeds meer informatie niet alleen aan één of slechts enkele geadresseerdenn verstuurd, maar ook aan een heel grote, vrijwel onbepaaldee groep. Hetzelfde radioprogramma kan in sommige gevallen worden
beluisterdd en met een gewone ontvanginrichting - ongeadresseerd wordenn ontvangen en tegelijkertijd via het Internet worden opgehaald
enn daarmee wordt hetzelfde programma geadresseerd verzonden en
ontvangen.. In dat tweede geval zou mijns inziens het communicatiegeheimm ook van toepassing moeten zijn. Ook is het een legitieme vraag
watt de betekenis is van het communicatiegeheim bij een bericht naar
eenn miljoen adressen. Toch hoeft het niet altijd zo te zijn dat de behoeftee aan briefgeheim zou afnemen bij een groter aantal brieven.
Hett transportgeheim garandeert dat informatie veilig aan een transporteurr kan worden toevertrouwd zonder dat de communicatievrijheid
inn gevaar komt. Het richt zich zowel tegen transporteurs van informatiee als tegen anderen die van die informatie kennis willen nemen zoals
dee overheid of derden. Niet de informatie zelf wordt dus beschermd
maarr de vertrouwelijkheid van het communicatiekanaal.49 Deze terminologiee past in het in de communicatiewetenschap veelal gehanteerde
communicatiemodell dat uitgaat van zender, kanaal en ontvanger.50
433 Ruiz 1997, p. 143,144; 155-158.
444 A r t i k e l 13 G r o n d w e t .
455 Kamerstukken II1997/98,
25 443, nrs. 1-3; Hofman 1995, p. 5-8.
4 55 Dommering 1998a, p. 121.
477 M o o i e r is het Vlaamse ' b e s t e m m e l i n g ' , C u t w i r t h 1998, p. 24.
4 88 B o r d e w i j k / V a n Kaam 1982, p. 30; Dommering 1997, p. 144.
499 Zie ook Dommering 1997, p. 143; Dommering 1998a, p. 117.
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Daarnaastt is betoogd dat adressering slechts afhankelijk is van de afzender,, terwijl beslotenheid afhangt van zowel de afzender als de ontvanger.. Adressering is afhankelijk van de afzender, wanneer het om
eenn versleuteld bericht gaat. Van de ontvanger is het afhankelijk, wanneerr hij gebruik maakt van een wachtwoord.53 Het is echter de vraag of
hett niet aan de afzender moet worden voorbehouden te bepalen of een
berichtt geadresseerd wordt en onder het communicatiegeheim valt.
Immers,, de afzender is degene die de informatie aan de vervoerder toevertrouwt.. De suggestie dat het communicatiegeheim afhangt van de
beslotenheid,, die zowel door de afzender als door de ontvanger kan
wordenn bepaald, is niet gelukkig, omdat telkens moet worden teruggevallenn op een beveiligingsniveau. Beveiliging is afhankelijk van een
techniekk en daarmee wordt een technische standaard in het grondrecht
ingevoerd.. Voorlopig wordt binnen het hier geschetste concept het
adrescriteriumm aangehouden.54
Zoalss eerder aangegeven moet het gaan om het transport van geadresseerdee informatie. Nu een belangrijke voorwaarde voor een geschikt
conceptt is gelegen in de onafhankelijkheid van de stand der techniek,
moett ook het transportconcept die toets kunnen doorstaan. Het gevaar
iss echter groot dat verwarring ontstaat tussen de te hanteren juridische
definitiee van transport en de technische realiteit. Bij communicatie over
hett Internet vindt een voortdurende afwisseling plaats tussen technisch
transportt en opslag van pakketjes informatie. Bij email is het bovendien
zoo dat informatie voor kortere of langere tijd ligt opgeslagen bij de mailserverr alvorens de geadresseerde van de inhoud kennisneemt. Deze
ontwikkelingg past in de meer algemene verschuiving naar meer interactiviteitt in de informatievoorziening. Voor een werkbaar transportgeheimm moet een nadere juridische definitie van transport worden gekozen.. Bekeken zal dus moeten worden waar de transportdienst begint en
eindigt.. Met deze benadering wordt bereikt dat niet wordt gekeken naar
hett object van transport, de informatie, maar naar het transport zelf.
Datt leidt tot bescherming van het (transport)kanaal in plaats van de inhoudd van de informatie zelf.
Ookk op het communicatiegeheim als transportgeheim is kritiek geleverd.. Hofman waarschuwt dat deze interpretatie zal leiden tot een te be5 Van Cuilenburg, Scholten en Noomen 1991, hoofdstuk 1.
511 In die zin Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 219-220; het door hun voorgestane beslotenheidscriteriumm vinden zij ook wetsconsistent, hetgeen niet perse een overtuigende argumentatie
behoeftt te zijn voor de introductie van een nieuw criterium in de Grondwet.
5 22 Zie Dommering 1998a, p. n g .
533 Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 219-222.
544 Zo ook Dommering e.a. 1999, p. 605.
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perktee beschermingsomvang of tot een kunstmatige oprekking van het
transportgeheim.. Hofman noemt als nadeel dat het livegesprek buiten
dee boot zou vallen.55 Hierna zullen we bij de bespreking van de diversee aspecten van het communicatiegeheim telkens zowel de benadering
vann het transportgeheim als de benadering van Hofman betrekken.
Overr de omvang van het object van het grondrecht bestaat ook veel discussiee die samenhangt met het verschil russen transportgeheim en vertrouwelijkee communicatie. Gaat het alleen om de bescherming van de
inhoudd van de communicatie of moet het gehele informatietransport
beschermdd worden tegen kennisname? Met deze vraag hangt de status
vann de verkeersgegevens nauw samen. Volgens een aantal auteurs
horenn de verkeersgegevens beschermd te worden onder het communicatiegeheim.566 Dit wordt echter door anderen bestreden.57 Tegenwoordigg is telecommunicatie niet meer denkbaar zonder dat gebruik wordt
gemaaktt van databanken waarin persoonsgegevens worden gekoppeld
mett elektronische adresgegevens om de juiste routering en bestemming
vann een boodschap tot stand te brengen.58 Er treedt een vermenging op
vann individuele communicatieve handelingen en het waarnemen en
vastleggenn van persoonsgegevens. Hierdoor raakt het informationele
privacyrechtt in sterkere mate dan nu het geval is verweven met het communicatiegeheim.599 Terwijl artikel ro Grondwet ziet op de bescherming
vann de persoonlijke levenssfeer, ziet het transportgeheim op de betrouwbaarheidd van het communicatiekanaal. Geheimhouding van verkeersgegevenss dient deze betrouwbaarheid. Het gaat er dan ook niet zo
zeerr om dat verkeersgegevens veel over personen kunnen zeggen, belangrijkerr is dat het vertrouwen dat de burger stelt in het communicatiekanaall kan worden aangetast, wanneer verkeersgegevens worden verwerktt voor doelen die niet noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het
leverenn van de dienst. Wanneer de burger er rekening mee moet houdenn dat wordt bijgehouden met wie hij wanneer en hoe lang communiceertt en vervolgens deze informatie buiten het kader van de dienst voor
allerleii doeleinden wordt verwerkt, zal hij niet meer vrij kunnen communiceren. .
555 In NRCHandelsblad

21 o k t o b e r 1997,

5 "" V g l . b i j v o o r b e e l d Ollila 2 0 0 1 , p. 209: 'The p r o t e c t i o n of confidential communications includes the
c o n t e n tt and o t h e r elements o f the communications, e.g. the existence and the participants of the
communication.' '
577 De Commissie Franken en het kabinet willen de verkeersgegevens buiten artikel 13 G r o n d w e t
5

h o u d e n ,, zie para. 3.3.3.
Zie J.E.J. Prins, ' W e t bescherming persoonsgegevens. Agenda voor een discussie', in M. Bauman
(red.),, Privacy geregistreerd- Visies op de maatschappelijke
nauu I n s t i t u u t 1998, p. 213-281.

betekenis van privacy, Den Haag: Rathe-

599 Zie E.J. D o m m e r i n g , 'De Grondwet in de i n f o r m a t i e m a a t s c h a p p i j ' , in M.C. Burkens e.a. (red.),
CeletopCeletop de Grondwet, Deventer: K l u w e r i g g 8 , p. 110-138.
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Err van uitgaand dat het kanaal beschermd dient te worden, dient de nadrukk te liggen op de briefwisseling, niet op de brief.60 Dit betekent dat
mett de zich na de plof omdraaiende postbode de postdienst is beëindigd,, dat na het verbreken van de verbinding door de antwoordapparaat-insprekerr de transportdienst klaar is. Daarentegen eindigt bij de
vertraagdee transporten a la voicemail en email de dienst pas wanneer
dee geadresseerde de informatie opgehaald heeft. Hier is een vergelijkingg te trekken met de pakketpost De dienst is gereed op het moment
datt het pakje thuis bezorgd is. Als de geadresseerde echter niet thuis is,
wordtt een bericht in zijn brievenbus gedaan dat hij zijn pakket op een
bepaaldd tijdstip op een bepaald postkantoor kan komen ophalen. Dan
eindigtt de transportdienst pas als het pakketje wordt opgehaald. Eigenschapp van het vervoeren is dat de vervoerder het goed onder zich neemt,
mett andere woorden de informatie komt in de macht van de transporteur.. Wel heeft veel modern informatietransport de eigenschap dat
slechtss een kopie werkelijk verplaatst wordt en dat het origineel bij de
afzenderr blijft liggen.62 Geadresseerde is degene aan wie het goed, de
informatie,, moet worden afgeleverd. De informatie-vervoersovereenkomstt duurt vanaf het moment dat de informatie in de macht van vervoerderr is gekomen tot het moment dat hij aan al zijn verplichtingen
heeftt voldaan, zoals het vernietigen van bepaalde verkeersgegevens.
Inn een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn inbreuk op het communicatiegeheimm te maken. Ten eerste zal het voor informatietransporteurss soms nodig zijn om daarop inbreuk te maken, bijvoorbeeld als
hett gaat om de verkeersgegevens, die nodig zijn om de rekening op te
makenn en te versturen. Ook uit oogpunt van kwaliteitsbewaking zal de
transporteurr soms bij een technische controle inbreuk op het communicatiegeheimm moeten maken. Wel dienen de grenzen van deze beperkingg scherp in het oog te worden gehouden. De beperking mag niet verderr gaan dan strikt noodzakelijk. Daarnaast kan de overheid soms een
gerechtvaardigdd belang hebben om inbreuk te maken op het communicatiegeheim.. Het kan dan gaan om belangen van openbare orde,
strafvorderingg of nationale veiligheid. Daarbij zal de overheid vaak afhankelijkk zijn van de medewerking van de informatie-transporteurs.
Teneindee de bescherming van het communicatiegeheim niet uit te hollenn moet worden aangegeven wie in welke gevallen inbreuk op het
communicatiegeheimm mag maken. Juist vanwege het feit dat men zich
Duijnstee 1891, p. 31-35; Onschendbaarheid alleen voor zolang de brief aan de post is toevertrouwd,, Van Meerten 1976, p. 23.
"
Email die zich nog op de server bevindt valt dan nog onder het communicatiegeheim.
6 22 Van Duuren 1989, p. 4-5.
11
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err veelal niet bewust van zal zijn dat op het communicatiegeheim inbreukk wordt gemaakt is het van belang een goede controle op de uitoefeningg van beperkingsbevoegdheden in het leven te roepen. Een mogelijkk middel daartoe is de burger een rechtsmiddel toe te kennen in
combinatiee met een notificatieplicht van de overheid.
Hett is niet uitgesloten dat de leer van het transportgeheim met die van
dee vertrouwelijke communicatie verzoend kan worden. In dat geval zou
hett transportgeheim het engere communicatiegeheim vertegenwoordigen,, en het recht op vertrouwelijke communicatie het communicatiegeheimm in brede zin. In dit onderzoek worden beide benaderingen gebruiktt bij de analyse van de bescherming van het communicatiegeheim.
1.4.33 Informatiesamenleving
Hett denken over de rol van de techniek in de bescherming van de communicatiegrondrechtenn is niet iets nieuws. Van den Bergh schreef al in
1940:: '...het geluid wordt gezien, schrift wordt gehoord. Alle grenzen
zijnn uitgewist. Maar de Grondwet, die de ontwikkeling der techniek
niett voorzien kon, onderscheidt. De grondwetgever kon niet weten dat
dezee onderscheiding zinledig zou worden.'63 In haar advies aan de
grondwetgeverr houdt de Commissie Franken eveneens expliciet rekeningg met het verdwijnen van technische verschillen tussen communicatietechnieken.644 Hieronder volgt een korte schets van de ontwikkelingg naar een informatiemaatschappij.
Dee technologische vooruitgang op het gebied van communicatie en informatiee heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Dit heeft gevolgenn voor regulering door de overheid. De industriële samenleving van
hett einde van de 19e eeuw heeft zich in de loop van de 20e eeuw ontwikkeldd tot wat thans de informatiemaatschappij genoemd wordt.65
Dezee paragraaf beschrijft de factoren die hebben geleid tot de informatiemaatschappijj en die de ontwikkeling nog in versterkte mate voortzetten.. Voorts wordt een beeld geschetst van de reactie van de overheid
opp die ontwikkeling, voor zover hier relevant.
Eenn van de factoren die bijdragen aan de zich ontwikkelende informatiemaatschappijj is convergentie. Convergentie betekent letterlijk 'samenkomstt in een punt'. Convergentie staat tegenover divergentie. Dat laatste
33 Convergentie is niet een uniek verschijnsel van de informatiesamenleving: G. van den Bergh, 'De
a r t i k e l e nn 7 en 9 van de Grondwet in het licht van de moderne t e c h n i e k ' , NJB1940, p. 67-72.
6

44 Rapport Franken 2000, p. 72-73.
55 Het b e g r i p maakte zijn officiële Europese d e b u u t in het rapport Bangemann 'Europe's way t o t h e
i n f o r m a t i o nn society. An action plan.' C O M / 9 4 / 3 4 7 .
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iss een proces van ontvlechting, waarbij juist ontkoppeling tussen verschillendee technieken of functies plaatsvindt. Een voorbeeld van dat verschijnsell is het aanleggen door telecommunicatieaanbieders van aparte
netwerkenn voor datadiensten.66 De voc-studie gaf in 1990 reeds aan hoe
processenn van verbinding en ontvlechting samenhangen met vrijheid.67
Hett Groenboek Convergentie, dat in 1997 door de Europese Commissie
werdd uitgebracht, geeft twee betekenissen aan het begrip convergentie:
-- het verschijnsel dat verschillende typen infrastructuur in wezen gelijksoortigee typen diensten kunnen overdragen, of
-- het verschijnsel dat de functies van gebruikers apparaten als telefoon,
televisietoestell en computer elkaar gaan overlappen.68
Hett Groenboek maakt dus onderscheid tussen puur technische convergentiee en de convergentie van diensten, die door middel van die infrastructuurr en apparatuur geleverd worden. Technische convergentie is bijvoorbeeldd de ontwikkeling van voorheen afzonderlijke infrastructuur
voorr bijvoorbeeld omroep en telefonie naar infrastructuur voor zowel
omroepp als telefonie (en andere diensten). Tegelijkertijd wordt de afzonderlijkee gebruikersapparatuur voor omroep, telefonie en andere diensten
vervangenn door één multimedia personal computer. Als vervolg op het
Groenboekk heeft de Europese Commissie een heel pakket maatregelen
aangekondigdd die als aanknopingspunt 'electronic communications'
hebben.. In een kaderrichtlijn wordt een definitie van elektronische communicatienetwerkenn en -diensten gegeven, die zorgt voor gedeeltelijke
juridischee convergentie tussen de verschillende elektronische media.69
TechnischeTechnische convergentie
Dee stormachtige technologische ontwikkelingen die ons naar de informatiemaatschappijj stuwen, veroorzaken convergentie. Conceptueel
zijnn de belangrijkste daarvan te herleiden tot het huwelijk tussen informatietechnologiee en communicatietechnologie.70

6 66

Dommering e.a. 1999, p. 38.
7 Arnbak, Van Cuilenburg en Dommering 1990, H. 5.
6%6% Groenboek over de convergentie van de sectoren t e l e c o m m u n i c a t i e , media en i n f o r m a t i e t e c h n o logiee en de implicaties daarvan voor de regelgeving, COM(97) 623 def., 3 d e c e m b e r i g 9 7 , p. i ; Zie
ookk Dommering e.a. 1999, p. 9-10; Andere definities geven Arnbak, Van Cuilenburg en Dommeringg 1990, p. 58.
^99 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskaderr voor elektronische c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n en -diensten (kaderrichtlijn) van 4 februari 2002
(nogg niet verschenen in het Publicatieblad; zie ook Dommering 2001, p. 4-10.
7
Staat zonder land 1998, p. 17-22; De J o n g / M i c h i e l s / N i j h o f e.a. 1997, p. 3-8; Groenboek convergentiee 1997, p. viii-ix; Kamerstukken / / 1 9 9 7 / 9 8 , 25 880, nrs. 1-2, p. 26-27; Dommering e.a. i g g g ,
p.. 40-41; Arnbak, Van Cuilenburg en Dommering 1990, p. 35-37-
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Dee communicatietechnologie heeft zich in de 19e eeuw ontwikkeld
vanaff de uitvindingen van Morse (Morsetelegraaf, 1838) en Marconi
(vonkzender,, 1895) tot de geautomatiseerde schakelcentrales die in Nederlandd hun intrede deden vanaf de jaren 1920.71 De belangrijkste communicatiemiddelenn waren vóór wo 11 telegraaf en vooral telefoon en
radio.. Later in de 20ste eeuw kwamen daar televisie en telefax bij. Al
dezee diensten werden geleverd via min of meer functiegerichte netten
diee qua capaciteit en architectuur geschikt waren gemaakt voor een specifiekee dienst of dienstengroep.72
Ondertussenn heeft de informatica zich ontwikkeld van de eerste supercomputerss tot de wijde verbreiding van personal computers en computerapplicatiess nu. Dit heeft te maken met de exponentieel toegenomen rekenkrachtt en snelheid van de moderne computertechnologie. Door de
introductiee van de pc is nu in zeer veel huishoudens de computer gewoonn geworden.
Dee kiem van de fusie tussen deze twee technologieën ligt in de vs en
gaatt terug tot de jaren '50 toen voor het eerst computers door middel
vann telecommunicatienetten met elkaar verbonden werden.73 Ondertussenn is het gebruik van computertechnologie gemeengoed geworden
inn eindapparaten, tijdens transmissie en in schakelstations.74
Digitalisering,, het omzetten van alle informatie in 'nullen en enen',
wass een van de belangrijkste technische ontwikkelingen. Daardoor kan
immerss alle informatie op dezelfde manier verpakt, verstuurd en ontvangenn worden. De dragers van informatie (boek, krant, plaat) convergerenn tot elektronische gegevensverzamelingen (cd-rom). Ook verbeterdee compressietechnieken, standaardisatie van conversietechnieken
enn verbeterde transmissiecapaciteit dragen bij aan technische convergentie.. Inmiddels komt het van begin tot eind gedigitaliseerde net in
zicht.75 5
ConvergentieConvergentie van juncties en diensten
Hett gevolg van die technische convergentie is het verdwijnen van de
vastee relatie tussen dienst en net. Immers, als gevolg van convergentieprocessenn is het niet meer zo dat een bepaalde dienst aan een bepaald net
gebondenn is. Het nieuwe netwerk, dat een koppeling is van tot voor kort
7 11

Voor een u i t g e b r e i d historisch overzicht verwijs ik naar Dommering e.a. 1999, p. 35-43, en Stand a g e i g g S ,, p. 41-104.

7 22 Dommering e.a. 1999, p. 35-43; De J o n g / M i c h i e l s / N i j h o f e.a. 1997, p. 14-16.
733 Koers, Handelingen NJViqq8-\,
p. 8-10.
7 44 De J o n g / M i c h i e l s / N i j h o f e.a. 1997, p. 4-5 en 247-248.
755 Dommering e.a. 1999, p. 40.
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afzonderlijkee netwerken, wordt daarom ook wel dienstenneutraal genoemd.. Het ontstaan van dat nieuwe net heeft een aantal gevolgen voor
dee verhouding tussen de diensten, die via het net worden aangeboden.
Hett is nu mogelijk dat bestaande diensten op nieuwe wijze worden bezorgdd of verpakt. Als gevolg van digitalisering zijn bovendien aanzienlijkee kwaliteitsverbeteringen mogelijk. Voorbeelden zijn digitale
radio/tvv en digitaal mobiel telefoneren.76 Aan bestaande diensten kunnenn functies worden toegevoegd. Een voorbeeld is het interactief
makenn van een reeds bestaande dienst zoals televisie door de introductiee van diensten als WEBTV. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van
dee foliopers, via kabelkrant tot de interactieve krantensite. Zo kan convergentiee oude media consultatief en interactief maken.
Echter,, ook geheel nieuwe diensten (kunnen) worden ontwikkeld. Voorbeeldenn zijn het www, Video On Demand en mobiel datatransport.77
Hett ontstaan van deze nieuwe of vernieuwde diensten die alle worden
verspreidd via één dienstenneutraal net heeft een aantal gevolgen. Ten
eerstee is het steeds moeilijker een dienst in te delen in één van de traditionelee categorieën omroep, telecommunicatie of pers, aangezien
steedss meer diensten aspecten bevatten van meer dan één categorie.
Tenn tweede is het, juist doordat een net niet meer per se wordt gebruikt
voorr één dienst, steeds moeilijker de regulering van een bepaald soort
dienstt te koppelen aan het net waarover de informatie getransporteerd
wordt.. Dit heeft natuurlijk direct te maken met het convergeren van de
verschillendee netten. Er is een ontkoppeling ontstaan tussen net en
dienst,, ook op functioneel niveau.78
Hett voorgaande leidt tot een nieuw geïntegreerd netwerk met een aantall specifieke kenmerken. Ten eerste is er sprake van toenemende standaardisatie.. Dat wil zeggen dat door het beter op elkaar aansluiten van
verschillendee protocollen en door het maken van afspraken over methodenn van opslag en transport, netten met elkaar kunnen worden verbondenn die voorheen gescheiden waren.
Tenn tweede is er sprake van ontvlechting (divergentie) van dienst en
dienstbesturing.. Dat wil zeggen dat de besturing van het informatietransportt wordt overgelaten aan speciale programmatuur om het verkeerr te sturen, de zogenaamde routingsoftware. Op deze manier ontstaat
766 Groenboek convergentie 1997, p. 12.
777 Groenboek convergentie 1997, p. 12-13,
7 Dommering e.a. 1999, p. g-n.
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eenn zogenaamd intelligent netwerk waarover de dienst op verschillendee manieren geleverd kan worden. In de praktijk komt het er op neer
datt de leverancier van de dienst en de leverancier van de besturing niet
langerr dezelfde hoeven te zijn.79 Gevolg is dat het net wordt gekozen
datt het meest geschikt is voor de dienst. Dommering omschrijft dat als
volgt:: 'De dienstaanbieder reageert direct op de vraag van de consumentt en koopt de benodigde infrastructurele voorzieningen in'.80
VeranderingenVeranderingen op de markt
Dee hierboven omschreven processen hebben een belangrijke invloed
opp de ontwikkelingen op de markt. Tegelijkertijd vinden ook andere
marktprocessenn plaats met consequenties voor de communicatie.

Convergentiee kan leiden tot horizontale integratie en (media) cross
ownership.ownership.55'*'* Er bestaat een trend van wederzijdse fusies en participa
tussenn telecommunicatie-, kabel- en mediabedrijven zodat integrale
communicatielijnen,, van infrastructuur via transportdienst tot informatiedienst,, in handen komen van één partij.
Ookk vindt ontvlechting plaats van bijvoorbeeld aanbieders van lokale telefoniee en aanbieders van internationale telefonie. Tegelijkertijd is uitgevenn en distribueren veel eenvoudiger geworden zodat ondernemingen en
grotee organisaties dat zelf kunnen doen. In sommige gevallen verschuift
doorr het afnemen van schaarste in distributiefactoren de controle over de
inhoudd van redactie naar consument. Dit kan leiden tot het afnemen van
machtspositiess op de markt, bijvoorbeeld die van uitgevers.82 Tegelijkertijdd kunnen nieuwe machtsposities ontstaan bijvoorbeeld in de markt
voorr software die toegang biedt tot het Internet, de browsers.
Naastt convergentieprocessen spelen op de markt ook liberaliseringsprocessenn een rol. In de telecommunicatiesector verschuiven de verhoudingenn van een situatie met één monopolistische aanbieder tot een
situatiee met meer aanbieders. Ook de markt voor mediadiensten is geliberaliseerd.. De liberalisering van de postmarkt komt er aan.83 De eco799 Dommering e.a. 1999, p. 12 en p. 8 6 - 9 0 .
8

Dommering e.a, 1999, p, 41-42.
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A r n b a k , Van Cuilenburg en Dommering i g g o , p. 58.
Dommering e.a. 1999, p. 8-9, stellen de vraag aan de orde wie er bij gebrek aan redactioneel f i l t e r
v e r a n t w o o r d e l i j kk is v o o r d e informatie o p een bepaald net. Deze vraag gaat het bestek van di t o n derzoekk t e b u i t e n ,

833 V g l . Richtlijn 9 7 / 6 7 / E C van 15 december 1997 b e t r e f f e n d e gemeenschappelijke regels voor de
o n t w i k k e l i n gg van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de v e r b e t e r i n g van
dee k w a l i t e i t van de dienst alsmede (SECfgy) 2289) (the ' N o t i c e ' ) , The Commission's Notice on the
a p p l i c a t i o nn of the c o m p e t i t i o n rules t o the postal sector and on t h e assessment of certain state
measuress relating t o postal services.
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nomischee veranderingen door de komst van de netwerkeconomie zijn
veell te complex om in deze studie te behandelen. Ook de belangrijke interactiee tussen mededinging en communicatievrijheid blijft in dit onderzoekk buiten beschouwing.
InternationaleInternationale gevolgen van convergentie
Globalisering,, internationalisering; al jaren is een ontwikkeling gaande
inn de richting van een global village. Zonder over die ontwikkeling een
waardeoordeell te geven kan worden gesteld dat nationale samenlevingenn een steeds verdergaande internationale samenleving vormen. De
hierbovenn beschreven technische ontwikkelingen geven aan die trend
nogg een extra impuls. Immers, door de horizontalisering van netwerkenn en de grenzenloosheid van datastromen kan een ieder grenzen
overstekenn die tot voor kort onoverbrugbaar leken. 'Bij elektronische
betrekkingenn hebben fysieke afstanden en staatkundige grenzen daaromm veel minder betekenis dan bij «gewone» betrekkingen. Dat speelt in
hett bijzonder bij Internet. De plaats waar een burger of instelling zich
fysiekk bevindt, hoeft niet de plaats te zijn waar deze activiteiten ontplooit.. De gevolgen van die activiteiten beperken zich al helemaal niet
tott de plaats waar de betrokkene zich bevindt.'84
Ditt heeft ingrijpende gevolgen voor de nationale rechtssystemen. Het
gaatt dan zowel om de vraag onder welke jurisdictie grensoverschrijdendee communicatie valt als om de vraag hoe het nationale recht gehandhaafdd kan worden in een dergelijke internationale omgeving.85
Eenn daarvan is het conflict tussen de verschillende normen op het gebiedd van beperkingen van de communicatievrijheid. Nu de vraag welke
beperkingenn op de uitingsvrijheid gerechtvaardigd zijn sterk cultureel
bepaaldd wordt, zijn dergelijke normen moeilijk 'over de grens' te handhaven.866 Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen nationale en internationalee vastleggingen van de communicatievrijheid. Een van de
mogelijkee oplossingen is het internationaal harmoniseren van materielee normen, maar: 'Daarbij dient men zich echter te realiseren dat internationalee harmonisatie soms aanpassing van Nederlandse materiële
normenn vergt aan de internationale consensus. Het kabinet wijst zo'n
aanpassingg niet op voorhand af.8y
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44 Kamerstukken 111997/98, 25 880, nrs. 1-2 (Nota WES), p. 6.
^SS Vgl. Overheden over internationalisering 2000, p. 44-45.
8686 Vgl. Commissie Franken 2000, p. 27.
8
77 Kamerstukken II1997/98, 25 880, nrs. 1-2 (Nota WES), p. 112. Nota WES, p. 112.
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1.4.41.4.4 Juridische convergentie
Alss gevolg van de hierboven omschreven ontwikkelingen wordt netwerkgebondenn regulering steeds hachelijker. Dit roept onder andere de
vraagg op naar de houdbaarheid van techniekafhankelijke normen. Het
iss de vraag hoe effectief techniekafhankelijke normering is bij zulke
sterkk wijzigende omstandigheden in de informatie- en communicatietechnologie.. De Europese Commissie heeft uit de reacties op het
Groenboekk opgemaakt dat het tijd wordt voor een nieuw geïntegreerd
beleidd voor netwerkdiensten, telediensten en informatiediensten.88 Bovendienn pleit zij voor gelijke behandeling van alle netwerkinfrastructuurr en bijbehorende diensten, ongeacht de aard van de getransporteerdee diensten.89
Iss dat ook wenselijk met betrekking tot de Grondwet? In de informatiemaatschappijj vervagen voorts de grenzen tussen de traditionele communicatiemiddelenn als pers, omroep en telecommunicatie. Dat roept
dee vraag op of bij formulering van de grondrechten nog langer onderscheidd tussen die media gemaakt kan worden. Een en ander betekent
datt de technische convergentie en de convergentie van functies en dienstenn wellicht ook een juridische convergentie tot gevolg kunnen en
moetenn hebben. Dat betekent dat de verschillende convergerende
mediaa door de Grondwet op de zelfde wijze behandeld zouden moeten
worden. .
1.4.51.4.5 De overheid in de informatiesamenleving
Dee genoemde ontwikkelingen hebben de Nederlandse overheid geprikkeldd een aantal documenten samen te stellen die ingaan op haar rol in
dee informatiemaatschappij. Begin 1998 kwam zij met de Nota Wetgevingg voor de Elektronische Snelweg (Nota WES).90 Deze Nota gebruikt
dee begrippen informatiesamenleving en elektronische snelweg naast
elkaar.. Het samenspel van maatschappelijke en economische ontwikkelingenn zal volgens de regering leiden tot de informatiemaatschappij,
terwijll 'elektronische snelweg' meer een metafoor is voor de technische
ontwikkelingenn die de informatierevolutie ondersteunen.91 Het lijkt de
regeringg onvermijdelijk dat de rol van de overheid in de informatiesaDommering e.a. 1999, p. 9-10; Convergentie van de sectoren t e l e c o m m u n i c a t i e , media en inform a t i e t e c h n o l o g i ee en de implicaties daarvan voor de regelgeving. Resultaten van de openbare
raadplegingg over het groenboek [ C O M ( 9 7 ) 6 2 3 ] , C O M (1999), 108 final.
899 Resultaten van de openbare raadpleging C O M ( i g 9 ) i o 8 , 1 9 9 9 .
9
Kamerstukken I11997/98, 25 880, nrs. 1-2.
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NB: m e t 'elektronische s n e l w e g ' w o r d t dus nadrukkelijk n i e t alleen het Internet b e d o e l d , Kamerstukkenstukken I11997/98, 25 880, nrs. 1-2, p. 23; Zie over de p r o b l e m a t i e k rond de m e t a f o o r ' e l e k t r o n i schee s n e l w e g ' ook Koers, Handelingen M/V1998, p. 3 8 - 3 9 ; Kamerstukken I11997/98, 2 5 8 8 0 , nrs. 12,, p. 26.

322

menlevingg een andere is dan die in de industriële samenleving.92
Driee scenario's worden geschetst waarlangs de rol van de overheid zich
zouu kunnen ontwikkelen in de informatiemaatschappij. In het eerste
scenarioo treedt de overheid sturend op, hetgeen wil zeggen dat zij bewustt bepaalde ontwikkelingen wil stimuleren of afremmen. In het
tweedee scenario treedt de overheid eerder ordenend op. Zij heeft tot
taakk voorwaarden te creëren en bijvoorbeeld goed toezicht te organiserenn maar onthoudt zich van directe bemoeienis. In het derde scenario,
'dee onmachtige overheid', raakt de overheid de greep op de macht kwijt
enn kan slechts machteloos toezien vanaf de zijlijn. In de Nota kiest de
regeringg voor het model van de ordenende overheid, waarbij de overheidd vooral voorwaardenscheppend optreedt zonder zich inhoudelijk
actieff met beleid te bemoeien. Dat betekent dat de regering pleit voor
terughoudendheidd bij overheidsoptreden. De voorkeur wordt gegeven
aann 'zelfregulering, bestuursoplossingen en open rechtsnormen'.93
Daarnaastt vindt de overheid het belangrijk te komen tot techniekonafhankelijkee rechtsnormen, met name in deze tijd van technologische
turbulentie.944 Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt dat de technologischee veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat voor de houdbaarheidd van regelgeving techniekonafhankelijke formulering gewenst is.
Gaatt het echter om de grondrechten, dan wordt gesteld, dat overheidsoptredenn in ieder geval aan de orde is indien fundamentele normen en
waardenn van de democratische rechtsstaat in het geding zijn. 'Men kan
daarbijj vooral denken aan bescherming van klassieke grondrechten van
burgerss en aan de preventie en opsporing van ernstige inbreuken op de
rechtsordee en de staatsveiligheid'.95 Kortom, de regering ziet hier wel
eenn duidelijke taak. In dat licht kan ook de instelling van de 'commissiee Grondrechten in het digitale tijdperk' worden gezien.96 Die commissiee bracht in mei 2000 advies uit over een aanpassing van de
Grondwett aan de informatiesamenleving. Naar aanleiding van dat adviess kwam het kabinet met een standpunt over grondrechten in het digitalee tijdperk.
9 22 Kamerstukken

I11997/98,

25 8 8 0 , nrs. 1-2, p. 53-57.

933 Kamerstukken II1997/98,
25 8 8 0 , nrs. 1-2, p. 10-13, met bestuursoplossingen w o r d t volgens de
Notaa g e d o e l d o p : een v o o r b e e l d als f u n c t i e g e b r u i k e r van de elektronische snelweg, v o o r l i c h t i n g
enn c o n v e n a n t e n .
944 'De o n t w i k k e l i n g van de techniek, het maatschappelijk gebruik ervan, en de sociale en juridische
problemenn die er d o o r w o r d e n o p g e r o e p e n , zijn in hoge mate onvoorspelbaar en kennen een hoge
o m l o o p s n e l h e i d ' ,, en daarom v e r d i e n t het de voorkeur t e c h n i e k o n a f h a n k e l i j k e w e t g e v i n g na t e
streven,, aldus Kamerstukken / / 1 9 9 7 / 9 8 , 25 8 8 0 , nrs. 1-2, p. 4 , 1 2 .
955 Kamerstukken I11997/98, 25 880, nrs. 1-2, p. 13.
9 66 Besluit van 23 f e b r u a r i 1999, Stb. 1999,101.

33 3

1.55 BEGRENZING VAN HET ONDERZOEK

Grondrechtenn geven de burgers in eerste instantie bescherming tegen
overheidsinmenging.. De gesignaleerde ontwikkelingen op de markt leidenn echter ook tot de vraag of de Grondwet moet voorzien in beschermingg jegens anderen dan de overheid. De liberalisering van de informatiemarktt heeft ertoe geleid dat de overheid niet langer exclusief het
informatietransportt verzorgt. Grondrechten als het brief-, telefoon- en
telegraafgeheimm boden bescherming tegen de overheidsinstelling PTT.
Nuu er meerdere private aanbieders zijn van deze transportdiensten bestaatt de behoefte aan dezelfde bescherming en dient de vraag zich aan
inn hoeverre de overheid die bescherming moet garanderen. Nieuwe vragenn over de verantwoordelijkheid van netwerk aanbieders en internet
dienstenn aanbieders voor de inhoud van de door hun vervoerde informatiee dienen zich aan. Dit onderwerp blijft in deze studie verder buiten
beschouwing.. Wel zal in de bespreking van de diverse wijzigingsvoorstellenn hier en daar aandacht worden besteed aan de vraag of in die voorstellenn een plek is ingeruimd voor horizontale werking. Hierboven
noemdee ik reeds kort de zorgplicht van de overheid om de vervulling
vann de communicatievrijheid te garanderen. Deze kan bestaan uit het
vastleggenn van een vorm van horizontale werking als het gaat om de vrijheidd van meningsuiting of om het communicatiegeheim. Maar men
kann ook denken aan de zorgplicht om de pluriformiteit van het informatieaanbodd te garanderen. De verschillende soorten zorgplichten en
dee diverse aspecten daarvan komen in deze studie slechts zijdelings aan
bod,, als er een duidelijk verband met de technologische ontwikkeling
kann worden gelegd, of als zij bij de beperkingen een rol spelen.
Ookk kan men de vraag stellen of er een taak voor de overheid is, als de
communicatievrijheidd van de burgers in gevaar komt doordat de economischee macht op de communicatiemarkt geconcentreerd is bij enkele
sterkee partijen. In hoeverre is het nog mogelijk zelf als deelnemer in de
marktt te stappen als de markt door machtsconcentraties is afgesloten?
Hierbijj gaat het dus steeds om de taak van de overheid de bescherming
vann grondrechten te garanderen in andere dan verticale verhoudingen. Als
dee overheid hier een ordenende taak heeft, rijst de vraag of en in hoeverre
economischee en niet-economische doeleinden met elkaar in conflict kunnenn komen. De vrijheid van mededinging kan dan in botsing komen met
maatregelenn die beogen de markt te ordenen uit oogpunt van verscheidenheidd van de informatievoorziening en meningsuiting.97 Zoals ik reeds
aangaff maakt deze vraag geen onderwerp uit van deze studie.
977 Zie over de v e r h o u d i n g tussen vrije mededinging en g r o n d r e c h t e n b e k n o p t Dommering 1998,
p.. 120; zie ook Van den Beukei en Nieuwenhuis 2000, p. 116-124.
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Dee informatierevolutie heeft veel meer veranderingen te weeg gebracht
dann slechts die in de bescherming van de grondrechten. Algemeen
wordtt aangenomen dat de positie van traditionele tussenpersonen in
communicatieprocessenn als drukkers en uitgevers zal veranderen en
wellichtt vervangen zal worden door andere middle men. Daaruit vloeien
dann ook weer nieuwe vragen voort naar de aansprakelijkheid van tussenpersonenn voor de inhoud van informatie en dergelijke. Deze aspectenn blijven in deze studie buiten beschouwing. Bij de recente wijzigingsvoorstellenn en het kabinetsstandpunt gaat het niet uitsluitend om
veranderingenn in het kader van het digitale tijdperk. Zo is de positie van
handelsreclamee ten opzichte van de vrijheid van meningsuiting ook
zonderr digitale component al geruime tijd een onderwerp van discussie.. In het navolgende ga ik niet uitgebreid in op het leerstuk van de
'commerciall speech'.
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2.. Artikel 7 Grondwet1

2 . 11

DE NEDERLANDSE GRONDWET

2.1.12.1.1 Karakter en interpretatie van de Grondwet
Voordatt we de verschillende implicaties van technologische veranderingenn voor de in de Grondwet neergelegde grondrechten beschrijven
volgenn hier enige opmerkingen over het karakter en de verschillende
interpretatiewijj zen van de grondrechten in de Nederlandse Grondwet.
Interpretatiee van de Grondwet is niet gebonden aan vaststaande regels.
Vann der Pot-Donner e.a. beschrijven hoe door politieke noodzaak ten
aanzienn van de subsidie voor bijzonder onderwijs werd teruggekomen
opp een verouderde interpretatie van de Grondwet. 'Jarenlang had men
geschermdd met de bedoeling van de grondwetgever van 1848 [...] doch
tenslottee bemerkte men dat de heersende interpretatie te veel uitging
vann verhoudingen en opvattingen die ondertussen achterhaald waren'.2
Dee betekenis van grondwetsbepalingen kan dus onderhevig zijn aan
veranderendd (politiek) inzicht. De verschillende interpretatiemethoden
zijnn grofweg in te delen in de categorieën intentionalisme, textualisme,
teleologiee en vertaling. Grofgezegd zijn die stromingen te omschrijven
alss respectievelijk het kijken naar de bedoelingen van de opstellers, het
louterr kijken naar de tekst van de Grondwet, het kijken naar het doel
vann de bepalingen en tenslotte het vertalen van oude waarden naar
nieuwee situaties.
Grondwetstekstenn lezen in het licht van wat de grondwetgever zou hebbenn bedoeld, vinden van der Pot-Donner e.a. gevaarlijk. Het is beter om
dee tekst op zichzelf te nemen en die met de problemen van het ogenblikk te confronteren. 'Vaak gaat het namelijk niet zoals de grondwetgeverr het zich had voorgesteld...'3 'Geen enkel rechtsinstituut handhaaft
zichzelf,, wanneer dit niet op enigerlei wijze aan een maatschappelijke
werkelijkheidd beantwoordt', aldus Van der Hoeven.4 Dit geldt ook voor
dee Grondwet. Een bepaald grondrecht heeft in verschillende tijden en
verschillendee situaties niet steeds hetzelfde belang. In dit opzicht is het
11

Dit hoofdstuk bestaat gedeeltelijk uit een bewerking van hoofdstuk 2 uit 'Constitutionele Convergentie'' 1999.
22
Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 173.
33 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 173.
44 Van der Hoevemg58, p. 179.
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belangg van een geschreven constitutie volgens Van der Hoeven beperkt.. Deze kan grondrechten niet absoluut garanderen of controleren.
Dee Grondwet kan grondrechten (slechts) definiëren voor een bepaalde
historischee situatie. Het is niet de Grondwet die de politieke verhoudingenn beheerst, maar de politieke verhoudingen die uitleg en toepasbaarheidd van de Grondwet bepalen. Doen er zich maatschappelijke
veranderingenn voor, dan wordt de vraag of deze grondwettelijke beschermingg genieten door de politieke verhoudingen beantwoord. Van
uitsluitingg puur op grond van de tekst van de wetsbepalingen kan geen
sprakee zijn. Nieuwe, onvoorziene situaties moeten niet zozeer met
nieuwee interpretatiemethoden benaderd worden, als wel in het stramienn van bestaande grondwettelijke bescherming gepast worden. Van
hett algemene constitutionele recht maken de grondrechten een integraall deel uit. De grondrechten zijn niet absoluut en staan niet buiten
hett constitutionele stelsel.5
2.1.22.1.2 Toetsingsverbod

Eenn van de kenmerkende aspecten van het Nederlandse constitutionelee recht is het toetsingsverbod. De kritiek op en discussie over het toetsingsverbodd in Nederland is sinds de invoering in 1848 nooit verstomd.66 In het kader van dit onderzoek wordt volstaan met een korte
opmerking.. Van belang is vooral het feit dat sommige voorstellen betreffendee een nieuwe communicatieparagraaf impliciet opheffing van
hett toetsingsverbod veronderstellen. Ook in de Proeve 1966 werd onderkendd dat het opnemen van grondrechten in de Grondwet naast het
EVRMM nog wel degelijk nut heeft. In de Grondwet opgenomen grondrechtenn hebben voor de burgers een bijzondere waarborg. Daaraan
werdd echter toegevoegd dat het ongerijmd zou zijn de burgers dan daaromtrentt een beroep op de rechter te onthouden. Voorgesteld werd dus
hett toetsingsverbod te vervangen door een beperkt toetsingsverbod
waarbijj aan de grondrechten getoetst zou kunnen worden. De staatscommissiee Cals-Donner nam dit voorstel over doch in de uiteindelijke
tekstt kwam het huidige artikel 120 te staan: 'De rechter treedt niet in de
beoordelingg van de grondwettigheid van wetten en verdragen.7 De Nederlandsee Juristenvereniging sprak zich nog in 1992 in meerderheid
uitt voor afschaffing van het toetsingsverbod.8
Inn zijn preadvies voor de NJV pleit Koopmans voor een beperkt toetsingsrecht.. Daarbij geeft hij aan dat er allang een klimaat is waarin de
55
66
77
88

Kortmann 2001, p. 367-368.
Kortmann 2001, p. 356-358.
Van der Pot-Donner e.a. 2001, p. 181.
Handelingen NJVigg2, p. 47.
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rechterr de wet niet meer als zijn hoogste autoriteit beschouwt, maar
toetstt aan hoger recht. In die situatie zou het zonde zijn als alleen getoetstt werd aan internationaal recht terwijl de eigen Grondwet blijft uitgesloten.99 Barendrecht geeft in zijn preadvies aan dat in ieder geval
voorr de klassieke grondrechten, waaronder ook de communicatievrijheidd valt, het toetsingsverbod zou moeten worden opgeheven.10 Van
derr Pot-Donner e.a. achten het toetsingsverbod wel aanvaardbaar als
uitzonderingg op een ongeschreven regel. Immers, zo betogen zij,
grondrechtenn staan niet tegenover de samenleving maar er middenin
enn iemand zal toch de hoogste macht moeten uitoefenen. Dommering
bepleitt daarentegen in zijn voorstel tot een nieuwe communicatieparagraaff wel de mogelijkheid van toetsing.11
Tegenstanderss van opheffing van het toetsingsverbod voeren aan dat de
Grondwett ongeschikt is om aan te toetsen en dat toetsing door de rechterr een uitoefening van macht zou betekenen waarvoor verantwoording
zouu moeten worden afgelegd. De Grondwet zou onder andere ongeschiktt zijn om aan te toetsen omdat hij daarvoor niet is geschreven,
omdatt hij vooral een instructienorm is aan de wetgever en omdat hij
eenn betrekkelijk willekeurige inhoud heeft.12
Dee Commissie Franken adviseerde in de grootst mogelijke meerderheidd tot opheffing van het toetsingsverbod, maar gaf daarbij aan dat dit
dee reikwijdte van haar opdracht wellicht te buiten ging.13 Het kabinet
namm dit advies niet over maar beloofde een nieuwe notitie over het toetsingsverbod.14 4
Inn het kabinetsstandpunt over de grondrechten in het digitale tijdperk
wordenn ook enige overwegingen gewijd aan de vraag of het toetsingsverbodd dient te worden opgeheven. Een argument tegen opheffing
vormtt de vrees dat toetsing de rechters in partijpolitieke vraagstukken
zall betrekken waardoor het benoemingsbeleid onder druk komt te staan.
Tegenn het argument dat het vreemd is wel te toetsen aan het EVRM en
niett aan de Grondwet wordt ingebracht: 'internationale overeenkomstenn zijn gewoonlijk bestemd te werken binnen verschillende, soms
zeerr uiteenlopende rechtsstelsels de bepalingen zijn daarom ruim geredigeerdd en kennen talrijke ruim geformuleerde uitzonderingen, toet99
1 00
111
1 22
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Koopmans, Handelingen

/WV'1992, p. 47-84-

Barendrecht, Handelingen / W 1 9 9 2 , p. 150-151.
D o m m e r i n g 1998, p. 120.
Jurgens, Handelingen M/V1992-II, p. g-12.
Rapport Franken 2000, p. 49.
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singg daaraan heeft dan ook een ander karakter dan toetsing aan grondwettelijkee grondrechten.'15 Het is ook niet zo dat er geen garanties bestaann die ervoor zorgen dat wetten in overeenstemming met de Grondwett tot stand komen: Naast de ambtelijke voorbereiding is er advisering
doorr de Raad van State, behandeling door het parlement en inbreng
vann maatschappelijke zijde.
Volgenss het kabinet gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat
thanss niet kan worden overzien welke telecommunicatietoepassingen
err over enkele jaren op de markt zijn. In die zin is, volgens het kabinet,
dee noodzaak van interpretatie toegenomen.16 Immers, ten tijde van het
opstellenn van de normen is niet te voorzien hoe de feitelijke situatie er
laterr uit zal zien en ook niet hoe de nieuwe situatie in grondrechtelijke
zinn moet worden gewaardeerd. 'Dit wordt immers pas duidelijk wanneerr de technische mogelijkheden ten volle zijn ontwikkeld, in de praktijkk worden toegepast en de maatschappelijke effecten ervan zich hebbenn gemanifesteerd.'
'Ditt houdt in dat een geconcretiseerde wettelijke norm zelden of nooit
eenn passend antwoord zal kunnen bieden op alle situaties die zich in
hett maatschappelijk verkeer als gevolg van technologische ontwikkelingenn manifesteren.'17 Om die reden moeten wetten een bepaald abstractt karakter behouden en dus is rechterlijke interpretatie wellicht
geboden.. Daarnaast mag de rechter wel toetsen aan internationaal
vastgelegdee grondrechten waardoor een verschil ontstaat tussen internationalee mensenrechten en de in de Grondwet vastgelegde grondrechten.. De internationale mensenrechten blijven door voortdurende
interpretatiee actueel en dat is niet het geval bij de nationale grondrechtenn in de Grondwet. 'Het risico bestaat dat de bepalingen in de
Grondwet,, vergeleken bij de verdragsrechten vooral als 'soft law' of als
symboolwetgevingg worden gezien, hetgeen niet in overeenstemming
iss met de waarde die een nationale Grondwet in het rechtsbewustzijn
vann een democratische rechtsstaat behoort te hebben.'18 Het feit dat
grondrechtenn een tijdgebonden karakter hebben heeft de behoefte aan
interpretatiee niet doen afnemen. Het kabinet geeft hier het voorbeeld
vann het NeonlettersarresV9 Er zijn echter grenzen aan de mogelijkhedenn van interpretatie. Die grenzen zijn met internet wel bereikt, zo
lijktt het kabinet te zeggen. Dan staat een bepaalde interpretatie niet
"'SS Kamerstukken
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meerr in redelijke verhouding tot de omschrijving van de norm.
Uiteindelijkk spreekt het kabinet zich niet uit over de wenselijkheid van
opheffingg van het toetsingsverbod maar kondigt een nota over dat onderwerpp aan. In het kader van deze studie zijn vast twee conclusies te
trekken.. Ten eerste kan worden gesteld dat hoe vager of abstracter de
norm,, hoe meer interpretatie vereist is, hetgeen a fortiori geldt voor
techniekneutralee normen. Dat wil overigens nog niet zeggen dat die interpretatiee per definitie door een rechter zou moeten plaatsvinden. De
tweedee conclusie is dat door de veranderlijkheid van de techniek, de zogenaamdee turbulentie, de behoefte aan interpretatie nog verder zal toenemen. .
2.1.}2.1.} Grondwet in de informatiemaatschappij
Dee Commissie Franken laat zich expliciet uit over de Grondwet in de
informatiemaatschappij.. Ook volgens de Commissie kent de Nederlandsee Grondwet een open systeem. De Commissie merkt daarnaast op
datt de Nederlandse Grondwet een sober karakter heeft. Althans, 'zo het
soberee karakter van de Grondwet niet al een kenmerk zou zijn, dit toch
tenminstee uitgangspunt zou moeten zijn'.20 Het gevaar van trivialiseringg van de constitutie brengt de Commissie tot twee belangrijke conclusies:: ten eerste moeten alleen die grondrechten worden opgenomen
diee waarlijk essentieel zijn voor het maatschappelijke en persoonlijke
functionerenn van de burgers, ten tweede moeten van die grondrechten
slechtss de essentialia worden opgenomen.
Voortss stelt de Commissie dat de geringe veranderbaarheid van de
Grondwett moet leiden tot een streven tot techniekonafhankelijke formulering.. Kortmann noemt de Nederlandse Grondwet om die reden
materieell flexibel, maar formeel rigide.21 Daarnaast stelt de Commissie
datt het 'codificerende karakter' van de Grondwet tot de conclusie moet
leidenn dat alleen rechten met een zekere constitutionele rijpheid voor
opnamee in aanmerking komen. De Commissie bindt zich in haar rapportt tevens aan de bestaande beperkingssystematiek. Daarmee sluit zij
dee introductie van bepaalde elementen uit bijvoorbeeld het EVRM uit,
hetgeenn de mimte voor vernieuwing nog verder beperkt.22
Alss methode om te komen tot verbeterde bescherming van grondrechtenn in het digitale tijdperk wordt gekeken naar de 'achterliggende
rechtsbelangen'.233 Bij artikel 7 Grondwet is dat rechtsbelang de vrijheid
2 00
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vann meningsuiting, bij artikel 13 Grondwet is dat rechtsbelang de beschermingg van besloten, vertrouwelijk bedoelde communicatie, aldus
dee Commissie.24
Extensievee teleologische interpretatie kan slechts gedeeltelijk de nieuwe
informatietechniekenn onder bestaande grondwetsbepalingen brengen.
Dee Commissie kiest dan ook niet voor een interpretatie van deze grondwetsbepalingen,, maar voor een 'renovatie' van de Grondwet, waarbij de
huidigee grondwetsbepalingen techniek-onafhankelijk geformuleerd worden.. 'Dit betekent dat voor het uiten van een mening via bijvoorbeeld internet,, omroep of films eenzelfde grondwettelijk regime geldt als voor
hett uiten van een mening via bijvoorbeeld een boek of een krant. [...] Een
dergelijkee aanpak impliceert dat wordt geabstraheerd van bestaande en
eventueell toekomstige communicatiemiddelen en -technieken. [...] Een
dergelijkee formulering zou de formele wetgever de ruimte moeten laten
omm door interpretatie van de constitutie in lijn met de stand van de techniekk en daaraan gerelateerde heersende opvattingen in het maatschappelijkk verkeer, de reikwijdte van het grondrecht te bepalen.'25 Het kabinet
staatt in zijn reactie ook stil bij de betekenis van de Nederlandse Grondwett ten opzichte van de internationale mensenrechtencatalogi: 'Juist in
eenn multiculturele samenleving vormen de grondrechten het morele acquiss van de samenleving en geven het peil aan dat die samenleving bereiktt heeft in termen van cultuur en rechtvaardigheid'.26 Dit zou een
redenn moeten zijn om de beperkingsclausule van artikel 10 lid 2 EVRM en
artikell 8 lid 2 EVRM niet over te nemen in de Grondwet. Terecht merkt
Dee Winter op dat dit een weinig overtuigende juridische argumentatie
oplevert.277 Het kabinet toont niet aan dat de grondrechten niet meer kunnenn functioneren als moreel acquis als ze voorzien zijn van een op de Europesee normen geïnspireerde beperkingsclausule.
2 . 22

VRIJHEID V A N M E N I N G S U I T I N G

Inn dit hoofdstuk wordt de openbare communicatievrijheid besproken,
dee vrijheid om ongehinderd te kunnen communiceren naar of met een
onbepaaldd publiek. Een analyse wordt gemaakt van de bescherming
doorr de Nederlandse Grondwet in artikel 7. Daarbij wordt aandacht besteedd aan de specifieke gevolgen van informatietechnologische ontwikkelingenn voor artikel 7. Tevens komen de wijzigingsvoorstellen van de
Commissiee Franken en het standpunt van het tweede kabinet Kok aan
dee orde.
2 44
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2.2A2.2A Geschiedenis van artikel 7 Grondwet
Artikell 7 Grondwet zal hier geanalyseerd worden vanuit een aantal invalshoeken.. De in het eerste hoofdstuk besproken grondslagen van de
vrijheidd van meningsuiting vormen daarbij het richtsnoer. Daarnaast
zall ruim aandacht besteed worden aan de rol van (informatie-) technologiee in artikel 7.
Dee introductie van de drukpersvrijheid in de Nederlandse Grondwet
vindtt plaats in 1815. In de Grondwet uit 1814 ontbrak een artikel hieroverr omdat die vrijheid vanzelfsprekend werd geacht.
Inn artikel 227 {1815) werd de drukpersvrijheid als volgt geformuleerd:
'Hett is aan elk geoorloofd om zijn gedachten en gevoelens door de
drukpers,, als zijnde een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis
enn voortgang van verlichting, te openbaren, zonder eenig voorafgaandd verlof daartoe nodig te hebben, blijvende nogtans elk voor hetgeenn hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de
maatschappijj of bijzondere personen, voor zoo verre deze regten
mogenn zijn beleedigd'28
Inn de toelichting werd de nadruk gelegd op het verband tussen de drukpersvrijheidd en het functioneren van het bestuur, hetgeen thans het belangg voor de democratische rechtsstaat genoemd zou worden. De mogelijkheidd het bestuur op fouten te wijzen werd beschouwd als een
essentieell onderdeel van de democratische rechtsstaat.
Bijj de Grondwetswijziging van 1848 werd het artikel vervangen door
eenn nieuw, aanmerkelijk ingekort artikel:
Artikell 8 Grondwet {1848)
'' Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachtenn of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheidd volgens de wet.'
Mett deze wijziging werd niet beoogd inhoudelijk verandering aan te
brengenn in het grondrecht, maar slechts een vereenvoudiging in de redactie.. Aan het weglaten van een omschrijving van het recht en de negatievee formulering van het recht mocht geen waarde worden gehecht. 29
2 88
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Dee tekst vormt thans nog het eerste lid van artikel 7 en is dus al ruim 150
jaarr ongewijzigd.30
Tott 1983 beschermde artikel 7 van de Grondwet dus uitsluitend de
drukpers.. Ook in de eerste voorstellen voor een nieuwe Grondwet
kwamm de omroep niet aan bod. De Proeve voor een nieuwe Grondwet
vann 1966 werd door de regering op dat punt te beperkt geacht.31 In het
wetsvoorstell dat tot de wijziging van 1983 leidde werd artikel 7 uitgebreidd met drie extra leden en kregen omroep en andere middelen een
plaatss in de Grondwet.32 Besloten werd het eerste lid te handhaven in
dee oude vorm. De belangrijkste reden hiervoor was dat de regering de
inn de jurisprudentie gevormde verspreidingsvrijheid wilde behouden.
Eenn grondwettelijke vaststelling daarvan zou mogelijk afbreuk doen
aann de bescherming van de drukpersvrijheid. Daarnaast werd aangevoerdd dat de verspreidingsjurisprudentie niet in een grondwettekst te
vattenn was.33
Inn het tweede lid werd een verbod op censuur opgenomen voor wat betreftt de inhoud van radio- en televisie-uitzendingen en kreeg de regelingg van de omroep een grondwettelijke opdracht. In het derde lid werd
dee bescherming van de openbaarmaking van gedachten en gevoelens
doorr andere middelen dan drukpers en omroep geregeld. Een vierde lid
werdd noodzakelijk geacht om handelsreclame van bescherming uit te
sluiten.. Uiteindelijk werd in 1983 de huidige tekst opgenomen:
Artikell 7 Grondwet (1983):
1.. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachtenn of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheidd volgens de wet.
2.. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand
toezichtt op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
3.. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in
dee voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaandd verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheidd volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningenn toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter
beschermingg van de goede zeden.
4.. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van
handelsreclame. .
3
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2.2.22.2.2 De formulering van de vrijheid
FormeleFormele structuur
Artikell 7 Grondwet wordt gekenmerkt door een formele structuur. Het
artikell regelt vooral de bevoegdheden om het grondrecht te beperken:
'behoudenss ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. De omschrijvingg van de vrijheid is beperkt tot een censuurverbod: 'Niemand heeft
voorafgaandd verlof nodig'. De formele structuur van het artikel vormt
eenn knelpunt voor wat betreft de reikwijdte en grenzen van de vrijheid
tott openbare communicatie. Aangezien slechts bepaald is dat het de
(formele)) wetgever moet zijn die beperkingen aan de vrijheid stelt zoalss blijkt uit de formule 'behoudens ... de wet' - geeft het geen inhoudelijkee criteria aan de wetgever voor het formuleren van deze beperkingen.. Evenmin geeft het artikel de rechter houvast bij de beoordelingg van bijvoorbeeld de onrechtmatigheid van perspublicaties.34
1 ——

7Gw w

lidi i
Drukpers s

lidd 2
Radio/tv v

lidd 3
Anderee middelen

Well vergunningen
niett wegens
inhoud d

Verbodd op alle
preventieve e
maatregelen n

Behoudenss ieders
verantwoordelijk-heidd volgens de wet

iid4 4

Dee wet stelt regels

Behoudenss ieders
verantwoordelijk-heidd volgens de wet

InIn dit figuur is schematisch aangegeven hoe artikel 7 is opgebouwd:35
Dee gedifferentieerde bescherming maakt het in de praktijk zeer belangrijkk in welke categorie een communicatiemiddel thuishoort. Immers,
daarvann hangt af wat voor bescherming het communicatiemiddel krijgt.
Dee formulering van de vrijheid is dus techniekafhankelijk. Gaat het om
drukpers,, dan is de vrijheid omschreven als een algemeen vergunnin344 De M e i j 1995, p. 123.
355 Bron: A s s c h e n g 9 9 , p. 24.
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genverbod.. Bij radio en televisie bestaat de vrijheid uit het verbod voorafgaandd toezicht op de inhoud van uitzendingen te plegen, terwijl in
hett geval van andere communicatiemiddelen de vrijheid inhoudt dat
weliswaarr vergunningen toegestaan zijn, maar nooit wegens de inhoud.. Tammes wees reeds in 1949 op de veranderende technische omstandighedenn die er voor zorgden dat de uitingsvrijheid zich steeds
meerr begaf op gebieden die met geen mogelijkheid onder het toenmaligee artikel te brengen waren. Juist omdat de uitingsvrijheid zo in belangg was toegenomen had zij ook uitgesproken moeten zijn in het
grondwetsartikell op een manier die recht doet aan het belang van de
vrijheid.. 'De vorm van het huidige artikel 7 kan de belangrijke functie
ervann niet vervullen', aldus Tammes.36 Deze observatie van Tammes
heeftt ook na de wijziging van 1983 weinig aan actualiteit ingeboet.37
2 . 33 OBJECT EN REIKWIJDTE

'Pass als de reikwijdte van een grondrecht is bepaald, rijst de vraag naar
dee beperkingsmogelijkheden ervan', aldus Kortmann.38 Wij dienen
hierr dus eerst de beschermingsomvang van artikel 7 vast te stellen, voor
wee bekijken welke mogelijkheden tot beperking het artikel openlaat.
VoorVoor wie?
Hett staat buiten kijf dat iedere burger beschermd wordt door artikel
7.399 In lid 3 wijst het artikel personen jonger dan zestien jaar aan als een
apartee categorie rechtssubjecten. Het betreft hier een beperking van de
ontvangstvrijheid.. Voor degenen die een vertoning voor dat publiek
wensenn te geven, is het een beperking van de vrijheid te openbaren. Zij
kunnenn immers aan een voorafgaand verlof vanwege de inhoud wordenn onderworpen.
Hett artikel beschermt de vrijheid van openbaren. Daarmee lijkt te wordenn bedoeld het openbaren van een uiting aan een onbepaald publiek.
Hinss heeft er op gewezen dat in sommige gevallen wel degelijk ook beschermingg nodig is voor uitingen aan één of enkele bepaalde personen.
Eenn belediging via een brief begaan dient immers beoordeeld te wordenn binnen het toetsingskader van de communicatievrijheid, zoals het
366
377
3 88
399

Tammes 1949, p. 178-179; In die zin eveneens Van den Bergh 1940, p. 67-72.
Zie Asschenggg, H.2.
Kortmann 2001, p. 378.
Het is de vraag in hoeverre de staat zich ook zelf op het grondrecht kan beroepen. De Hoge Raad
lijktt in Rostvsn Tonningen de bescherming onverkort aan de regering toe te kennen, HR 22 januari
1993,, NJ1993, 734, met kritische noot Brunner; eveneens zeer kritisch commentaar van A.W. Hins
inn Mediaforum 1993-4, p. 37- Vooralsnog lijkt deze uitspraak echter eerder een incident te zijn. Anderzijdss rechtvaardigt de veranderende rol van de overheid, waarbij zij steeds meer partij is, de
vraagg of zij thans in sommige gevallen niet toch als drager van grondrechten kan worden beschouwd.. Zie in die zin de noot van EJD bij EHRM 23 april igg2 [Castells), NJ1994,102.
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EHRMM deed in Grigoriades. Uit het feit dat het EHRM artikel 10 EVRM ook
vann toepassing achtte op een dergelijke brief kan echter niet worden afgeleidd dat artikel 7 zich ook uitstrekt over niet openbare communicatie.40 0

WelkWelk communicatiegedrag?
Artikell 7 lid 1 en lid 3 beschermen het openbaren van gedachten en gevoelens.. Door alleen te spreken van openbaren vallen andere aspecten
erbuiten.. De Hoge Raad heeft weliswaar het verspreiden als een connex
rechtt onder lid 1 gebracht, maar de zogenaamde verspreidingsjurisprudentiee wordt vaak als een gekunsteld bouwwerk gezien met een verminderdee bescherming voor het verspreiden (en daarmee voor het ontvangen). .
WelkeWelke informatie?
Artikell 7 beschermt gedachten en gevoelens, wat sluit dat uit? De regeringg heeft aangegeven dat de omschrijving in het eerste lid, dat gedachtenn en gevoelens beschermd zijn, niet betekent dat daarmee inlichtingenn van feitelijke aard uitgesloten zouden zijn. Het is echter niet
duidelijkk in hoeverre ook informatie van feitelijke aard beschermd
wordt. .
Bestaatt er een onderscheid tussen feit en mening? De jurisprudentie
wass niet geheel eenduidig maar er werd wel degelijk onderscheid gemaaktt tussen feiten en meningen.41 In 1983 liet de regering dit onderscheidd vallen. Toch werd voor sommige informatie nog een uitzonderingg gemaakt, namelijk die op etiketten van waren en farmaceutische
producten.422 De regering gaf in haar toelichting aan dat het denkbaar is
datt het geven van inlichtingen zozeer buiten de sfeer van het artikel gelegenn is, dat toepassing ervan oneigenlijk zou aandoen.43 Dergelijke
voorschriftenn staan vaak in gedelegeerde regelgeving. De Meij wijst er
opp dat dit duidelijk maakt dat een absoluut delegatieverbod niet past in
eenn modern artikel dat alle vormen van informatieverschaffing bevat.44
Eventuelee afbakeningsproblemen zouden volgens de regering wel wordenn opgelost door een vierde lid op te nemen dat handelsreclame van
beschermingg uitsloot.45
4
4 11

Hins i g g 5 , p. 30-31; EHRM 25 november 1997 {Grigoriades),
1997-VII. .
De M e i j 1995, p, 115-116; Boon 1993, p. 31-33.

Reports of judgments

and

decisions,

4 22

Dit l e i d t weer t o t veel onduidelijkheid bij het b e a n t w o o r d e n van de vraag welke p r o d u c t i n f o r m a t i ee nu d o o r artikel 7 beschermd w o r d t , Vroom-Cramer 1998, p. 4 4 4 5 .
433 Kamerstukken / / 1 9 7 5 / 7 6 , 1 3 872, nr. 7, p. 26.
444 De M e i j 1995, p. n 6 .
455 Algehele Grondwetsherziening 1979, dl i a , p. 94; De Meij e.a. 2000, p. 1 0 8 - n o ; Bulk 1998, p. 3739--
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Dee onduidelijkheid is dus in 1983 niet weggenomen, integendeel de
onduidelijkheidd is toegenomen en zal nog verder toenemen als gevolg
vann technische convergentie, met name door digitalisering van alle informatie.. Het wordt steeds moeilijker, zoniet onmogelijk om onderscheidd tussen verschillende soorten informatie op grond van de inhoud
tee blijven maken. In dit verband kan bijvoorbeeld de vraag gesteld wordenn of en in hoeverre computerprogrammatuur onder de bescherming
vann 'gedachten en gevoelens' valt.46
Handelsreclame Handelsreclame
Artikell 7 lid 4 bracht in 1983 een bijzondere beperking aan voor een bepaaldee categorie uitingen. Handelsreclame is uitgesloten van de beschermingg van artikel 7 lid 1-3: De voorgaande leden zijn niet van toepassingsing op het maken van handelsreclame.
Uitt de jurisprudentie van vóór de Grondwetswijziging 1983 valt niet op
tee maken of handelsreclame toen wel door artikel 7 beschermd werd.47
Voorr het invoeren van het vierde lid werd vooral gepleit met een beroep
opp de noodzaak van bescherming van landschap, milieu en volksgezondheid.. Zonder 7 lid 4 zou het voor de lagere wetgever onmogelijk
zijnn de zo broodnodige beperkende maatregelen te nemen ter beschermingg van genoemde belangen. Daarnaast werd lid 4 nodig geacht om
inn sommige gevallen handelsreclame aan een vorm van voorafgaand
toezichtt te onderwerpen, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen-reclame.48
Inn het kader van de informatiemaatschappij lijkt het onwenselijk om reclamee geheel van grondwettelijke bescherming uit te sluiten. Denk alleenn al aan de vele hybride mededelingen op het Internet;49 in hoeverre
iss een bepaalde link naar bijvoorbeeld een online boekhandel reclame en
inn hoeveiTe niet? Als de overheid zich daarmee gaat bemoeien, betekent
datt dan automatisch dat ook de rest van de inhoud getoetst wordt? Een
goedd voorbeeld vormt de website van CNN, waar tekst, geluid en beeld gecombineerdd worden met een inhoud die én nieuws én reclame bevat.
AndereAndere afbakeningen
Dee redactie van het grondwetsartikel leidt ook tot andere afbakeningsproblemen.. Wat is drukpers in lid 1? Wat is 'radio en televisie' in lid 2,
watt zijn derhalve 'andere middelen' in lid 3 en wat wordt bedoeld in dat
4 66 Hierover Hins 1995, p. 31-32, vgl. ook Fed. App.Ct gth circuit 6 mei 1999/ Mediaforum 1999-10,
p.. 279-286, m.nt. Asscher.
477 De Meij e.a. 2000, 234-236.
4 88 De Meijj e.a. 2000, p. 236-240.
499 Dommering 1998b, p. ig.
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lidd met 'vertoning'. Deze afbakeningsproblemen zullen verderop besprokenn worden bij het techniekgebonden karakter van artikel 7.
2.3.12.3.1 Toegang
Zoalss aangegeven in de inleiding omvat de communicatie vrijheid ook
eenn aantal toegangsrechten. Deze toegangsrechten zijn, alhoewel hier
enn daar overlappingen mogelijk zijn, als volgt te onderscheiden: toegangg tot informatie, toegang tot (schaarse) hulpbronnen, toegang tot
communicatiemiddelenn en toegang tot de communicatiemarkt.
Inn hoeverre zijn deze toegangsrechten neergelegd in 7 Grondwet? Artikell 7 geeft geen houvast omtrent toegangsvragen. Er zijn geen directe
bepalingenn gewijd aan toegang, hooguit bestaat de mogelijkheid om bepaaldee rechten onder de bestaande structuur te schuiven.
ToegangToegang tot informatie
Voorr het totstandkomen van communicatie is toegang tot informatie
noodzakelijk.. Dit ten eerste omdat voor communicatie informatie de
grondstoff vormt. Zonder toegang tot die informatie wordt de communicatiee vrijheid beperkt. Ten tweede is toegang tot informatie in die zin
noodzakelijkk dat van communicatie pas sprake is als de geuite informatiee daadwerkelijk door een publiek kan worden ontvangen.50 Anders
gezegd,, van communicatie zou geen sprake zijn als het publiek geen
toegangg heeft tot het informatieaanbod.
Hett recht op informatie heeft tot veel discussie geleid omdat sommigen
daarinn een directe aanspraak op overheidsinformatie zagen.51 Een
plichtt van de overheid of anderen om informatie mee te delen is niet in
artikell 7 opgenomen. Wel werd met de Wet Openbaarheid van Bestuur
eenn gedeeltelijk toegangsrecht gerealiseerd, dat zijn grondwettelijke
basiss vond in artikel 110 van de Grondwet.52 Deze informatieplicht
werdd daarmee beschouwd als een zaak van goed bestuur, maar het verbandd met de communicatievrijheid werd niet gelegd, hoewel ook hier
geldtt dat informatie die bij de overheid berust wel degelijk grondstof
voorr de communicatie vormt.
Eenn ander aspect is de toegang tot informatie uit algemeen toegankelijkee bronnen: bibliotheek, kiosk, naar het algemeen publiek uitgezondenn programma's. Dit hangt nauw samen met ontvangstvrijheid en ga5
De Meij e.a. 2000, p. 129.
511 Algehele Grondwetsherziening 1979, dl ia, p. 66,
5 22 Deze Wet van 31 oktobenggi, Stb. 703 strekt tot uitvoering van de opdracht uit artikel 110 Grondwet:: 'De overheid betracht bij de uitvoering van haartaak openbaarheid volgens regels bij de wet
tee stellen.' Zie ook De Meij e.a. 2000, p. 136-138.
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ringsvrijheid.. In de Duitse grondwet is dat recht op toegang tot informatiee geformuleerd als het recht zich ongehinderd uit algemeen toegankelijkee bronnen zu, unterrichten.
Hett onderscheid tussen een recht op actieve en een recht op passieve
toegangg tot informatie wordt soms gelezen in het apart opnemen van
garenn en ontvangen, zoals in artikel 19 van het Bupo-Verdrag. Aan het
ontbrekenn van een expliciete vermelding van het 'garen' in artikel 10
EVRMM wordt echter weinig betekenis toegekend. Het lijkt er op dat de
ontvangstvrijheidd zijn actieve en meer passieve aspecten kent. De toegangg tot informatie in deze zin omvat zowel het meer passief kennis
nemenn van het informatieaanbod door naar de radio te luisteren en een
krantt of boek te lezen, als het actieve ophalen van informatie door naar
dee kiosk of bibliotheek te gaan, als het nog actiever nieuwsgaren dat een
journalistt doet.
Overr dit alles zwijgt de Grondwet. Een voorstel artikel 7 aan te vullen
mett de 'vrijheid om inlichtingen te garen, te ontvangen en door te
geven'' haalde het niet. De regering was bevreesd dat een dergelijke bepalingg ook een recht op informatie zou verlenen als hierboven bedoeld
inn de zin van openbaarheid van bestuur en dat die aanspraak te absoluutt zou zijn. Dat is dan ook de reden dat die informatieplicht naar het
hoofdstukk bestuur werd overgebracht.53 De regering gaf wel aan dat in
sommigee gevallen het garen en ontvangen onder het openbaren van gedachtenn en gevoelens valt en dat daarom een aanvulling met die rechtenn niet nodig was.54
Voorr zover in de jurisprudentie de ontvangstvrijheid is erkend, zoals bij
dee antenneverboden, gebeurde dat met een beroep op artikel 10 EVRM,
enn niet op artikel 7 Grondwet omdat daarin dat recht niet wordt genoemd.55 5
Bijj het garingsrecht heeft de discussie zich sterk toegespitst op de uiterstt actieve kant van de ontvangstvrijheid, de vrijheid van nieuwsgaringg en de daarmee samenhangende vraag naar de bijzondere positie
vann de pers daarin. Zonder goed functionerende pers worden de burgerss niet goed geïnformeerd. Rechtvaardigt de bijzondere positie van
dee pers een ook een sterkere positie als het gaat om toegang tot infor533 |n hoofdstuk i is reeds besproken dat een van de grondslagen voor de communicatie-vrijheid gelegenn is in de bevordering van het publieke debat waardoor politici gecontroleerd en hun fouten
verbeterdd kunnen worden. Dezelfde grondslag dient ook als rechtvaardiging van de verplichting
tott openbaarheid van bestuur.
544 Kortmann 2001, p. 420, noemt dit een 'wel zeer extensieve interpretatie'.
555 ARRvS io oktober 1978, AAe 1979, p. 477; Kistenkas 1989, p. 71-75.
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matie?? Een voorbeeld van de bijzondere positie van de pers is te zien in
hett journalistieke brongeheim - inmiddels erkend door het EHRM en
dee Hoge Raad.56 Niet erkend is vooralsnog de claim zich beschermd te
wetenn tegen inbeslagneming van journalistiek materiaal.57 Artikel 7
geeftt geen enkel houvast in deze, dus de erkenning van het brongeheimm kon slechts plaats vinden door toetsing aan artikel 10 EVRM.58
ToegangToegang tot schaarse hulpbronnen
Informatiee kan worden gezien als een schaarse bron als grondstof voor
communicatie.. Bij het recht op toegang tot schaarse hulpbronnen gaat
hett echter om het recht gebruik te maken van hulpbronnen die communicatiee als zodanig mogelijk maken, los van de inhoud.
Bijj toegang tot schaarse hulpbronnen kan bijvoorbeeld gedacht worden
aann toegang tot het spectrum. Om gebruik te maken van bepaalde communicatiemiddelenn en om omroep- en mobiele telefoon- en andere
dienstenn aan te kunnen bieden is toegang tot het spectrum noodzakelijk.. Een historisch voorbeeld is de papierschaarste kort na de Tweede
Wereldoorlog,, toen de overheid zich genoodzaakt zag de distributie van
krantenpapierr te regelen.59 Ook toegang tot nummers voor telecommunicatiedienstenn kan binnen de categorie van schaarse hulpbronnen
geplaatstt worden.60 Immers, in veel gevallen kan een communicatiedienstt pas worden aangeboden met behulp van een adresseringssysteem.. Daartoe is het noodzakelijk dat een aanbieder toegang krijgt tot
nummers.. Dommering noemt ook de toegang tot de fysieke omgeving,
zoalss goten, daken en de geostationaire baan om de aarde, waar de communicatiesatellietenn worden geplaatst.
Inn geval van schaarste - als de vraag dus het aanbod van dergelijke
hulpbronnenn overtreft - is het aan de overheid om de verdeling van
hulpbronnenn te regelen. De verdelingsregels zijn nu vooral te vinden in
dee Mediawet en de Telecommunicatiewet. Artikel 7 bevat geen aanwijzingenn hoe die verdeling te reguleren. Dus verzet artikel 7 Grondwet
zichh ook niet tegen de huidige verdeling van schaarse hulpbronnen.
Hett derde lid laat een vergunningenstelsel toe en het tweede lid geeft
completee vrijheid de omroep te reguleren. Alleen de toegang tot schaarsee hulpbronnen voor het communiceren door de drukpers zou niet zo
vergaandd gereguleerd kunnen worden. Een systeem voor de verdeling
5 66 EHRM 27 maart 1996 (Goodwin),

NJ 1996, 577 m. nt. EJD; HR 10 mei 1996 (Van den Biggelaar), NJ

1996,, 578, m. nt. EJD.
577 HR g n o v e m b e r i g g g [inbeslagname videobanden), Mediaforum 2000, nr. 1 m. nt. GAIS.
5 88 HR10 mei 1996, WJ1996, 578 m.nt. EJD, met name r.o. 3.2-3.5.
599 Schneider 1979, p. 3 2 9 - 3 3 2 .
6 00
Dommering e.a. 1999, p. 12-19.
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vann drukpersen, papier en drukinkt tussen een commerciële en een
'publiekee pers' en waarbij gebruiksvoorwaarden gesteld, zoals bij de
omroepp het geval is, zou in strijd zijn met artikel 7 lid 1 Grondwet.61
Alss het gaat om de verdeling van het spectrum wordt thans een verschil
gemaaktt tussen telecommunicatie en omroep. Aan telecommunicatieoperatorss worden frequenties toegekend op technische en economische
grondenn (geen boodschap aan de boodschap), aan de publieke worden
frequentiess toegewezen op grond van een kwaliteitsoordeel. Bij commerciëlee omroepen en draadomroep-inrichtingen (kabelnetten) verschuivenn de toegangscriteria echter van de kwaliteitseisen naar de bij
telecommunicatiee behorende ONP-regels (open network provision).62 Het
bestaandee onderscheid in de regulering van de toegang op grond van
gebruikersgroepp - gaat het om telecommunicatie of om omroep - komt
doorr convergentie verder onder druk te staan.63
Hett schaarste argument is zeker in het geval van de omroepregulering
aangegrepenn om toegang tot het spectrum en bovendien de inhoud van
hett omroepaanbod te reguleren.64 Door bepaalde gebruiksvoorwaarden
tee koppelen aan de verdeling kan de overheid dus de communicatievrijheidd beperken. Om die reden is het een knelpunt dat de Grondwet
geenn criteria bevat aan de hand waarvan de toegang tot schaarse hulpbronnenn geregeld dient te worden.65
Bestaatt er ook verspreidingsvrijheid met betrekking tot omroepmiddelen?? Zou er met andere woorden een garantie bestaan dat iedereen van
bepaaldee omroepmiddelen een gebruik van enige betekenis kan
maken?? Aan deze vraag is geen aandacht besteed bij de totstandkoming
vann het tweede lid want men veronderstelde dat er schaarste zou zijn.
Hoewell de omroep niet de hierboven beschreven bescherming van het
eerstee lid geniet, valt uit de restfrequentie-jurisprudentie wellicht a contrarioo een enigszins vergelijkbaar recht te construeren. Hoewel een vergunningensysteemm werd geaccepteerd door het College van Beroep
voorr het Bedrijfsleven, mag het beleid niet dusdanig beperkend werken
datt een middel feitelijk ongebruikt blijft.66

11

" 22

De k o r t e periode na W O II waarin de drukpersen van de gezuiverde persorganen ter beschikking
gesteldd w e r d e n van de voormalige ondergrondse pers, kan gezien w o r d e n als illustratie van het
p r o b l e e m ,, maar de maatregelen van destijds vielen onder het naoorlogse noodrecht.
Dommering e.a. 1999, p. 8.
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33 Van der Klis 1997, p. 102-103.
644 Zie over deze problematiek u i t g e b r e i d Verberne 2000.
655 Dommering 1998, p. n g .

6666 CvBB 22 maart 1995, Mediaforum

1995-4, p. B57-B64, m.nt. M o r t e l m a n s ; Hins 1995, p. 4 2 .
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Naa de oorlog werd vaak gewezen op de schaarste als noodzaak de verdelingg van overheidswege te reguleren. Schaarste op de spectrummarkt
iss echter nog niet hetzelfde als schaarste op de omroepmarkt. Traditioneell is de schaarste op de spectrummarkt ook benut om een schaarste
inn gebruiksrechten te creëren. Aan de andere kant merkte Tammes
reedss op dat op het moment dat er evenveel radiozenders in de lucht
zoudenn zijn als dagbladen op de markt, de radio ook veel vrijer zou kunnenn zijn.57 Een onderscheid moet worden gemaakt tussen verdeling
vann het spectrum en toegang tot de omroepmarkt.
ToegangToegang tot communicatiemiddelen
Anderss dan de schaarse hulpbronnen die communicatie mogelijk
maken,, brengen communicatiemiddelen de communicatie tot stand:
krant,, tijdschrift, omroepzender en omroepontvanger, telefoontoestel,
telefoonnet,, fax en een personal computer aangesloten op het Internet.
Maarr ook satelliet, kabel, ISDN, ADSL en XSML zijn communicatiemiddelen.. Toegang tot deze communicatiemiddelen is nauwelijks te onderscheidenn van toegang tot verspreidingsmiddelen. Vaak zijn het communicatiemiddell en het verspreidingsmiddel ook één, denk bijvoorbeeld
aann een geluidswagen. Om die reden worden beide aspecten hier samen
behandeld. .
Artikell 7 bevat geen bepaling over de toegang tot communicatiemiddelen.. In de jurisprudentie is met betrekking tot 7 lid 1 wel een recht op
toegangg tot verspreidingsmiddelen geconstrueerd. Zo is in de jurisprudentiee uitgemaakt dat 7 lid 1 ook het recht beschermt drukpersproductenn te verspreiden. Dit vormt een toegangsrecht tot de communicatiemiddelenn en markt. Het verspreidingsrecht bestrijkt niet zozeer de
inhoudelijke,, als wel de ruimtelijke sfeer.68 De Hoge Raad heeft een
aann het openbaringsrecht connexe verspreidingsvrijheid geconstrueerd.. De werkingssfeer van het artikel werd voor het eerst uitgebreid in
zijnn arrest inzake de 'Haagse Ventverordening', waarin de verspreidingsvrijheidd onder artikel 7 werd gebracht. Het artikel verbiedt niet alleenn censuur, aldus de Hoge Raad, maar richt zich ook tegen een algemeenn verbod of een vergunningsvereiste ten aanzien van de verspreidingg van drukwerken. Verspreiding zou horen bij het recht te
openbaren.699 In 1950 heeft de Hoge Raad in zijn 'Tilburg-arrest' aangegevenn dat het begrip 'openbaren' niet meer omvatte dan het zich in
drukk uiten, daarnaast bestond een verspreidingsrecht dat ondergeschiktt was aan het recht van vrijheid van meningsuiting maar onmis66

7 De Meij e.a. 2000, p. 180-182.
Kistenkas 1989, p. 13.
6
99 HR 7 november 1892, W. 6259; Boon 1993, p. 16-18; De Meij e.a. 2000, p. 111-115.
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baarr ter vervulling van dat recht. Het verspreidingsrecht mag wél door
lageree wetgevers worden beperkt, zij het niet op grond van de inhoud
en,, zo bleek uit latere jurisprudentie, niet zodanig dat daarmee een zelfstandigg verspreidingsmiddel geheel verdwijnt of onmogelijk gemaakt
wordt.700 In het 'Nuth-arrest' wordt nader gepreciseerd dat beperkingen
well zijn toegestaan zolang die er niet toe leiden dat er van het zelfstandigee verspreidingsmiddel geen gebruik van enige betekenis meer overblijft.711 In de 'plakverbod-jurisprudentie' lijkt de Hoge Raad dan de betekeniss van de Nuth-formule af te zwakken. Het leek erop alsof iemand
diee niet rechtmatig kon beschikken over onroerend goed ook geen gebruikk kon maken van het zelfstandig verspreidingsmiddel 'plakken'.
Echter,, in het 'Zevenaar-arrest' gaf de Hoge Raad aan dat met 'een gebruikk van enige betekenis' meer bedoeld werd dan slechts de theoretischee mogelijkheid van gebruik. Er zal dus een reële mogelijkheid moetenn bestaan tot enig gebruik.72
Bijj een aantal verspreidingsmiddelen heeft de Hoge Raad opgemerkt
datt het middel geschikt of zelfs bij uitstek geschikt is om de in artikel 7
Grondwett gewaarborgde vrijheid te garanderen. Boekverhuurders zijn
geschiktt om die vrijheid te garanderen, boekverkopers zijn zelfs bij uitstekk geschikt daartoe. Deze bijzondere verspreidingsmiddelen alsmede
hett drukkerij bedrij f lijken sterker beschermd te worden dan andere.73
Dee Meij geeft aan dat er sprake is van een institutionele benadering
doorr De Hoge Raad bij de beoordeling van deze verspreidingsmiddelen.. De Raad spreekt over de dienende taak van die middelen, die onverlett moet worden gelaten.
Hoewell de verspreidingsdogmatiek door sommige schrijvers is toegejuichtt als een ingenieuze en inventieve vondst van de Hoge Raad is er
ookk wel een aantal bezwaren tegenin gebracht. De verspreidingsjurisprudentiee is gebaseerd op artikel 7 lid 1 Grondwet en alle andere media
vindenn in artikel 7 lid 3 bescherming. Het is onzeker of de verspreidingsvrijheidd ook geldt voor die andere middelen dan de drukpers. De
regeringg vond het niet wenselijk de verspreidingsvrijheid op te nemen.
Well gaf zij daarbij aan dat dat er niet toe zou mogen leiden dat er door
dee op zich toegestane beperkingen geen gebruik van betekenis over7

HR 28 november 1950, NJ 1951,137; daarover Kistenkas 1989, p. 30-34; Boon 1993, p. 28-31; De
Meijj e.a. 2000, p. 115-118.
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HR 17 maart 1953, NJ 1953, 389; Kistenkas 1989, p. 34-36.

7 22 HR 28 juni 1983, WJ1984, 64; Kistenkas 1989, p. 51-57; Kistenkas merkt o p d a t bij een dergelijke
f e i t e l i j k ee t o e t s ook de ontvangerkant betrokken kan w o r d e n . Zonder rekening t e houden met de
f e i t e l i j k ee mogelijkheden van ontvangst is immers niet vast t e stellen of er een k w a l i t a t i e f gebruik
vann enige betekenis o v e r b l i j f t .
733 HR 29 n o v e m b e r i g 6 o , M M g 6 i , 206; HR 22 m a a r t i g 6 o , A/Jig6o, 274; De Meij e.a. 2000, p. 115-116.
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blijftt voor een bepaald middel van openbaarmaking.
Vervolgenss drukt de regering de Kamer op het hart dat hiermee de beschermingg van de uitingsvrijheid niet minder wordt dan voorheen.74
Eenn voorbeeld van de uitwerking hiervan kan gelezen worden in 'Geluidswagenss Oegstgeest', waarin de ARRvS een beleid m.b.t. geluidswagens,, waarbij er nauwelijks nog sprake was van een gebruik van
enigee betekenis van het communicatiemiddel, in strijd achtte met 7 lid
33 Grondwet.75 Ondertussen is de grens tussen het eerste en derde lid
onduidelijkk en dat wordt door de komst van nieuwe communicatietechniekenn wellicht nog problematischer.76 De vraag is of er voor een
dergelijkk onderscheid een ratio is.77 'De veelgeprezen jurisprudentie is
dee laatste jaren regelmatig bekritiseerd, omdat deze au fond te weinig
ruimtee geeft aan de vrijheid om te verspreiden'.78
Inn het tweede lid wordt de wetgever een blanco volmacht aangereikt om
dee omroep naar eigen goeddunken te reguleren, 'de wet stelt regels ...'
Overr een eventuele zorgplicht van de overheid toegang tot bepaalde
communicatiemiddelenn te garanderen zwijgt artikel 7 lid 2. De vorm
waarinn de huidige publieke informatievoorziening is gegoten, is niet
ontleendd aan een constitutionele norm.
Inn de boven genoemde antenneverbod-zaak speelde naast een belemmeringg van toegang tot informatie ook een belemmering van toegang
tott communicatiemiddelen, in casu het plaatsen van een grote antenne. 799 Zoals gezegd kon het antenneverbod alleen vernietigd worden
mett een beroep op artikel 10 EVRM, aangezien artikel 7 lid 2 Grondwet
nochh over toegang tot (omroep)informatie noch over toegang tot (omroep)communicatiemiddelenn rept.
Inmiddelss heeft de Hoge Raad in de Antelecom-uitspraak aangegeven
datt het toegangsrecht zich ook uitstrekt tot het telefoonnet aangezien
datt in toenemende mate gebruikt wordt voor het verspreiden van gedachtenn en gevoelens.80 De uitspraak was gebaseerd op artikel 10 EVRM,
niett op artikel 7 Grondwet, dat hierover zwijgt.

744 Kamerstukken
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Alss het gaat om 'vormen van telecommunicatie die niet kunnen wordenn beschouwd als radio en televisie' begint verspreiding steeds meer
tee lijken op de verspreiding van drukpersartikelen. Door digitalisering,
vergrotingg van transportcapaciteit, efficiënter gebruik van transportmiddelenn en de introductie van intelligente netwerken neemt de technischee schaarste af. Door de liberalisering op de markt zijn er tegelijkertijdd veel meer aanbieders van telecommunicatiediensten dan
voorheen.811 In de nieuwe Telecommunicatiewet is een groot aantal bepalingenn te vinden die de toegang tot die voorheen schaarse communicatiemiddelenn regelen. Daarbij gaat het zowel om toegang tot schaarse
hulpbronnen,, zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3 en 7 Tw, als om toegang tot
dee markt, zie bijvoorbeeld hoofdstuk 9 Tw.82 Hoewel het EHRM de toegangg tot (tele-)communicatiemiddelen expliciet onder de uitingsvrijheidd van artikel 10 EVRM heeft gebracht biedt artikel 7 lid 3 wat dat betreftt geen aanwijzingen.83 Hins vraagt zich terecht af wanneer deze
middelenn zoveel op de traditionele verspreidingsmiddelen zijn gaan lijkenn dat ze op dezelfde manier beschermd zullen worden als drukpersproducten.84 4
Concluderendd is vast te stellen dat de 'osmotische relatie' tussen openbarenn en verspreiden een problematische is.85 In plaats van vast te houdenn aan het moeizame onderscheid tussen openbaren en verspreiden,
zouu volgens Hins beter aandacht kunnen worden besteed aan het motieff achter een bepaald verbod. Maatregelen die tot doel hebben een
bepaaldee inhoud te verbieden zouden dan anders kunnen worden behandeldd dan maatregelen die een ander doel op het oog hebben. Inhoudelijkee beperkingen zouden dan, net als in de vs aan een strengere
toetss moeten voldoen dan andere. Dat zou moeten gelden voor alle drie
dee leden van artikel 7. Een vergunningenstelsel is altijd verdacht tenzij
buitenn kijf staat dat er geen inhoudelijke bemoeienis aan te pas komt.86
Inn ieder geval is de verspreidingsvrijheid die destijds aanleiding was
omm artikel 7 lid 1 in zijn oude vorm te handhaven niet vrij van kritiek
enn worden de overige toegangsrechten thans niet beschermd.
ToegangToegang tot de markt
Eenn laatste toegangsrecht dat genoemd wordt is het recht op toegang tot
dee communicatiemarkt. Toegang tot de markt kan hier worden gezien
alss het recht op een behoorlijk georganiseerde, transparante markt. Het
8 11
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betekentt niet dat iedereen onbelemmerd toegang tot de markt moet
kunnenn krijgen. Het betekent wel dat de kansen gelijk zijn. Hier is de
bandd tussen communicatievrijheid en economische vrijheid nauw. In
hett geval van de drukpers heeft het absolute vergunningenverbod van
artikell 7 lid 1 er in de praktijk toe geleid dat er een vrije marktmodel
geldt.. De Meij onderscheidt tussen regelingen die de inhoud en het redactionelee proces beperken en regelingen die hulphandelingen beperken,, zoals de bedrijfsvoering en de methode van drukken.87 De laatste
categoriee regelingen, zoals bijvoorbeeld een persfusiecontroleregeling
onderr bepaalde voorwaarden, zou de toets aan artikel 7 Grondwet volgenss hem vermoedelijk wel kunnen doorstaan.
Ookk op zich zelf neutrale vestigingsvergunningen aan drukkerijen
werdenn door de Hoge Raad in strijd met artikel 7 geacht waardoor het
drukpersbedrijj f aan geen andere beperkingen is onderworpen dan die
vann de markt en die van iedere ondernemer.
Dee toegang tot de omroepmarkt wordt door artikel 7 lid 2 open gelaten.
Dee algehele regelingsbevoegdheid lijkt te suggereren dat de wetgever
allee gelegenheid heeft de toegang tot de markt te organiseren. Die vrijheidd was overigens betrekkelijk omdat het EG-recht zijn beperkingen
daaraann bleek te stellen. Immers de regulering van de omroepmarkt
mochtt niet leiden tot een inbreuk op het vrije verkeer van diensten binnenn Europa met als gevolg dat Nederland niet kon verhinderen dat buitenlandsee commerciële omroepen hier door kabelnetten werden doorgegeven.. Bij de regulering van toegang tot de communicatiemarkt
speeltt ook artikel 86 (ex artikel 90) EG verdrag een rol. Voorwaarde is
datt de motieven voor overheidssteun aan bepaalde omroepinstellingen
helderr worden omschreven en kunnen worden getoetst aan proportionaliteit,, legitimiteit en subsidiariteit.88 Bovendien zou dan ook moeten
wordenn gemotiveerd waarom de overheid juist de toegang tot deze omroepmiddelenn reguleert en niet die tot sommige andere communicatiemiddelen.. Ook in artikel 7 lid 3 is geen verwijzing opgenomen naar een
toegangsrechtt tot de communicatiemarkt.
2.3.22.3.2 Techniek

Eenn van de bezwaren tegen artikel 7 Grondwet is de techniekafhankelijkheidd van de verschillende leden. In deze paragraaf worden enkele
voorbeeldenn van die techniekafhankelijkheid aangehaald.

77 Nieuwenhuis 1991, p. 164-166; De Meij e.a. 2000, p. 9 6 - 9 8 .
Ogus 1994, p. 124e.v.
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Drukpers Drukpers
Doordatt in artikel 7 lid 1 duidelijk is gekozen voor bescherming per
communicatiemiddell en niet van het communicatieproces als geheel
zelff dreigt de bescherming beperkt te worden tot het destijds opgenomenn communicatiemiddel. Wat moet worden verstaan onder 'drukpers'' zoals gebruikt in artikel 7? Deze vraag was vóór 1983 doorslaggevendd voor de vraag of een communicatiemiddel überhaupt kon rekenen
opp grondwettelijke bescherming. Van den Bergh riep toen al uit: 'Het
geluidd wordt gezien, schrift wordt gehoord. Alle grenzen zijn uitgewist.
Maarr de Grondwet, die de ontwikkeling der techniek niet voorzien kon,
onderscheidt.'899 Sinds de wijziging bepaalt het antwoord op die vraag
voorall de mate van bescherming. Het gaat in het huidige artikel alleen
overr communicatiemiddelen en niet over communicatie zelf, hetgeen
hett artikel kwetsbaar maakt.90
Dee Hoge Raad spreekt van het zich bedienen van de drukpers 'of enig
anderee sedertdien ontwikkelde, met de drukpers in eigenlijke zin op
éénn lijn te stellen vermenigvuldigingstechniek'. Boukema voegt daaraann toe dat de wettekst weliswaar zo moet worden uitgelegd dat aansluitingg wordt gezocht bij de huidige situatie maar dat de tekst daar dan
ookk wel de mogelijkheid voor moet bieden. Dat is door het woord drukperss te gebruiken volgens hem helaas niet mogelijk.91
Inn 1967 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het er om gaat of een opschriftt met gedrukte of geschreven stukken op één lijn gesteld kan worden.. Niet de vermenigvuldigingstechniek is bepalend, maar het resultaatt daarvan: een blijvende tekst of afbeelding.92 Het is de vraag in
hoeverrehoeverre die jurisprudentie nog geldig is na 1983. Twijfelgevallen kunnenn sindsdien immers onder lid 3 geschoven worden.
Techniekenn als stencilen, fotograferen en fotokopiëren zijn volgens De
Meijj in ieder geval te beschouwen als drukpers.93 Ook is bepleit dat de
databankk beschouwd moet worden als een modern drukpersmedium.94
Hett lijkt zo te zijn dat de wetgever niet meer aan drukpers denkt zodra
err elektronica aan de vermenigvuldiging te pas komt. Teletekst en kabelkrantt schaart hij onder omroep. Deze manier van rubriceren is echterr niet vol te houden want bij het vervaardigen van zelfs de meest klas8989 Van den Bergh 1940, p. 72.
9
Dommering 1998, p. 4-5.
911 Boukema 1969, p. 138.
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933 De Meij e.a. 2000, p. 102-106.
944 Sprey 1988, p. 72-73.
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siekee drukpers producten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van telecommunicatie-- en radiotechnieken.95 Ook de vraag of en zoja wanneerr een personal computer een drukpers is, zal niet leiden tot veel duidelijkheid.96 6
Dee nadruk wordt gelegd op de ontvangstapparatuur zodat het aansluitenn van een printer op een computer de bescherming van het eerste lid
oplevert.. Nu als gevolg van informatietechnologische veranderingen
netwerkenn maar ook ontvangstapparaten in toenemende mate multifunctioneell worden lijkt de onderscheidende kracht van dit criterium te
zijnn verdwenen. Er is dan ook voorgesteld als alternatief criterium te
gebruikenn of informatie er zich toe leent uitgeprint te worden. Daarmeee zouden plaatjes en tekst wel, en geluid en bewegend beeld niet
onderr het eerste lid vallen.97 Hiermee wordt echter opnieuw een technischh criterium binnengehaald met de nodige risico's. Een van de voornaamstee risico's is dat ten gevolge van informatietechnologische convergentiee pas na ontvangst kan worden vastgesteld wat de inhoudelijke
aardd van informatie is. Dat betekent dat de bescherming uiteindelijk
tochh weer afhankelijk is van de aard van het ontvangstapparaat.
Daarnaastt zouden ook bij dit criterium nog veel afbakeningsproblemen
blijvenn bestaan. Op het Internet wordt namelijk informatie die geschikt
iss af te drukken en informatie die zich daar niet toe leent veelal door elkaarr verstrekt. Moderne kranten maken geluid en bewegend beeld tot
onderdeell van hun website.
RadioRadio en televisie
DeDe wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht
opop de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.

Zoalss hierboven beschreven kwam er in 1983 een tweede lid bij artikel
77 dat bescherming bood aan radio en televisie. Ook de afgrenzing van
ditt tweede lid blijkt techniekafhankelijk te zijn. Reeds bij de totstandkomingg van het tweede lid dekten de begrippen 'radio en televisie' niet
meerr alles wat op het beoogde gebied speelde.
Aangenomenn wordt dat met 'radio en televisie' toch vooral omroep bedoeldd werd. In hoeverre vallen echter de vele nieuwe diensten die sinds
955 Kalkman 1995, p. 7.
9
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dee jaren '90 met een televisietoestel kunnen worden ontvangen onder
hett tweede lid? Denk alleen al aan Video On Demand en Web TV. Het is
niett duidelijk of dit onder 'radio en televisie' valt, aangezien de opstellerss van de Grondwet verwijzen naar de omroepwetgeving - hetgeen op
zichzelff al merkwaardig is voor de afbakening van een grondrecht - terwijll de opstellers van de Mediawet verwijzen naar de Grondwet. De
Meijj verwijt de opstellers van de Mediawet inhaligheid, aangezien omroepp daar buitengewoon ruim gedefinieerd is.98 Zodra de ontvanger
gebruikk maakt van een radio- of televisietoestel dan gaat het om een
radio-- of televisieprogramma. Bij ontvangst door middel van een telefoontoestell - of in een casus van de jaren '90, een personal computer
-- is er dus geen sprake van zo'n programma."
Zoo is de praktische betekenis van lid 2 voor een groot deel afhankelijk
vann de techniekbepaalde vraag: wat is radio en televisie? De vraag geeft
wederomm voldoende aanleiding voor scholastiek maar een duidelijk antwoordd lijkt er niet te zijn. Weliswaar geeft de Mediawet aan wanneer er
sprakee is van een programma, dat geeft nog geen definitief uitsluitsel
omtrentt de reikwijdte van artikel 7 lid 2 Grondwet. Was de betekenis
vann 'programma' altijd een logische opeenvolging van items, thans is
dee definitie van programma onduidelijk.
Alss theoretische onderbouwing van de verschillen tussen omroep- en
anderee media sloot de regering aan bij het model dat onderscheid
maaktt naar verkeerspatronen dat begin jaren '80 opgang deed. Volgenss die theorie is omroep op te vatten als tele-allocutie waarbij gelijktijdigee uitzending van programma's aan het publiek plaatsvindt.
Ditt is echter niet (meer) de realiteit daar men met behulp van videorecorderss en Video On Demand zelf kan uitmaken wanneer een programmaa geconsumeerd wordt. Deze theorie lijkt dan ook alleen maar
verwarringg op te leveren. Vreemd genoeg ondergraaft de wetgever de
verkeerspatronen-theoriee door teletekst te beschouwen als televisie.100
Vooralsnogg lijkt het erop dat de wetgever alles wat beweegt of geluid
maakt,, beschouwt als radio of televisie.101 Recent heeft de wetgever
zijnn opvatting opnieuw gewijzigd. Sinds de invoering van de Telecommunicatiewett - waarmee ook de Mediawet gewijzigd werd - luidt de
definitiee van programma: 'een elektronisch product met beeld- of geluidsinhoud,, dat bedoeld is om te worden uitgezonden en bestemd is
voorr ontvangst door het algemene publiek of een deel daarvan, met
9 88 De Meij e.a. 2000, p. 192-193
999 H i n s i 9 9 5 , P- 32-33De Meij 1995, p. 119-120.
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uitzonderingg van datadiensten, diensten die uitsluitend op individueel
verzoekk beschikbaar zijn, en andere interactieve diensten'. 102
AndereAndere middelen
VoorVoor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaandegaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig
wegenswegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger
dandan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
Hett derde lid van artikel 7 beschermt een divers aantal overgeschoten
communicatiemiddelenn voor wat betreft de inhoud. Qua beschermingsniveauu bevindt het derde lid zich tussen het eerste en tweede lid
in.. Enerzijds mag wel een vergunningenstelsel in het leven worden geroepenn (i.t.t. artikel 7 lid 1), anderzijds mag het daarbij dan niet gaan
omm voorwaarden betreffende de inhoud (i.t.t. artikel 7 lid 2). Doordat
hett qua inhoud afhankelijk is van de reikwijdte van het eerste en tweedee lid, is het daarmee ook zelf techniekafhankelijk.
Dee categorieën uitingen die in het derde lid bij elkaar zijn gezet zijn zo
verschillendd dat ze niet alle over dezelfde kam geschoren hadden
mogenn worden. De Meij spreekt van 'de vergaarbak van het derde lid'
enn noemt vier categorieën die hier zijn opgenomen: Verkoop en verhuurr van informatiedragers die niet vallen onder het eerste lid, vormen
vann telecommunicatie die geen radio of televisie zijn, vertoningen en
individuelee openbare uitingen. 103
Bepleittenn sommigen vóór de wijziging van 1983 een ruime interpretatiee van het begrip drukpers, bij de wijziging maakte de regering duidelijkk vast te houden aan een enge interpretatie aangezien eventuele nieuwee elektronische informatiedragers bescherming zouden vinden onder
hett derde lid.104
Dee categorie informatiedragers - bijvoorbeeld grammofoonplaat, cdrom,, floppydisk - zou eigenlijk in lid 1 thuishoren want het technisch
relevantee onderscheid is niet meer vol te houden. Niet valt in te zien
waaromm de boekverkoper meer beschermd dient te worden dan de cdromm verkoper. 105 Er is geen reden (meer) om het verkopen van boeken
enn tijdschriften te onderscheiden van het verkopen van videobanden. 106
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Hinss doet de suggestie alle informatiedragers onder het eerste lid van artikell 7 te brengen. Hins noemt het onderscheid tussen de verschillendee soorten informatiedragers gekunsteld en geeft als voorbeeld de encyclopediee op cd-rom. Er is thans geen reden meer de ene vaste
informatiedragerr wel, en de andere niet onder het eerste lid te brengen.1077 Door vast te houden aan de bescherming van één communicatietechniekk wordt de betekenis van artikel 7 steeds verder uitgehold.
Dee afbakeningsproblemen tussen vormen van telecommunicatie die
onderr lid 3 vallen en die als radio en televisie onder lid 2 vallen, zijn
hiervoorr al behandeld.
VertoningenVertoningen voor jeugdigen
Eenn van de 'andere middelen' van lid 3 is een vertoning. Vertoningen
zijnn toneel-, opera- en dansvoorstellingen, het vertonen van films en
videoo e.d. Hier lijkt een zekere techniekafhankelijkheid te bestaan. Een
vertoningg lijkt te zijn een visuele gebeurtenis. Als dat zo is, dan zouden
sekslijnenn geen vertoning zijn. Wél echter een 'ander middel'. Wanneerr is informatie op het Internet een vertoning? Als toeschouwers persoonlijkk aanwezig zijn, zoals bij vertoning van een videoband?108 De
vraagg of iets vertoning is of niet is niet van belang als het om personen
vann zestien jaar en ouder gaat, want als iets geen vertoning is blijft het
well een 'ander middel' in de zin van artikel 7 lid 3 en geldt dus hetzelfdee vrijheidsregiem.
Voorr de bescherming van de jeugdigen - voor welk doel een vertoning
aann beperkingen kan worden onderworpen - is het wél van belang wat
eenn vertoning is en wat niet. Het is technisch moeilijk de vertoning te
blijvenn onderscheiden van ander communicatiegedrag en daarmee is
hett moeilijk de categorie uitingen die mogen worden beperkt ter beschermingg van jeugdigen vast te stellen. Kortom, ook deze zogenaamdee Jugendschutz-bepaiiing kent gebreken als gevolg van convergentie.
Vertoningenn toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar genietenn nog minder bescherming dan radio en televisie. Delegatie en voorafgaandd toezicht op de inhoud zijn allebei toegestaan.109 Daaraan valt
nogg toe te voegen dat niet in alle landen het beschermen van de jeugd
alss vanzelfsprekend als taak aan de overheid wordt opgedragen. Parentaltal guidance kan dan met hetzelfde doel worden gebruikt.
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7Hinss 1995, p. 36-37.
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Voorr de door De Meij genoemde categorie individuele uitingen - de
straatmuzikant,, de redenaar - geldt hetzelfde als wat hierboven is gezegd.. Voor zover het geen vertoning is, valt het als 'ander middel' toch
onderr de bescherming van het derde lid, maar kan de vraag of zij een
vertoningg geven van belang zijn als het gaat om de bescherming van de
jeugdigen. .
2.3.32.3.3 Informatiebeleid
Behoudenss een opdracht tot wettelijke regeling van de omroep, bevat
artikell 7 enkel een onthoudingsplicht van de overheid. Zelfs die onthoudingsplichtt is door de blanco regeling met betrekking tot de beperkingenn mager gesteld. Wat bevat artikel 7 over een zorgplicht van de
overheid?? De overheid heeft zich in Nederland traditioneel de zorg aangetrokkenn voor de (openbare) informatievoorziening via bepaalde
media.. Uitingen van kunst en cultuur werden bevorderd, de overheid
achttee zich geroepen een regeling te treffen voor de omroep en later naa de oorlog - strekte de zorg zich ook uit tot de pers. Had de overheid
hiervoorr een grondwettelijke opdracht dan wel gaf de Grondwet enige
richtingg aan dit beleid? De behoefte aan duidelijkheid op dit gebied
doett zich gevoelen, daar een ordening uit oogpunt van zorg in conflict
kann komen met de traditionele onthoudingsplicht.
Persbeleid Persbeleid
Eenn van de gebieden waar een mogelijk conflict ligt tussen zorg en onthoudingg is het persbeleid. Enerzijds mag de overheid nauwelijks regels
stellenn aan deze sector, gezien de sterke bescherming van de drukpersvrijheidd in artikel 7 lid 1, anderzijds beschouwt zij het bestaan van een
onafhankelijke,, pluriforme pers als van wezensbelang. Nieuwenhuis
maaktt een onderscheid tussen de verhouding van de onthoudingsplicht
tott steun aan persorganen en de verhouding van de onthoudingsplicht
tott fusiecontroleregels. 110 Perssteun heeft het karakter van een noodvoorzieningg door steunverlening aan kranten met financiële problemen.. Het is niet geheel duidelijk hoeveel ruimte bestaat voor een gerichtt persbeleid van de overheid.111 Het is duidelijk dat een gerichte
steunn aan persorganen die de overheid welgevallig zijn, in strijd is met
dee onthoudingsplicht die voortvloeit uit de communicatievrijheid, maar
artikell 7 Grondwet sluit het niet uit.112 Het gaat daarom bij het steunbeleidd ten aanzien van de pers meer om de manier waarop die geregeld
is.. Is het de overheid zelf óf een instantie op afstand die beoordeelt of
enn welke persorganen voor steun in aanmerking komen en op grond
1 1 00
1 1 11
1 1 22
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vann welke criteria? Mogen daarbij de bijdrage tot de politieke meningsvorming,, kwaliteitseisen of het nut van het persorgaan meewegen?113
Volgenss Nieuwenhuis mag pluriformiteit bijvoorbeeld wel doelstelling
vann het beleid zijn, maar mag de overheid die niet direct bevorderen
doorr inhoudelijke beoordeling van persorganen. De beleidsvrijheid is
volgenss hem beperkt tot het bevorderen van pluraliteit. Bij de pers moet
pluriformiteitt het gevolg zijn van pluraliteit.114
Omroepbeleid Omroepbeleid

Hett tweede lid van artikel 7 schept een ruime regelingsbevoegdheid
voorr de wetgever met betrekking tot de omroep.115 In de Mediawet
staann minutieuze voorschriften met betrekking tot de toegang, de inhoudd van de programma's en andere aspecten van de organisaties die
tott de omroep zijn toegelaten.
Hett tweede lid laat open of het vooral ziet op de regeling van de publiekee omroep of evenzeer op een regeling van de private of commerciëlee omroep. En wat houdt de regelingsbevoegdheid in met betrekking
tott bijvoorbeeld uitgebreide programmavoorschriften? Is die bevoegdheidd ten aanzien van de publieke omroep anders dan ten aanzien van
dee private of commerciële omroep? Het tweede lid biedt daarvoor geen
aanknopingspunten.1166 Dit is bijvoorbeeld problematisch als de commerciëlee omroep beperkingen krijgt opgelegd met het oog op het beschermenn van de publieke omroep. Een ander voorbeeld is het aanleggenn van kwaliteitscriteria voor de toedeling van frequenties aan
commerciëlee omroep. Lid 2 bevat überhaupt geen enkel houvast met
betrekkingg tot verdeling van het spectrum. Het laat open of dat geschiedtt op basis van een first come,firstserve-methode, op basis van een
kwaliteitsbeoordelingg dan wel op basis van een veiling.
Concluderendd kan worden vastgesteld dat artikel 7 niet aan het huidige
mediabeleidd in de weg staat, omdat het daaromtrent niets te bieden
heeft.. De enige basis voor een omroepbeleid is gelegen in het feit dat in
lidd 2 van artikel 7 Grondwet de bevoegdheid radio en televisie te regelenn wordt gecreëerd.
2 . 44 BEPERKINGEN

Hett onderscheid tussen algemene en bijzondere beperkingen werd
doorr de grondwetgever in 1983 verworpen. Dit betekent dat in beginsel
ln

33 Nieuwenhuis 1991, p. 157-158.
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55 Dommering 1998, p. 8; Kalkman 1995, p. 13-16.
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allee beperkingen moeten voldoen aan de vereisten, gesteld in artikel 7
Grondwet.. Anderzijds zijn de algemene beperkingen toch weer via een
omwegg binnengehaald. Een ander punt van kritiek op de formulering
vann artikel 7 Grondwet is de manier waarop de beperkingen zijn geformuleerd.. Het artikel noemt geen beperkingsgronden en geeft geen
voorschriftenn voor de toetsing van die beperkingen. Het volstaat met
aann te geven welke beperkingen welke wetgever mag toepassen. Door
hett absolute vergunningenverbod van lid 1 en de ruime vrijheid voor
repressievee beperkingen aan de andere kant ontstaat er een alles of
niets-situatie,, dat wil zeggen dat geen enkele preventieve beperking
wordtt toegestaan, terwijl repressieve beperkingen, mits door de formelee wetgever, niet worden beoordeeld. Artikel 7 lid 1 maakt aldus een radicaall onderscheid tussen preventieve en repressieve beperkingen. Het
eerstee is uit den boze, het tweede is, mits geregeld bij formele wet, geheell vrij. Deze formule is gevolgd in artikel 7 lid 3.
Dezee oplossing past niet meer bij de huidige situatie. Zo past veel modernee wetgeving niet langer in het schema preventief-repressief. Te
denkenn valt aan moderne bestuurswetgeving op gebied van milieu en
hinderr die er voor kan zorgen dat beperkingen ontstaan. Ook bepaalde
programmavoorschriftenn voor de omroep of bepaalde reclamevoorschriftenn passen niet meer goed in het schema.117
2.4.1.12.4.1.1 Artikel 7 lid 1
BehoudensBehoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet

Dezee beperkingsformule betekent dat uitsluitend de formele wetgever
beperkingenn op de drukpersvrijheid mag instellen.118 Het absolute verbodd op preventieve beperkingen - 'niemand heeft voorafgaand verlof
nodig'' - wordt door deze formule niet geraakt, het gaat dus alleen om
repressievee beperkingen. Hierboven werd echter al aangegeven dat dit
onderscheidd niet altijd gemakkelijk te maken is. Alle regelingen die de
publicatievrijheidd beperken moeten in een formele wet zijn vastgelegd.
Dee belangrijkste categorie beperkingen is te vinden in het Wetboek van
Strafrecht,, bijvoorbeeld artikel 137c (discriminerende belediging), artikell 147 (smalende godslastering) en artikel 261 (smaad).119 Andere
voorbeeldenn dan die in het Wetboek van Strafrecht zijn artikel 6.162
BWW (onrechtmatige daad) en artikel 21 Auteurswet (portretrecht). Een
knelpuntt is het gebrek aan een toetsingskader. Het artikel stelt geen inhoudelijkee grenzen aan de repressieve beperkingen.
11

77 De Meij 1995, p. 115.
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11
11

64 4

2.^.1.22.^.1.2 Artikel j lid 2

ErEr is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending. zending.
Waarr het eerste lid preventieve beperkingen uitsluit, kent het tweede lid
eenn verbod op voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzendingg Over de betekenis van die clausule vermeldt de Memoriee van Toelichting dat voorwaarden voorafgaand aan de uitzending wel
zijnn toegestaan zolang het toezicht maar achteraf plaatsvindt. Gedoeld
wordtt daarmee op de programmavoorschriften voor de publieke omroep.. Ook in de Mediawet is aangegeven dat het toezicht van het Commissariaatt op de uitzendingen niet vóóraf plaats.120 Met deze grondwettelijkee bepaling is nog niet helemaal duidelijk hoe repressief dat toezicht
is.. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is uitvoerig ingegaan op
dee vraag of de regering tijdens een uitzending zogenaamd 'de knop kon
omdraaien'.. De regering noemde dit een hachelijk grensgeval, maar
achttee het denkbaar in een vorm waarin preventieve censuur buiten de
deurr blijft.121 Ook hier blijkt dus dat het niet gemakkelijk is aan het onderscheidd tussen preventief en repressief altijd vast te houden. De regeringg liet er althans hier onduidelijkheid over bestaan.
Eenn andere vraag die de formulering van artikel 7 lid 2 oproept is in hoeverree het lagere wetgevers is toegestaan beperkingen te stellen met betrekkingg tot de inhoud. De programmavoorschriften plegen in het Mediabesluitt nader te worden uitgewerkt, evenals de bepalingen met
betrekkingg tot sponsoring en sluikreclame. Weliswaar is de laatste categoriee door artikel 7 lid 4 uitgesloten van de grondwettelijke bescherming,
datt neemt niet weg dat deze bepalingen een belemmering vormen voor
omroeporganisatiess ten aanzien van de inhoud van de programma's. Dat
klemtt te meer als het gaat om producten die wél onder de bescherming
vann de Grondwet vallen, zoals boeken en platen. Dit laat voorts de vraag
openn of en in hoeverre gemeenten en provincies beperkingen mogen
stellenn aan respectievelijk lokale en regionale omroep.
2.4.3.33 Artikel 7 lid 3
.... heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudenshoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Hett verschil met de beperkingsclausule van artikel 7 lid 1 is de passage
'wegenss de inhoud daarvan'. Dit betekent dat een vergunningsvereiste
120
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well is toegestaan zolang dat niet ziet op de inhoud van de uiting. De
vraagg wanneer een beperking ziet op de inhoud kan leiden tot afbakeningsproblemen.. Ook in artikel 7 lid 3 is echter geen mogelijkheid tot
belangenafwegingg opgenomen. Voor de betekenis van de laatste woordenn 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet', geldt wat
hierbovenn bij artikel 7 lid 1 daarover is gezegd. Daar moet hier aan toegevoegdd worden dat artikel 7 lid 3 bijvoorbeeld voor het Internet geldt.
Hett gebrek aan toetsingskader klemt des te meer nu sprake is van internationaliseringg van informatie. Waar hier discriminerende beledigingg op het Internet een uitingsdelict is, is dat niet in alle andere landenn waar dezelfde boodschap kan worden ontvangen.
Hett is opvallend dat er vrijwel geen jurisprudentie bestaat over nieuwe
mediaa en artikel 7 lid 3 Grondwet. Dit lid zou toch de nieuwe media
moetenn ondervangen en een plaats moeten geven binnen de grondwettelijkee bescherming van de uitingsvrijheid.
2 . 55

VOORSTELLEN IN HET DIGITALE TIJDPERK

2.5.12.5.1 De Commissie Franken
Naarr aanleiding van de parlementaire discussie over artikel 13 Grondwett in 1997 en 1998 (zie uitgebreider paragraaf 3.3) werd duidelijk dat
eenn herziening van de grondrechten in het digitale tijdperk ruimer zou
moetenn zijn dan tot dan toe was aangenomen. Een motie werd aangenomenn waarin werd opgeroepen tot een Commissie Grondrechten in
hett digitale tijdperk.122
Naa de eerste wijzigingsvoorstellen met betrekking tot artikel 13 Grondwet,, in 1997, schreef Dommering een voorstel voor een nieuwe
communicatieparagraaff in de Grondwet, waarin artikel 7 en artikel 13
zoudenn worden geïntegreerd.123 In 1999 verschenen vervolgens 'Constitutionelee convergentie van pers, omroep en telecommunicatie' waarinn het voorstel van Dommering was opgenomen in aangepaste vorm,
alsmedee twee andere, minder verstrekkende scenario's.124 Daarnaast
verscheenn een preadvies van een studiecommissie van de Vereniging
voorr Media- en Communicatierecht (VMC), met daarin eveneens concretee wijzigingsvoorstellen.125
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Hett voorstel van Dommering wordt gekenmerkt door een combinatie
vann artikel 13 Grondwet en artikel 7 Grondwet. Dezelfde benadering
wordtt gevolgd in scenario A uit Constitutionele convergentie dat op het
voorstell van Dommering gebaseerd was. De voorstellen van de studiecommissiee van de VMC zijn tevens techniekonafhankelijk, maar integrerenn artikel 7 en artikel 13 niet. In mei 2 0 0 0 bracht de Commissie
Grondrechtenn in het Digitale Tijdperk advies uit.
2.5.22.5.2 Het mandaat van de Commissie Franken
Alvorenss wij de voorstellen van de Commissie Franken en het kabinet
inhoudelijkk bespreken, moet worden gewezen op de beperkende opdrachtt die de Commissie meekreeg. De Commissie moest zich concentrerenn op artikel 7 en 13 van de Grondwet, en moest zorgen dat de grondrechtenn zoveel mogelijk techniekonafhankelijk geformuleerd zouden
worden.. Bovendien moest de Commissie 'zoveel mogelijk rekening
houdenn met de bestaande wetgeving, aangekondigde wetsvoorstellen en
bijbij de Staten-Generaal gezonden beleidsnotities, die raakvlak hebben
mett de taakopdracht van de Commissie'. 126 Daar komt nog bij dat de
Commissiee weinig tijd kreeg voor zo'n zware taak, er moest binnen een
jaarr gerapporteerd worden. Deze beperkende opdracht leidde alom tot
verbazingg en kritiek. 127 Dommering voegt hieraan toe dat ook de zware
interdepartementalee verankering als een beperking op de vrijheid van
dee Commissie kan hebben gefungeerd. Daarnaast heeft de Commissie
doorr te kiezen voor het intact laten van de huidige beperkingssystematiekk en overigens te verwijzen naar het sobere en moeilijk veranderbare
karakterr van de Grondwet zichzelf beperkt waar het gaat om de mogelijkheidd tot het introduceren van bijvoorbeeld doelcriteria.128
2.5.32.5.3 De voorstellen van de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt
VoorstelVoorstel Commissie Franken voor artikel 7 Grondwet:
1.. Ieder heeft het recht vrij zijn mening te uiten. Dit recht omvat de vrijheidd om denkbeelden en andere informatie te openbaren, te verspreidenn ofte ontvangen.
2.. Bij de wet kan dit recht worden beperkt. Een beperking van de vrijheidd om te openbaren kan geen voorafgaand verlof inhouden. Een
beperkingg van de vrijheid om te verspreiden of te ontvangen kan tevenss krachtens de wet plaatsvinden en een voorafgaand verlof inhouden,, mits deze beperking wordt gesteld in het belang van de
openbaree orde en zij geen betrekking heeft op de inhoud van de
12

tt Srb. 1999, i o i .
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denkbeeldenn of andere informatie.
3.. Indien de beperking betrekking heeft op de inhoud van handelsreclamee of productinformatie, kan dit recht ter bescherming van de gezondheidd of in het belang van de veiligheid tevens krachtens de wet
wordenn beperkt.
4.. Bevordering van voldoende pluriformiteit in de denkbeelden en anderee informatie is voorwerp van zorg voor de overheid. Bij de wet
kunnenn daartoe regels worden gesteld over publieke mediadiensten
enn de algemene aard van de informatie die door middel van deze
dienstenn wordt geopenbaard of verspreid.
Kabinetsstandpunt: Kabinetsstandpunt:
11 en 2 = Commissievoorstel
3.. Indien de beperking betrekking heeft op handelsreclame of productinformatie,, kan dit recht ter bescherming van de gezondheid of in
hett belang van de veiligheid tevens krachtens de wet worden beperkt.
4.. Bevordering van voldoende pluriformiteit in het informatieaanbod is
voorwerpp van zorg van de overheid. In afwijking van het tweede lid
kunnenn daartoe bij de wet regels worden gesteld over omroep. Er is
geenn voorafgaand toezicht op de inhoud van een programma.
Formulering Formulering
Dee Commissie Franken meent dat artikel 7 Grondwet pas gewijzigd
dientt te worden indien er sprake is van knelpunten. Daarbij noemt ze
vergelijkbaree knelpunten als die ik hierboven besprak. Onder het kopje
'artikell 7 in digitaal perspectief noemt zij de in het huidige artikel gebruiktee begrippen 'obsoleet en niet goed hanteerbaar'. 129 De commissie
spreektt zich uit voor een positieve formulering van het recht. 130 Die positievee formulering neemt het kabinet over, hetgeen is te beschouwen
alss een verbetering. De uitzondering uit het oude artikel, met betrekkingg tot vertoningen aan jeugdigen, is verdwenen, hetgeen betekent dat
voorr preventieve beperkingen in het belang van de bescherming van
jeugdigenn een formele wet nodig zal zijn.13"1
Daarmeee is overigens de formele structuur van het artikel nog niet losgelaten.. Het artikel geeft nog steeds weinig concrete materiële waarborgenn en concentreert zich nog steeds op de verdeling van beperkingsbevoegdheden. .
12
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ObjectObject van de vrijheid
Inn alle voorstellen met betrekking tot artikel 7 in het digitale tijdperk
wordtt gepleit voor een positieve formulering van het recht. De voorstellenn van de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt komen
aann dat verlangen tegemoet. Hier zien we de ambitie de grondrechten
inn de Grondwet neer te leggen als een klaroenstoot.132 De keuze tussen
vrijheidd van meningsuiting, informatievrijheid, uitingsvrijheid en communicatievrijheidd is ingewikkeld nu aan alle termen voor- en nadelen
kleven.1333 'Een ieder' maakt duidelijk dat iedereen het recht kan inroepen. .
Dann bespreekt de Commissie de vraag naar het object van het nieuwe
artikell 7. Daarin is zij het eens met de VMC-commissie die 'gedachten
enn gevoelens' te beperkt acht.134 Het woord 'informatie' vindt de Commissiee echter teveel verwijzen naar feitelijke informatie en zij stelt dan
ookk voor 'denkbeelden of andere informatie' te gaan gebruiken.
Hett kabinet volgt de Commissie en kiest voor de term 'denkbeelden en
anderee informatie' als object van het nieuwe recht. Daarmee moet duidelijkk worden dat naast informatie die een mening bevat, ook informatiee die louter bestaat uit feitelijkheden is beschermd.135 Dat betekent tevenss dat de uitzondering voor handelsreclame die wij hierboven als
knelpuntt signaleerde, verdwijnt. Dit voornemen wordt over het algemeenn goed ontvangen.136 'Aangezien er zowel ten aanzien van handelsreclamee als ten aanzien van productinformatie behoefte bestaat aan
gedetailleerdee wetgeving, bestaat er echter wel reden om voor deze categorieënn een regeling bij gedelegeerde lagere wetgeving mogelijk te
maken.'137 7
Toegang Toegang
Dee Commissie Franken stelt voor meer fasen van het communicatieprocess op te nemenn dan in het huidige artikel 7 Grondwet. Het kabinet
neemtt dit in zijn standpunt over. Zo moeten het verspreiden, ontvangenn en doorgeven in het eerste lid worden opgenomen naast het openbaren.. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een aantal van de hierbovenn geschetste problemen ten aanzien van toegangsvragen. Toch
bevatt deze uitbreiding ook weer haken en ogen.
AA
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Watt betreft het recht op toegang tot informatie is de verbetering beperkt.. Wel wordt een nieuw recht op overheidsinformatie gecreëerd.
Eenn introductie van de garingsvrijheid laten kabinet en Commissie
daarentegenn achterwege. Dit wordt gemotiveerd door te stellen dat 'gezienn de variëteit in activiteiten waarin de garingsvrijheid zich kan uiten,
valtt naar het oordeel van de Commissie niet goed te overzien welke beperkingsmogelijkhedenn in algemene zin nodig zijn.'138 Het kabinet erkentt dat garingsvrijheid iets anders is dan een recht op informatie,
maarr ziet toch af van opname. Het kabinet stelt onomwonden daar
geenn principiële redenen voor te hebben maar het enerzijds lastig te
vindenn geschikte beperkingen te maken en anderzijds de huidige situatiee niet als onbevredigend te zien.139
Well opgenomen wordt de ontvangstvrijheid, volgens het kabinet inhoudendee het recht om passief informatie te ontvangen. Met het woord
'passieff wordt overigens niet uitgesloten dat bepaalde handelingen
wordenn verricht teneinde informatie te ontvangen zoals het plaatsen
vann ontvangstantennes. Wel wordt een verregaande beperkingsmogelijkheidd geïntroduceerd voor de ontvangstvrijheid. Dit omdat de ontvangstvrijheidd en de verspreidingsvrijheid de openbare fysieke ruimte
kunnenn raken.
Hieronderr zullen wij deze beperkingsbevoegdheden nader beschouwen.. Hier past slechts de opmerking dat de ontvangstvrijheid van een
heell andere orde is dan de verspreidingsvrijheid. Zonder ontvangst is
err geen communicatie mogelijk, hetgeen ook in 1983 werd erkend toen
dee ontvangstvrijheid als onderdeel van de openbaringsvrijheid gezien
werd.. De Meij schetst naar aanleiding hiervan de nieuwe mogelijkheid
datt gemeenten een verbod pamfletten in ontvangst te nemen uitvaardigt.1400 De bepaling biedt in deze vorm onvoldoende bescherming.
OpenbarenOpenbaren en verspreiden
Hierbovenn zagen we dat in 1983 bewust is afgezien van opname van het
verspreidingsrechtt in de Grondwet. Hierover zegt de Commissie het
volgende.. Gezien het belang van de verspreidingsvrijheid voor de uitingsvrijheid,, hetgeen in het informatietijdperk alleen maar sterker
wordt,, acht de Commissie het onwenselijk dat dit recht niet expliciet in
dee Grondwet is vermeld. De Commissie is zich er van bewust dat het
onderscheidd tussen openbaren en verspreiden vaak moeilijk te maken
zall zijn, zeker als beide handelingen samenvallen, maar houdt wel vast
" ^ R a p p o r tt Franken 2000, p. 98.
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aann de termen openbaren en verspreiden, temeer daar die termen zijn
ingeburgerd.141 1
Eenn onderscheid is aangebracht tussen het beschermingsniveau van
hett openbaren enerzijds en het verspreiden en ontvangen anderzijds.
Daarmeee wordt de verspreidingsjurisprudentie - die een onderscheid
maaktt tussen de bescherming van openbaren en verspreiden - alsnog
inn de Grondwet gecodificeerd.142 Het onderscheid tussen verspreiden
enn openbaren nam echter allengs een meer gekunstelde vorm aan in de
jurisprudentie.1433 Het ware beter geweest als dit onderscheid was verdwenen.. Een alternatief zou kunnen zijn om, naar Amerikaans voorbeeld,, een onderscheid te maken tussen beperkingen die zich richten
opp de inhoud van de uiting en beperkingen die zich daar niet op richten.1444 Vreemd is bovendien dat niet alleen het verspreiden, maar ook
hett ontvangen van informatie minder sterk beschermd wordt dan het
openbaren.. Zo'n onderscheid wordt in artikel 10 EVRM niet gemaakt.145
Inn de voorstellen van de Commissie Franken kan openbaren alleen beperktt worden bij wet en mag geen voorafgaand verlof worden geëist.
Verspreidenn en ontvangen daarentegen mogen krachtens de wet wordenn beperkt in het belang van de openbare orde zolang de beperking
geenn betrekking heeft op de inhoud van die denkbeelden.
Hierr zijn twee elementen van belang. Ten eerste wordt het onderscheid
tussenn openbaren en verspreiden uitgebreid van de papieren wereld
naarr de elektronische. Ten tweede wordt met 'openbare orde' een doelcriteriumm geïntroduceerd in artikel 7 Grondwet.
Mett openbare orde bedoelt de Commissie het oude begrip openbare
ordee uit de verspreidingsjurisprudentie (beveiliging van het verkeer,
voorkomenn van wanordelijkheden, bescherming stadsaanzicht en landschapsschoon).. Uit de toelichting op artikel 7 (1983) leidt de Commissie
aff dat de techniekafhankelijke benadering met name is gekozen met het
oogg op de wens om bij samenval van openbaren en verspreiden verregaandd te kunnen reguleren. Immers, bij een dergelijke samenval zouden
openbaree orde problemen zich kunnen voordoen. De Commissie meent
datt ook in een nieuw, techniekonafhankelijk artikel 7 de mogelijkheid
moett blijven bestaan om bij een samenval van openbaren en verspreiden
eenn stelsel van voorafgaand verlof geldt, waarbij niet wordt getoetst op de
1

4 11 Rapport Franken, p. 96-97.

1

4 2 V g l .. over de verspreidingsvrijheid Kistenkas 1989, met name p. 67-70; zie ook Hins 1995, p. 404 4 . ;; De Meij e.a. 2000, p. 111-120.
^ D ee Meij e.a. 2000, p. 111-120.
H 4 V M CC Studiecommissie 1999, p. i-viii.
^ B D ee Meij e.a. 2000, p. 201-203.
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inhoudd maar op openbare orde aspecten.146 Van samenval van openbarenn en verspreiden is volgens de Commissie Franken in 'de fysieke wereld'' sprake bij het rondrijden van een geluidswagen. In de online wereldd beschouwt zij het plaatsen van een home page op het internet als
eenn voorbeeld van samenval. Dommering merkt hierover terecht op dat
eenn scherp onderscheid tussen de fysieke openbare orde en elektronischee communicatie niet goed te maken is. Bovendien vraagt hij zich af
watt het gevolg is van het voorgestelde onderscheid voor bijvoorbeeld
journalisten.. Zouden die aan een vergunningensysteem onderworpen
kunnenn worden?147 Of zou het kunnen leiden tot een vergunningstelsel
omm op straat te praten?148 Het onderscheid tussen openbaren en verspreidenn doet toch al vreemd aan in het digitale tijdperk.149 De nuance
vann de verspreidingsjurisprudentie, dat er een zelfstandig gebruik van
enigee betekenis van een verspreidingsmiddel moet overblijven, is niet
meee gecodificeerd. De Winter vraagt zich af of dit een ongelukje is en
steltt vervolgens de vraag of daarmee de prijs van techniekonafhankelijkheidd niet veel te hoog wordt.150 Onduidelijk blijft ook of het vereiste van
dee wettelijke grondslag hier wel iets voorstelt. Biedt deze clausule carte
blanchee aan de gemeente of kunnen gemeentelijke verordeningen dienaangaandee nog door de rechter getoetst worden?151 Van de Commissie
horenn we het niet, en het kabinet heeft deze constructie zonder morren
overgenomen.. De Meij is duidelijk: de Commissie en het kabinet geven
dee overheid teveel ruimte bij de beperking van de verspreidingsvrijheid,
meerr nog dan thans het geval is. Er is hier volstrekt geen sprake van de
meerwaardee van het nationale grondrecht ten opzichte van het EVRM, die
dee Commissie Franken en het kabinet beogen.152
2.5.42.5.4 Techniek
Commissiee en kabinet zijn redelijk geslaagd in hun opzet te komen tot
eenn techniekonafhankelijke formulering van artikel 7 Grondwet. Hierbovenn besprak ik reeds de consequenties van de gedeeltelijke codificeringg van de verspreidingsleer. Door de gebrekkige vertaling van offline
naarr online lijkt toch een miskenning van de nieuwe techniek op te treden.. Zeker waar het kabinet uitlegt wat het verschil is tussen openbarenn en verspreiden wordt dit onbehaaglijk. Immers, in de visie van het
kabinett is openbaren het intikken op een computer, en verspreiden het
publicerenn op het Web.
H Ö R a p p o r tt Franken 2000, p. 93.
1

4 7 D o m m e r i n gg 2000, p. 183.

U 8 D ee W i n t e r 2001, p. 299.
^ A s s c h e rr 2000, p. 230.
1500 D e w i n t e r 2001, p. 299.
^^
De Meij 2001, p. 281-282.
1

5 2 D ee Meij 2001, p. 283.
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Daarnaastt is het vierde lid, zoals door het kabinet voorgesteld, techniekafhankelijk.. Het kabinet beperkt de daar opgenomen zorgplicht tot
dee omroep. Daarmee wordt een vergelijkbaar afbakeningsprobleem
geïntroduceerdd zoals we dat nu kennen bij artikel 7 lid 2 Grondwet.
2.5.52.5.5 Zorgplicht

Dee Commissie Franken kwam met een verstrekkend voorstel met betrekkingg tot de zorgplicht van de overheid een pluriform informatieaanbodd te garanderen. In een algemeen bekritiseerd idee voor een
nieuww vierde lid van artikel 7 Grondwet zou een bepaling moeten
komenn die de overheid in staat stelt vergunningsstelsels in het leven te
roepenn voor alle vormen van 'publieke mediadiensten' - hetgeen wil
zeggenn openbare communicatie. In diverse commentaren is erop gewezenn dat dit een tamelijk draconisch voorstel inhield dat kon leiden tot
eenn vergunningstelsel voor kranten of tijdschriften hetgeen onder de
oudee Grondwet onmogelijk zou zijn. De Commissie motiveert dit aspectt van haar voorstel met een beroep op de beoogde techniekonafhankelijkheidd van het nieuwe artikel 7: 'gezien de ontwikkelingen op het
terreinn van de informatie- en communicatietechnologie is er naar de
meningg van de commissie geen aanleiding de huidige uitzonderingspositiee te beperken tot omroep in de traditionele betekenis'.153 Dit is natuurlijkk de wereld op zijn kop. Het omroepbeleid vormt een uitzonderingg op de uitingsvrijheid, en niet andersom. Het kabinet neemt dit
onderdeell van het voorstel niet over en maakt alleen voor omroep wetgevingg mogelijk in afwijking van het tweede lid. Het kabinet erkent
daarmeee in wezen nog niet klaar te zijn voor een werkelijk techniekonafhankelijkee Grondwet.154 Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussenn publieke en commerciële omroep.155
Dee twee vormen van zorgplicht die wij hierboven onderscheidden bij
dee openbare communicatie vrijheid omvatten horizontale werking en
informatiebeleid.. De Commissie Franken doet geen voorstellen voor
hett versterken van de horizontale werking van artikel 7 Grondwet.
Hoewell zij aangeeft dat als gevolg van horizontalisering en als gevolg
vann technische ontwikkelingen (filtering e.d.) de uitingsvrijheid in gevaarr kan komen noopt dat niet tot de introductie van een zorgplicht de
communicatievrijheidd ook in horizontale verhoudingen te ondersteu1
1

5 3 R a p p o r tt Franken, p. 113.
5 4 H e tt kabinet g e e f t t o e d a t " ' o m r o e p is toegesneden op t r a d i t i o n e l e m i d d e l e n , maar noemt d i t begripp in een adem techniekonafhnakelijk, Kamerstukken II 2 0 0 0 / 0 1 , 2 7 4 6 0 , nr. 2, p. 15. Eerder had
hett kabinet echter al toegegeven dat dit onderdeel waarschijnlijk niet bepaald t i j d l o o s zou zijn,
KamerstukkenKamerstukken / / 2 0 0 0 / 0 1 , 2 7 4 6 0 , nr. i , p. 14-15.

•"55000 Meij 2001, p. 286.
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nen. 1566 Het kabinet deelt deze opvatting. Toch is filtering een voor de
toekomstt serieus te nemen probleem: 'Het gaat om door de overheid
toegelatenn en zelfs gestimuleerde geprivatiseerde censuur'. 157
2.5.62.5.6 Beperkingen
Beperkingen Beperkingen
Zowell kabinet als Commissie willen de bestaande beperkingssystematiekk van artikel 7 Grondwet in stand houden. Desalniettemin wordt een
aantall nieuwe elementen geïntroduceerd. De beperkingsclausule van
hett nieuwe artikel 7 Grondwet kent een gelaagde structuur. Ten eerste
kunnenn bij formele wet uitingsdelicten worden gecreëerd - er is een
ongeclausuleerdee formele beperkingsbepaling. Ten tweede mag het
openbarenn van meningen en andere informatie niet vooraf worden beperkt.. Hiermee poogt de Commissie het voor het huidige artikel 7
Grondwett kenmerkende censuurverbod te behouden. De andere fasen
vann het communicatieproces kunnen wel worden onderworpen aan
voorafgaandd verlof mits dat gebeurt in het belang van de openbare orde
enn mits de beperking geen betrekking heeft op de inhoud van de informatie.. Wordt voldaan aan dat doelcriterium dan hoeft niet bij de wet,
maarr mag ook krachtens de wet beperkt worden. Hiermee is een delegatiemogelijkheidd geschapen. Welke interpretatie is aan het begrip
openbaree orde gegeven? Het wordt niet geheel duidelijk uit de betreffendee passage van het rapport. 158 In het derde lid worden nog twee
doelcriteriaa geïntroduceerd: gezondheid en veiligheid. Met een beroep
opp die doelen mag namelijk de bescherming van productinformatie en
handelsreclamee worden beperkt. In ruil hiervoor is het vierde lid van
hett oude artikel 7, dat handelsreclame geheel van grondwettelijke beschermingg uitsloot, geschrapt. Dit is een verbetering ten opzichte van
hett huidige regime, waarop van verschillende kanten was aangedrongen. 159 9
Dee doelcriteria die in het voorgestelde artikel 7 voorkomen lijken ontleendd aan het EVRM. Echter, waar binnen het EVRM een belangrijke rol
wordtt ingenomen door het noodzakelijkheidsvereiste van (bijvoorbeeld)) artikel 10 lid 2 EVRM, ontbreekt dit in het advies van de Commissiee Franken. Immers, het noodzakelijkheidscriterium zou toch
doorr de wetgever kunnen worden ingevuld zoals het hem goeddunkt,
enn is daarom op te vatten als window dressing, of rubber law?So Deze ar1

5 66 Rapport Franken 2000, p. 105, ziet eerder een oplossing in een zorgplicht die de p l u r i f o r m i t e i t van
hett i n f o r m a t i e a a n b o d garandeert.

1

5 7 D o m m e r i n gg 2000, p. 182.
' ^ R a p p e n ;; Franken 2000, p. n o - m .
1

5 9 D ee M e i j e.a. 2000, p. 247.
R a p p o r tt Franken 2000, p. 55.
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gumentatiee van de Commissie wekt verbazing maar is desalniettemin
overgenomenn door het kabinet.
Dee Grondwet is er echter niet alleen voor de wetgever maar ook voor de
rechter,, die - zeker na het eventuele opheffen van het toetsingsverbod
-- met het noodzakelijkheidsvereiste in de hand veel zou kunnen bereiken.1611 Dan heeft de rechter tenminste iets om aan te toetsen.162 Daarnaastt is het noodzakelijkheidsvereiste in de jurisprudentie van het
EHRMM van zeer groot belang gebleken en het zou wellicht een dergelijkee rol in de Grondwet kunnen spelen. Het kabinet vindt echter het opnemenn van een noodzakelijkheidsvereiste overbodig. Uit het karakter
vann het grondrecht zou immers reeds voortvloeien dat beperkingen
noodzakelijkk moeten zijn in een democratische samenleving en dat de
wetgeverr dus de beperking zal moeten motiveren.163 Daarmee ziet het
kabinett klaarblijkelijk over het hoofd dat niet alleen de vaststelling,
maarr vooral ook de toepassing van een beperking op grond van het
164
EVRMM noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.
Dee Commissie maakt een strikt onderscheid tussen preventieve en repressievee beperkingen. Voorafgaand verlof is verboden als het gaat om
openbaren,, repressieve beperkingen mogen, mits bij formele wet gesteld.. Het is de vraag of dat onderscheid ook in het digitale tijdperk altijdd te maken is.165 Is het vereisen van een filterprogramma in bibliothekenn nu repressief of preventief? Of hangt dat af van de manier
waaropp de software van het filterprogramma werkt? De Meij pleit dan
ookk voor de meer praktische benadering van artikel 10 EVRM waarin
preventievee beperkingen weliswaar verdacht zijn, maar het onderscheidd tussen preventief en repressief niet beslissend is voor de vraag
off een beperking toelaatbaar is.166
Inn het kader van de beperkingen maakt de commissie overigens nog
eenn interessante opmerking over rechtsmacht. Enerzijds wordt vastgesteldd dat het voor Nederland moeilijk is nationale grondrechten te
handhavenn op een medium als Internet, dat van nature grenzeloos is.
Anderzijdss wordt verwezen naar internationale samenwerking als oplossing.167 7
1611 zeer kritisch hierover Dommering 2000, p. 179-180.
V g l . V M CC Studiecommissie 1999, P- i-viü; Asscheriggg, p. 113-115.
''^Kamerstukken''^Kamerstukken II, 2000/01, 27460, nr. 1, p. 6.
i64pee Winter 2001, p. 298.
^SNouwtt e.a. 2000, p. 1321-1327; De Meij 2001, p. 280
l66
D e M e i jj 2001, p. 281.
l6
7Rapportt Franken 2000, p. 106.
l62
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2.66 CONCLUSIE

Uitt de voorgaande paragrafen blijkt dat er veel kritiek is op het huidige
artikell 7 Grondwet. Hoewel niet al de kritiek verband houdt met de informatietechnologischee ontwikkelingen, staat vast dat die ontwikkelingenn de noodzaak van een wijziging verder hebben vergroot.
Eenn van de knelpunten is gelegen in de redactie van artikel 7 Grondwet.
Dee negatieve formulering van het recht, en het gebruik van 'gedachten
enn gevoelens' kunnen tot negatieve gevolgen leiden voor de beschermingsomvangg van de bepaling. De formele structuur van het artikel is
niett toereikend (meer) en leidt tot een gebrekkig toetsingsapparaat.
Voorr zover de vrijheid is omschreven, is dat te beperkt.
Dee techniekafhankelijkheid van het artikel verhoudt zich slecht met de
informatietechnologischee ontwikkelingen. De techniek van het gebruiktee communicatiemiddel of de gebruikte informatiedrager bepaalt
thanss het beschermingsniveau.
Hett is onduidelijk in hoeverre artikel 7 toegangsrechten beschermt. De
verschillenn wat dat betreft tussen de leden onderling geven weinig helderheid.. Het ware beter ook de toe gangs aspecten van de communicatievrijheidd ook in de Grondwet vast te leggen. Het ontbreken van een
rechtt op toegang tot informatie, van de ontvangstvrijheid, van criteria
voorr de verdeling van schaarse hulpbronnen en van een recht op toegangg tot communicatiemiddelen, het zijn allemaal punten die nu of in
dee toekomst een knelpunt kunnen opleveren bij de bescherming van de
vrijheidd van meningsuiting.
Hett is onduidelijk in hoeverre de verspreidingsleer, die zich in de loop
derr jaren heeft ontwikkeld, ook geldt voor andere communicatiemiddelenn dan de drukpers. Het artikel is ten onrechte zeer zendergericht.
Daardoorr vallen andere fasen van het communicatieproces buiten de
boot.. Het recht op ontvangst vormt een wezenlijk onderdeel van de communicatievrijheid.. Dit geldt te meer nu de nadruk binnen het communicatieprocess steeds meer komt te liggen op ontvangergestuurde communicatie.. Ten onrechte is het artikel vrijwel uitsluitend tegen de overheid
gericht.. Een bepaling over de horizontale verhoudingen ontbreekt.
Hett systeem van beperkingen van met name 7 lid 1 Grondwet is niet op
dee huidige wetgevingsvormen toegesneden. Immers van veel bestuursrechtelijkee maatregelen is moeilijk vast te stellen of ze preventief of repressieff zijn. Door veel toe te spitsen op het onderscheid tussen repressieff en preventief wordt de feitelijke betekenis van het artikel
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verkleind.. Anderzijds is het censuurverbod voor drukpersproducten
eenn sterke norm gebleken.
Voorr de omroep en andere middelen zijn de beperkingsmogelijkheden
tee ruim. Het bijzondere beleid ten opzichte van bepaalde communicatiemediaa moet in het licht van de voortschrijdende convergentie tussen
dee verschillende media opnieuw gerechtvaardigd worden. Artikel 7 lid
22 biedt ook geen criteria om tot een afbakening tussen publieke en
commerciëlee omroep te komen.
Artikell 7 lid 3 Grondwet, dat alle overige soorten openbare communicatiee beschermt heeft een tussenpositie tussen omroep en drukpers. De
meestee nieuwe media zouden door het derde lid bestreken worden. Er
iss echter geen uitgebreide jurisprudentie over nieuwe media en artikel
77 lid 3 Grondwet, hetgeen te maken heeft met het toetsingsverbod.
Resumerendd valt vast te stellen dat de opzet van artikel 7 niet meer bevredigendd is in de 2ie eeuw. Kan nu gezegd worden dat de voorstellen
vann de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt de problemen
ondervangen? ?
Hett uitgangspunt te komen tot een techniekonafhankelijke grondwetsbepalingg is op zich te prijzen.168 Hierboven beschreven we welke problemenn een mediumspecifieke bepaling kan opleveren in een tijdperk
vann convergentie. Echter, de voorstellen zoals die door Commissie Frankenn en in het kabinetsstandpunt zijn gepresenteerd schieten te kort in
hett uiteindelijke doel, de effectiviteit van de grondrechtenbescherming.
Hett introduceren van techniekonafhankelijke normen veronderstelt
haastt per definitie een toegenomen behoefte aan interpretatie omdat
dergelijkee normen moeilijk tevoren door de wetgever concreet ingevuld
kunnenn worden. Daar komt bij dat de snelle technologische ontwikkelingenn op zich de behoefte aan telkens weer interpreteren van de bepalingenn en toetsen van de beperkingen oproept. Door vast te houden aan
dee bestaande beperkingssystematiek behoudt de wetgever de mogelijkheidd om aan het grondrecht invulling te geven.
Daarr komt bij dat door de gebrekkige codificatie van de verspreidingsleerr en de techniekafhankelijke norm over de omroep de tijdloosheid
vann de nieuwe bepalingen in twijfel kan worden getrokken.169 De on1

688 Kuitenbrouwer 2000, p. 174 wijst er overigens terecht op dat de benaming van de commissie
grondrechtenn in het digitale tijdperk bepaald niet in de richting van techniekonafhankelijkheid
wijst. .
i 6 g H e tt kabinet erkent dit ook: Kamerstukken II 2000/01, 27
, nr. i , p. 14-15.

77 7

duidelijkheidd met betrekking tot de beperkingsmogelijkheden van verspreiding,, het lagere beschermingsniveau voor de ontvangstvrijheid en
dee afwezigheid van de garingsvrijheid zijn serieuze nadelen van de
voorstellen. .
Dee problemen van het huidige artikel 7 zijn met de voorstellen van de
Commissiee Franken en in het kabinetsstandpunt slechts ten dele opgelost,, en bovendien zijn er nog nieuwe problemen bijgekomen. 'Het
voornaamstee bezwaar tegen het kabinetsvoorstel is dat er feitelijk zo
weinigg mee tot stand wordt gebracht. We kunnen eigenlijk alleen maar
afwachtenn wat de wetgever er te zijner tijd meer zal doen... Van enige
grondwettelijkee waarborg kan met andere woorden nauwelijks gesprokenn worden.', aldus de Winter.170 De Commissie Franken is er weliswaarr in geslaagd een techniekonafhankelijke formulering van het
grondrechtt te realiseren, de beperkingen zitten toch nog vast in de
structuurr en systematiek van het oude artikel 7 Grondwet, en dus ook
inn de techniek.171

11
1 11

7

e Winter 2001, p. 299.
Het voorstel dat een studiecommissie van de VMC deed, biedt een aardig alternatief.
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3-- Artikel 13 Grondwet1

3.11

INLEIDING

Inn dit hoofdstuk wordt het communicatiegeheim besproken, de vrijheid
inn het geheim te communiceren. Een analyse wordt gemaakt van de beschermingg door de Nederlandse Grondwet in artikel 13. Daarbij wordt
aandachtt besteed aan de specifieke gevolgen van informatietechnologischee ontwikkelingen voor artikel 13 Grondwet. Het wijzigingsvoorstel uit
19977 wordt daarna besproken.2 Tevens komen de wijzigingsvoorstellen
vann de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt aan de orde.
3 . 22

HET C O M M U N I C A T I E G E H E I M IN DE GRONDWET

Briefgeheim Briefgeheim
Langg voor er sprake was van brievenpost werd er door onze voorouders
reedss gebruik gemaakt van hulpmiddelen bij de communicatie over afstandd (zoals rook- en trommelsignalen). Ongetwijfeld bestond toen
reedss de behoefte aan bescherming tegen onbevoegde kennisneming
vann de aldus verstuurde informatie. Daartoe ontwikkelde men geheime
codess (geheimtaal) die de informatie ontoegankelijk maakten voor onbevoegden.3 3
Allee vormen van transport van informatie hebben echter gemeen dat
zij,, ongeacht de beveiliging, uiteindelijk niet bestand zijn tegen de
drangg van mensen kennis te nemen van berichten die niet voor hen bedoeldd zijn. Deze onvolkomenheid in het informatietransport heeft er
medee toe geleid dat men het geheim is gaan beschermen door het ontwikkelenn van rechtsnormen.
Reedss in het Romeinse recht werd het briefgeheim beschermd en dat
gebeurdee ook in het later in Europa geldende canonieke recht. De behoeftee aan juridische bescherming van dit geheim groeide met de grote
toenamee van het briefverkeer door de verbreiding van de schrijf- en
leeskunst.44 Bovendien werd in vrijwel alle het postvervoer door de staat
11

Dit hoofdstuk bestaat gedeeltelijk uit een bewerking van hoofdstuk 3 uit 'Constitutionele Convergentie'1999. .
22
Kamerstukken II, 1997/98, 25 443, nrs. 1-2.
33 Opvallend is dat geheimtaal als beveiliging voor het 'gewone' berichtenverkeer lange tijd te gecompliceerdd was, maar nu, door verbeterde versleutelingsmogelijkheden, binnen ieders bereik
komt.. Vgl. Singh 1999.
44 vgl. Dommering e.a. 2000.
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gemonopoliseerdd waardoor ook bescherming tegen de meelezende
overheidd noodzakelijk werd. 5
Inn verschillende landen werd het briefverkeer door de heersende macht
(all dan niet heimelijk) gecensureerd. Met name in Frankrijk werd correspondentiee stelselmatig onderzocht door ambtenaren van het beruchtee cabinet noir. In Nederland was geen sprake van systematische
onderscheppingg van het briefverkeer, dit uit angst voor schade aan de
Nederlandsee handelsbetrekkingen. 6
Inn de meeste landen kreeg tenslotte de idee de overhand dat het geheim
derr correspondentie beschermd diende te worden. 7 De staatsmonopoliess werden zelfs (ten dele) gerechtvaardigd met de stelling dat de staat
hett beste in staat zou zijn dat geheim te waarborgen. 8
Inn Frankrijk beschouwde men het briefgeheim als uitvloeisel van de
vrijheidd van meningsuiting. Zo was in artikel n van de Schets voor de
VerklaringVerklaring van de Rechten van de Mens het briefgeheim direct onder het
rechtt op vrijheid van meningsuiting en godsdienst geplaatst. 9 In de lateree definitieve versie werd het briefgeheim niet eens opgenomen
omdatt het voor de opstellers vanzelf sprak dat het briefgeheim onder de
vrijheidd van meningsuiting viel en als zodanig voldoende beschermd
werd. 10 0
Inn 1848 is het briefgeheim in de Nederlandse Grondwet opgenomen:
Artikell 154 Grondwet {1848)
Hett geheim der aan de post of andere openbare instelling van vervoer
toevertrouwdee brieven is onschendbaar, behalve op last des regters, in
dee gevallen in de wet omschreven.
Dee opname van dit grondrecht was echter niet het gevolg van een breed
maatschappelijkk verlangen, maar vooral van de inspanningen van
Thorbecke.. 'Thorbecke hechtte veel waarde aan zulk een voorschrift en
zonderr twijfel was het vooral zijn invloed, welke daaraan eene plaats in
55

De v e r z o r g i n g van de post werd voor het eerst in Frankrijk d o o r de overheid aan zich g e t r o k k e n in
1464,, o n d e r koning Lodewijk XI, Hofman 1995, p. 24.
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dee Grondwet van 1848 verzekerde'.11 De Negenmannen motiveren hun
voorstell aldus: 'Het openen of doen openen van iemands brieven tegen
zijnenn wil, is geen mindere, ja gevaarlijker aanranding der bijzondere
vrijheid,, dan wanneer verklikkers in zijn huis worden gezonden om
zijnee vertrouwelijke gesprekken af te luisteren'.12 Het is opvallend te
zienn dat de vergelijking met vertrouwelijke gesprekken werd getrokken,
waarbijj een schending van het briefgeheim als gevaarlijker werd beschouwd.. De voornaamste reden van de introductie van het grondrecht
wass toch een leemte te vullen, die onze Grondwet ontsierde.13 Buijs
vraagtt zich af wat toch bedoeld kon zijn met 'openbare instelling van
vervoer'.144 Immers, buiten de Post waren er toch niet zulke instellingen
tee bedenken? Anderhalve eeuw later zijn er talloze openbare instellingenn van vervoer en had deze bepaling nut kunnen hebben, maar is de
betreffendee zinsnede uit het artikel reeds lang verdwenen.
Dee oude formulering van het briefgeheim bleef van kracht tot de
Grondwetswijzigingg van 1983. Het nieuwe artikel 13 lid 1 luidde:
Artikell 13 lid 1 Grondwet {1983)
Hett briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet
bepaald,, op last van de rechter.
Hett schrappen van het vereiste 'aan de post of andere openbare instelling
vanvan vervoer toevertrouwde' heeft onduidelijkheid veroorzaakt omtrent de
grenzenn van het briefgeheim. Zoals hierboven uiteengezet, is de rechtvaardigingg van een apart artikel ter bescherming van het transport van
informatiee mijns inziens onder andere gelegen in het eigen karakter
vann dat transport. Door het weglaten van dit 'transportelement' in 1983
lijktt het nu alsof artikel 13 Grondwet ook bescherming biedt aan de informatiee voor en na het transport. Dat gebied wordt echter reeds beschermdd door andere grondrechten, zoals het recht op eerbiediging van
hett privé-leven. Door nu het briefgeheim onschendbaar te verklaren
zonderr het geheim zelf te definiëren, worden grensproblemen in het
levenn geroepen.
HetHet telefoon- en telegraafgeheim

Hett medium telefonie is sinds de invoering in Nederland in steeds toenemendee mate gebruikt voor privé-communicatie. Al in de jaren zeventigg (van de 20ste eeuw) werd in Nederland als gevolg van automati111
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seringg een grote mate van beslotenheid van het telefoonverkeer bereikt.155 Uit de parlementaire geschiedenis van de Grondwetswijziging
blijktt ook dat het telefoongeheim met name is opgenomen vanwege het
privéé karakter van de telefonische conversatie.16
Mett de doorbraak van de telefoon naar de gewone huishoudens ontstondd een nieuw communicatiemiddel dat zijn weerga niet kende. Plotselingg werd telecommunicatie voor grote groepen mensen eenvoudig
toegankelijk.. Zoals zo vaak met nieuwe media gebeurt, werd de telefoondienstt door de overheid gemonopoliseerd. Dit gebeurde om redenenn van efficiënte verdeling en beveiliging. Hierdoor kwam een ander
vastt thema naar voren: de censuur. De rol van het 'cabinet noir' uit de
18dee eeuw werd overgenomen door meeluisterende BVD'ers (op zoek
naarr bijvoorbeeld Sovietspionnen). Ook in dit geval ontstond de notie
datt enige bescherming tegen afluisteren gewenst was.17
All voor er sprake was van een grondwettelijke bescherming van het
telefoongeheimm werden in het Wetboek van Strafrecht enige bepalingenn opgenomen die het afluisteren van telefoongesprekken strafbaar
stelden.188 Hoofdregel was een voor een ieder geldend verbod om een
viaa de openbare telefoon gevoerd gesprek opzettelijk met een technisch
hulpmiddell af te luisteren of op te nemen.
Err bleekk echter naast de negatieve verbodsbepaling ook behoefte te bestaann aan een positieve formulering van het telefoongeheim. In de
Proevee 1966 werd voorgesteld om naast het briefgeheim ook een telefoongeheimm op te nemen.19 Een van de argumenten daarvoor was dat
'geenn inbreuk gedoogd kan worden op het privé karakter van mededelingenn die verzonden zijn via andere door de overheid verzorgde
communicatiemiddelenn dan de brief, welke in het maatschappelijk verkeerr een belangrijke plaats hebben verworven'.20
Overr de inhoud en omvang van deze aanvulling kon men het echter
moeilijkk eens worden. Wel werd algemeen erkend dat de behoefte aan
beschermingg van (met name) het telefoonverkeer moest leiden tot een
aanvullingg op de bepaling over het briefgeheim.

1

55 Van Meerten 1976, p. 24; Van Dorst 1982, p. 284.
Handelingen II1975/76,13872.
1717 Van Meerten 1976, p. 24-25.
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Nogg voor de invoering van de telefonie was er in Nederland al telecommunicatiee mogelijk door middel van telegrafie. In de Proeve 1966 was
geenn telegraafgeheim opgenomen, in het tweede rapport van de Staatscommissiee Cals-Donner werd het echter zelfstandig opgenomen. Hoewell telegrafie door extensieve interpretatie toch wel onder het brief- en
telefoongeheimm gebracht kon worden, werd het zekerheidshalve toch
opgenomen.211 In het regeringsvoorstel van 19yo was het telegraafgeheim
uitt het voorstel geschrapt.22 De regering verwierp het telegraafgeheim
omdatt het privacy-element hier minder groot zou zijn, aangezien telegrammenn alleen open aangeboden konden worden. De betreffende
ambtenaarr nam dus noodgedwongen kennis van de inhoud van het telegram.. De grens van het telegraafgeheim werd problematisch geacht
nuu het geheim voor de overheid onschendbaar zou zijn, maar zij anderzijdss gedwongen zou zijn van de inhoud kennis te nemen. 23
Inn 1976 is de regering echter van mening veranderd, en wordt het telegraafgeheimm weer opgenomen.24 De bovengenoemde bezwaren acht zij
dann niet meer relevant. Door het ontstaan van uitgebreide telexnetwerkenn vindt de communicatie veelal automatisch plaats, en is er dus geen
sprakee meer van tussenkomst van een ambtenaar. Bovendien acht de
regeringg ook bij het aanbieden van open telegrammen het telegraafgeheimm niet zonder betekenis. Dan verplicht het telegraafgeheim de ambtenaarr die van de inhoud van het telegram kennis genomen heeft, die
kenniss geheim te houden.25
Voorgesteldd werd de beperkingsclausule voor de drie communicatiemiddelenn gelijk te trekken waarbij de rechterlijke last uit het artikel zou
verdwijnen.. Zo zou de BVD efficiënter te werk kunnen gaan. Dit werd
verhinderdd doordat een amendement van Marcus Bakker (CPN) werd
aangenomenn waarin de oude bescherming van het briefgeheim gehandhaafdd werd. Er ontstond bij de wijziging in 1983 uiteindelijk een
tweedelingg waarbij het eerste lid het briefgeheim bevatte met ongewijzigdee beperkingsclausule, terwijl het tweede lid het telefoon- en telegraafgeheimm bevatte met een ruimere beperkingsclausule.
Artikell 13 lid 2 Grondwet (1983)
Hett telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in gevallen
bijj de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de
wett zijn aangewezen.
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3-2.11 Object en reikwijdte
HetHet briefgeheim
Artikell 13 lid 1 beschermt simpelweg het geheim van communicatie
doorr brieven. Doordat in artikel 13 is gekozen voor bescherming op
grondd van het communicatiemiddel en niet van de communicatie of
hett transport zelf, dreigt de omvang van de bescherming beperkt te
wordenn tot het destijds opgenomen communicatiemiddel. Wat moet
wordenn verstaan onder 'brief zoals gebruikt in artikel 13? Deze vraag
wass vóór 1983 doorslaggevend voor de vraag of een communicatiemiddell überhaupt kon rekenen op grondwettelijke bescherming van het
communicatiegeheim.. Sinds de wijziging bepaalt het antwoord op die
vraagg de mate van bescherming.26
Watt valt onder het begrip brief? Doorgaans worden brieven opgevat als
communicatiee in ruime zin. Ook niet-persoonlijke brieven zoals circulairess en dergelijke worden als brief beschouwd, zolang uit de manier
vann verzenden blijkt dat dat de bedoeling is van de afzender. Bij de wijzigingg van '83 heeft de regering het aldus verwoord: 'Bij het briefgeheimm gaat het om een communicatie die plaatsvindt in gesloten enveloppen,, althans in een verpakking welke het oogmerk van de afzender
tott uitdrukking brengt, dat derden - waaronder de PTT - van de inhoud
vann de brief geen kennis nemen.' 27
Ookk het transport van moderne dragers (computerschijven, geluids- en
videobandenn e.d.) wordt door artikel 13 lid 1 beschermd, tenminste zolangg de nadruk op het transport van informatie blijft liggen. Door het oprekkenn van het briefbegrip vervaagt het onderscheid tussen het transportt van brieven en dat van pakketten. Soms is niet met zekerheid vast
tee stellen of iets een briefis, en dus onder het briefgeheim valt, zonder
hett te openen. In beginsel dienen de autoriteiten er echter van uit te
gaann dat er sprake is van een grondwettelijk beschermd stuk. In de literatuurr leven verschillende opvattingen over de omvang van het begrip
'brief.. Zo vindt Meuwissen dat artikel 13 slechts een enumeratieve opsommingg geeft van transportmedia, hetgeen betekent dat alle andere
vervoerr onder het briefgeheim zou moeten vallen, dus ook pakketpost.28
Eenn mogelijk belangrijke uitspraak voor de omvang van het briefgeheimm in het informatietijdperk is gedaan door de Hoge Raad in 1994.
Dee Raad heeft toen geoordeeld dat gegevens die in een zakcomputer
zijnn opgeslagen, niet zijn aan te merken als brief wanneer het niet gaat
2
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omm mededelingen, gericht tot een of meer anderen dan de gebruiker.29 Een
belangwekkendd arrest, nu de Hoge Raad de toepasselijkheid van artikel
133 lid i Grondwet niet heeft laten afhangen van de beveiliging van de
mededeling,, niet van de manier waarop de informatie wordt vastgelegd,
maarr uitsluitend van de vraag of de mededelingen tot iemand gericht
waren,, met andere woorden of er sprake was van adressering van mededelingen.delingen. Dit lijkt te duiden op het verlaten van de techniekafhankelijke
standaardd die gold voor het vaststellen of er sprake was van het briefgeheim.. Wellicht betekent dit dat de Hoge Raad in de toekomst aandachtt zal besteden aan het adresseringscriterium bij de beoordeling van
dee toepasselijkheid van artikel 13 Grondwet op nieuwe transportmedia.
Telefoon-Telefoon- en telegraafgeheim
Inn beginsel beschermen het telefoon- en telegraafgeheim alle communicatiee gevoerd door middel van telefonie of telegrafie. Daar op dat geheimm soms door de vervoerder inbreuk moet worden gemaakt om technischee redenen, heeft het geheim ook de strekking dat informatie niet
verderr verspreid wordt. Zo verplicht het artikel diegenen die, bijvoorbeeldd om technische redenen, wel kennis van die informatie hebben
genomen,, die informatie niet verder te verspreiden. Zo is het soms
noodzakelijkk dat werknemers van telecommunicatiebedrijven 'inluisteren'' teneinde de kwaliteit van de verbinding te bewaken. Zij zijn dan
verplichtt de aldus opgedane kennis niet verder te verspreiden.
Dee regering vatte de omvang van de bescherming die het tweede lid
moestt bieden beperkt op. Zo zou dit geheim alleen gelden als degene
diee telefoneert er zijnerzijds het 'nodige' aan heeft gedaan om zijn gesprekk geheim te houden. De regering geeft geen nadere uitwerking van
watt moet worden verstaan onder 'het nodige'. Is aan dit criterium voldaann indien de intentie van degene die communiceert op objectieve
wijzee is vast te stellen of wordt van de dienstengebruiker een daadwerkelijkee beveiliging verwacht? Als het louter gaat om het vaststellen
vann een intentie, is dan een persoonlijke adressering voldoende?
Ditt vereiste van het 'nodige' betekende volgens de regering dat het
draadlooss telefoneren niet automatisch onder het telefoongeheim valt.
Diee gesprekken kunnen, aldus de regering, door een ieder met een
daartoee geschikte ontvangstinrichting worden opgevangen.30 Zo wordt
dee beschermingsomvang afhankelijk gesteld van de technische beveiliging.. Het object van het telefoon- en telegraafgeheim is beperkt door
2
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hett vereiste van 'het nodige' zo uit te leggen dat aan dat vereiste pas voldaann is bij een bepaalde technische beveiliging.
Dee betekenis van het telegraafgeheim strekte er vooral toe dat de overheidsfunctionarissenn die noodgedwongen kennis namen van de te telegraferenn informatie, die informatie niet verder mochten verspreiden.
Bovendienn mag de overheid telegrafie ook niet tappen zonder dat aan
dee voorwaarden van artikel 13 lid 2 Grondwet is voldaan.31
Overr de verkeersgegevens wordt in artikel 13 Grondwet niet gerept.
Aanvullendee bescherming wordt wel geboden door de Wet Beschermingg Persoonsgegevens (WBP), zij het dat verkeersgegevens niet altijd
onderr de definitie van persoonsgegevens zullen vallen.32
Traditioneell is artikel 13 Grondwet vooral gericht tegen de overheid.
Hett is daarmee een klassiek i9e-eeuws onthoudingsrecht dat de overheidd afhoudt van inmenging met de communicatie van burgers.
Zoalss bleek bij de bespreking van de wetsgeschiedenis zijn de transporteurss in 1983 uit het artikel verdwenen. Het is dan ook een vraag van
horizontalee werking of het communicatiegeheim ook op de transporteurss van toepassing is.
Bijj de Grondwetsherziening is dan uiteindelijk geen horizontale werkingg opgenomen voor artikel 13 Grondwet, zij is evenmin uitgesloten.33
Well treft men een aantal bepalingen in lagere wetgeving waardoor er
ookk sprake is van een zekere bescherming van het brief-, telefoon en telegraafgeheimm in horizontale verhoudingen. Daarbij dient te worden
aangetekendd dat dergelijke bepalingen niet dezelfde sterke garantie
gevenn als een grondwettelijke bepaling.
Nadatt op advies van de Commissie Swarttouw begin jaren '80 werd beslotenn om de PTT te privatiseren werd de vraag gesteld hoe het dan zou
zijnn gesteld met het brief- en later ook het telefoon- en telegraafgeheim. 34 4
Inn de Memorie van Toelichting op de Postwet van 1988 werd daarover
gesteldd dat: 'de grondrechten immers primair tegen de overheid kunnenn worden ingeroepen en deze zal zich in de nieuwe situatie niet
meerr met het vervoer van brieven belasten'.35 Er is dan ook in artikel 5
311
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derdee lid onder d een bepaling opgenomen die de minister opdraagt bij
hett vaststellen van de daar bedoelde algemene richtlijnen ook uitgangspuntenn en maatstaven op te nemen ten aanzien van de geheimhoudingg met betrekking tot postzendingen. Daarnaast wordt in het
derdee lid onder e de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
dee gebruikers van de vervoerdiensten veilig gesteld.36
Inn de Memorie van Toelichting op de Wet op de Telecommunicatievoorzieningenn (wrv)37 gaf de regering aan dat deze grondrechten op
tweee manieren wettelijk beschermd blijven. Ten eerste werd het Wetboekk van Strafrecht zo aangepast dat de werknemers van de concessiehouderr ook na het verlies van hun ambtelijke status onder deze strafbepalingenn bleven vallen. In de tweede plaats werd de minister opgedragen
algemenee richtlijnen te stellen waarin hij ook de bescherming van de
persoonlijkee levenssfeer van de gebruikers moest zien vast te leggen.
Hieropp zijn twee punten van kritiek. Enerzijds is een bepaling in het
Wetboekk van Strafrecht nog onvoldoende om de precieze implicatie van
dee privatisering op te vangen. Met deze toelichting blijft onduidelijkheidd bestaan of er nu wel of niet sprake is van horizontale werking van
artikell 13. Daarnaast is een vaag geformuleerde opdracht aan een ministerr ook nauwelijks te beschouwen als een geruststellende beschermingg van een zo belangrijk grondrecht.
Hoofdstukk 13 van de Telecommunicatiewet (Tw) regelt het bevoegd aftappen.. In artikel 18.13 Tw is de constitutionele waarborg van artikel 13
vertaald.. Opvallend is daarbij dat de tekst van het gewijzigde voorstel tot
wijzigingg van artikel 13 Grondwet was aangehouden. Het artikel geeft
aann dat de bescherming van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en
hett geheim van daarmee vergelijkbare communicatie-technieken in
achtt moet worden genomen.38 Het wijzigingsvoorstel van artikel 13
Grondwett waarop artikel 18.13 Tw gebaseerd was werd later door het kabinett ingetrokken.39
3 66 Kamerstukken II1987/88,
20 371, nr. 3, p. 2-3; Naar aanleiding van de Richtlijn t o t liberalisering
vann de p o s t m a r k t verscheen later wetsvoorstel 26 363.
377 Kamerstukken II1987/88,
20 369, nr. 3, p. 26.
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A r t i k e l 18.13:1. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze w e t bepaalde w o r d e n de bij of
krachtenss deze w e t t e nemen maatregelen en regels genomen met inachtneming van het belang
vann de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
alsmedee de bescherming van het brief-, t e l e f o o n - en t e l e g r a a f g e h e i m e n het geheim van daarmee
vergelijkbaree communicatie-technieken. 2. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze w e t
bepaaldee is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de bedrijfsvoering door aanbieders
vann openbare t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n en openbare t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n .

399 A r t i k e l 18.13 Tw was duidelijk gebaseerd op de ' a a n b o u w b e p a l i n g ' , uit voorstel Kamerstukken I
1997/98,, 25 4 4 3 , nr. 232.
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Veell eerder was het brief-, telefoon- en telegraafgeheim al neergelegd in
hett Wetboek van Strafrecht. Zo beschermen de artikelen 371 e.v. WvSr
hett brief-, telegraaf- en telefoongeheim tegen schendingen door het
personeell van de vervoersinstelling. De strekking van deze bepalingen,
diee in hun vroegste vorm aan het grondwettelijke briefgeheim voorafgingen,, dat het publiek moet kunnen vertrouwen op de goede werking
vann de transportdienst.40
Daarnaastt beschermt artikel 139c WvSr tegen onbevoegd afluisteren
doorr derden. Hier is de bescherming niet meer beperkt tot het grondwettelijkee telefoon- en telegraafgeheim doch is gekozen voor een beschermingg van alle telecommunicatie. Ieder aftappen of opnemen van
gegevenss die via een telecommunicatie-infrastructuur of een telecommunicatie-inrichtingg die wordt aangewend voor dienstverlening aan
hett publiek kan worden bestraft met een jaar cel.41 Uitzonderingen zijn
gemaaktt in geval het gaat om een eigen aansluiting (denk aan de werkgeverr die controle uitoefent op het gebruik van zijn aansluiting), als de
gegevenss zonder extra inspanning worden ontvangen op een radioelektrischee ontvangstinrichting, in verband met technische controle of,
inn het belang van justitie of nationale veiligheid.
Ookk de gegevens die worden ontvangen zonder extra inspanning zijn
duss beschermd. Artikel 441 WvSr bepaalt dat doorgeven van informatiee die vermoedelijk voor een ander bestemd was kan worden bestraft
mett ten hoogste 3 maanden.42
Gesteldd kan worden dat de wetgever onvoldoende duidelijk heeft gemaaktt of horizontale werking van het transportgeheim beoogd is. Wel
lijktt het in artikel 13 beschermde grondrecht bij uitstek geschikt om de
burgerr behalve tegen inbreuk van de overheid ook tegen inbreuk door
medeburgerss te beschermen.43 Daarbij is wel behoefte aan een nadere
uitwerkingg van die horizontale werking.44
Bijj het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, artikel 10
Grondwet,, is in de Grondwet de opdracht neergelegd om te waarborgen
datt dit recht ook in horizontale verhoudingen geldt. Een dergelijke opdrachtt zou ook in artikel 13 niet misstaan.
4
Baart de la Faille 1884, p. 43; Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 202.
411 In de termen van de Telecommunicatiewet zou het gaan om openbaar telecommunicatienet en
openbaree telecommunicatiedienst, artikel 19.n Tw.
4 22 Kaspersen/Hofman/Verbeek 1999, p. 205.
433 Ruiz 1997, p. 302.
444 Van der Pot-Donner e.a. 2001, p. 350.
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3.2.23.2.2 Horizontale werking
Inn Hoofdstuk i werd aangegeven dat één van de redenen voor een eventuelee wijziging van artikel 13 gelegen is in de liberalisering van de informatietransport-diensten.. Dat proces roept immers de vraag op of artikell 13 ook werking heeft tegen anderen dan de overheid, met name
tegenn particuliere transporteurs.
Artikell 18.13 Tw biedt, zoals hierboven beschreven, bescherming in horizontalee verhoudingen. Het artikel schrijft transporteurs duidelijk voor
hett communicatiegeheim te respecteren zij het dat tegelijkertijd in
hoofdstukk 13 van de Telecommunicatiewet de plicht wordt opgelegd de
netwerkenn aftapbaar te maken. Met betrekking tot het briefgeheim is
dee doorwerking in de regelingen op grond van de Postwet te vinden.
Hieruitt blijkt echter niet of artikel 13 bescherming biedt tegen particulieree koeriers die kennis nemen van de aan hun toevertrouwde brieven.
Artikell 13 bevat zelf geen bepalingen met betrekking tot de garantie van
hett grondrecht jegens andere vervoerders dan de overheid hetgeen in
toenemendee mate als knelpunt wordt gezien.
Naastt de dringende kwestie van de werking jegens transporteurs zijn er
ookk nog vraagtekens met betrekking tot de werking jegens derden.
Nieuwenhuiss noemt het openen van de post van de buren als voorbeeld.455 Hier geven de bij de beperkingen besproken strafrechtelijke
bepalingenn enig uitsluitsel. Helemaal duidelijk is de situatie echter
niet.. Het communicatiegeheim wordt in de praktijk dus ook in horizontalee verhoudingen in zekere mate gegarandeerd door lagere regelgeving.. De status van opgeslagen informatie die nog niet bij de geadresseerdee is gearriveerd is ondertussen niet geheel duidelijk. Het
Voorstell tot de Wet Computercriminaliteit 11 geeft ook die informatie
inn de meeste gevallen een zekere bescherming.
Inn de arbeidsrechtelijke jurisprudentie wordt zelden een beroep gedaan
opp het communicatiegeheim. Klaarblijkelijk wordt eerder een beroep
gedaann op het privacyrecht dat wordt beschermd door artikel 10 Grondwett dan op het communicatiegeheim in artikel 13 Grondwet. Wel is
emaill al eens bij analogie onder de bescherming van artikel 13 Grondwett gebracht. Daaraan deed niet af dat de email werd verzonden vanuit
dee aansluiting van de werkgever.46

455 Nieuwenhuis 1998, p. 430-431.
4 66 Ktg. Utrecht 20 januari 1998, JAR 1998/64 en Rb. Utrecht 16 septemben9g8, NJ-korf\qq8, nr. 83,
aangehaaldd bij Verhulp iggg, p. 172-173.
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$.2.$$.2.$ Beperkingen
Algemeen Algemeen
Artikell 13 Grondwet maakt een onderscheid tussen de beperkingsmogelijkhedenn op het briefgeheim enerzijds, en het telefoon- en telegraafgeheimm anderzijds. Het briefgeheim mag worden beperkt in gevallen bij
dee wet bepaald, op last van de rechter. Voor een beperking van het telefoon-- en telegraafgeheim is zo'n rechterlijke last niet noodzakelijk. Deze
tweedelingg is tamelijk ongelukkig omdat het beschermingsniveau nu afhangtt van de interpretatie van de communicatiemiddelen brief enerzijds,, en telefoon en telegraaf anderzijds. Dit betekent dat de fax onder
hett telefoongeheim valt terwijl de per post verstuurde diskette onder het
briefgeheimm valt.47 Verdere informatietechnologische ontwikkelingen
makenn dit onderscheid in beschermingsniveau nog meer arbitrair.
Dee beperkingen dienen ook te voldoen aan de eisen daaraan gesteld in
(dee jurisprudentie op) artikel 8 EVRM.48 In dat kader is het een interessantee vraag of Lidstaten verplicht zijn beperkingen op het communicatiegeheimm aan hun inwoners bekend te maken, de zogenaamde notificatieplicht.. De beperkings-clausule in artikel 8 lid 2 bevat de bekende
structuurr van de artikelen 8-11 EVRM. Beperkingen moeten bij de wet
voorzienn zijn en een legitieme doelstelling hebben: de nationale veiligheid,, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land,
hett voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de beschermingg van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van
dee rechten en vrijheden van anderen.
Daarnaastt moet een beperking in een democratische rechtsstaat noodzakelijkk en gerechtvaardigd zijn. Bij een beperking van het communicatiegeheimm betekent dat dat er controleerbaarheid moet zijn zodat de
burgerr een rechtsgang heeft. Een voorwaarde daartoe is notificatie aan
dee betrokkene omtrent de beperking.49 Weliswaar kan in sommige gevallenn een uitzondering op deze notificatieplicht toegestaan zijn, dan
nogg moeten er voldoende waarborgen zijn om de beperking gecontroleerdd te laten verlopen.50
Inn artikel 13 Grondwet is zo'n notificatieplicht niet opgenomen. Het zal
voorr de burger in veel gevallen onmogelijk zijn om de rechtmatigheid
vann de inbreuk op zijn communicatiegeheim aan de orde te stellen
477 Dommering 1997, p. 144.
4 88 EHRM 6 s e p t e m b e r 1978 (Klass), NJCM-Bullerin

1979, p. 327.

499 H o f m a n 1995, p. 79; Schokkenbroek 1996, p. 189,190; Kaspersen/Hofmart/Verbeek 1999, p. 111.
5
EHRM 6 s e p t e m b e r i 9 7 8 (Klass), A//CM-fiu//er/n 1979, p. 327; Kaspersen/Hofman/Verbeek i g g g , p,
in..
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omdatt hij niet op de hoogte is van de inbreuk.
Deelgebieden Deelgebieden

Dee uitwerking van de beperkingsclausules in artikel 13 Grondwet is te
vindenn in een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste categorieënn waarin een wettelijke beperking is opgenomen zijn het strafprocesrecht,, de nationale veiligheid en de specifieke uitvoeringswetten op
gebiedd van post en telecommunicatie.
Strafprocesrecht Strafprocesrecht

Inn het Wetboek van Strafvordering zijn drie beperkingsregimes opgenomenn op het communicatiegeheim. Het gaat om het openen en in beslagg nemen van post, het onderzoek van gegevens in een geautomatiseerdd werk en het onderzoek van telecommunicatie.52
Dee mogelijkheid om post te onderzoeken is opgenomen in artikel 114
lidd 2 WvSv: de rechter-commissaris is bevoegd te bepalen dat van de inhoudd van in beslag genomen gesloten pakketten, brieven, stukken en
anderee berichten, welke aan de post, de telegrafie of een andere instellingg van vervoer waren toevertrouwd, zal worden kennis genomen voor
zoverr zij klaarblijkelijk voor de verdachte bestemd of van hem afkomstigg zijn. Op grond van artikel 100 WvSv kan de officier of hulpofficier
ookk een vordering instellen tot in beslagname van toekomstig postverkeer.. Daarbij kan hij inlichtingen vorderen omtrent het verkeer en volgenss sommigen ook omtrent de inhoud van niet gesloten stukken.53
Overigenss mag de officier de in beslag genomen post pas openen met
toestemmingg van de rechter commissaris, ex artikel 101 lid 2 WvSv.
Dee bevoegdheid tot onderzoek van gegevens opgeslagen in een geautomatiseerdd werk is opgenomen in de artikelen 125i-n WvSv. Ex artikel
12511 kan de rechter commissaris toegang vorderen tot gegevens in een
geautomatiseerdd werk. Bovendien kan op grond van artikel 125; onderzoekk worden gedaan naar gegevens die zijn opgeslagen in een elders
aanwezigee computer. Als daarbij echter een brief wordt aangetroffen,
geldtt de restrictie van artikel 113 lid 1, aldus artikel 125;' lid 3. De preciezee betekenis van deze afdeling voor bijvoorbeeld emailverkeer is tamelijkk onduidelijk. De minister heeft betoogd dat op grond van artikel 1251
dee identiteit van emailgebruikers kan worden opgevraagd, maar de
511 Het derde lid van het gewijzigde artikel 12 van de Grondwet bevat wel een dergelijke regeling, Kamerstukkenmerstukken I 2001/02, 26 158.
5 22 Kaspersen/Hofman/Verbeek iggg, p. 176 noemen dit de 'bevoegdheden inzake het communicatieprocess en bevoegdheden inzake communicatievormen'.
533 Kaspersen/Hofman/Verbeek iggg, p. 180.
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juistheidd van die bewering staat niet vast. Ook de mogelijkheid om toekomstigee gegevens te vorderen is hier en daar betwist.54 In artikel 125m
lidd 3 is een notificatieplicht opgenomen zodat de betrokkene een klacht
kann indienen.55
Artikell i2$g WvSv verleent de rechter commissaris de bevoegdheid het
gegevensverkeerr over een openbaar net af te tappen. In artikel 125/"
wordtt hem de bevoegdheid gegeven gegevens op te vragen. Overigens
iss er geen beroep of bezwaar tegen het besluit tot aftappen, de meest
voorkomendee manier om het aan te vechten is dan ook de rechtmatigheidd van het bewijs in twijfel trekken.56
Inn de nieuwe Wet computercriminaliteit 11 zal de bescherming worden
uitgebreidd tot opgeslagen email. Daarnaast wordt echter een bevel
geïntroduceerdd tot afgifte van de sleutels van geëncrypteerde teksten.57
Samenvattendd kan gesteld worden dat de precieze reikwijdte van de beperkingenn als opgenomen in het WvSv aan duidelijkheid te wensen
overr laat.58
Inn mei 2001 heeft daarnaast de commissie strafvorderlijke gegevensvergaringg in de informatiemaatschappij, de Commissie Mevis, het rapportt 'Gegevensvergaring in strafvordering'59 aan de minister van justitiee aangeboden. In dit rapport stelt de commissie een geheel nieuw
stelsell van dwangmiddelen voor de vergaring van gegevens voor.60 Pas
alss het gaat om 'gevoelige' gegevens is er een last van de rechter-commissariss nodig. 'Gevoelige' gegevens zijn volgens de commissie de gegevenss die als zodanig door de Wet Bescherming Persoonsgegevens
wordenn aangeduid en gegevens die onder het telefoongeheim vallen.
Dee Commissie Mevis geeft tenslotte nog advies aan het kabinet over de
grondrechtenn in het digitale tijdperk. Daarin adviseert zij om het vereistee van de rechterlijke last af te schaffen in het nieuwe artikel 13. Met
dee Commissie Franken is de Commissie Mevis het eens dat de verkeersgegevenss niet onder artikel 13 Grondwet moeten vallen. Dat zou
immerss leiden tot problemen in de praktijk en niet stroken met de hui544 Kamerstukken

II 1 9 9 6 / 9 7 , aanhangsel 1370; Asscher 1997, P- 103; Kaspersen/Hofman/Verbeek

1999,, P-182-183.
555 K a s p e r s e n / H o f m a n / V e r b e e k 1999, p. 183.
5 66 In artikel 125m lid 3 is een soort n o t i f i c a t i e p l i c h t opgenomen zodat de b e t r o k k e n e een klacht kan
indienen. .
577 Schuijt 1998, p. 70-74; Kamerstukken / / i g 9 8 / g g , 26 671, nrs. 1-3.
588 K a s p e r s e n / H o f m a n / V e r b e e k 1999, p. 194-196.
599 Gegevensvergaring in strafvordering, Nieuwe bevoegdheden t o t het vorderen van gegevens ten
behoevee van s t r a f v o r d e r l i j k onderzoek, mei 2001.
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digee strafvorderlijke wetgeving. Daarnaast vindt de commissie de voorgesteldee notificatieplicht te ruim, zij meent dat ook voor strafvorderlijkee doeleinden meer uitstel mogelijk moet zijn. Tenslotte meent de
commissiee dat de bescherming van artikel 13 beperkt zou moeten blijvenn tot de transportfase.61
3.2.43.2.4 Nationale veiligheid
Naastt het opsporingsbelang neemt het nationale veiligheidsbelang een
belangrijkee plaats in bij de gronden om het communicatiegeheim te beperken.. Tot 1971 bestond er geen wettelijke basis voor het afluisteren
vann telecommunicatie ten behoeve van de staatsveiligheid. Het afluisterenn van telefonie door de BVD werd geacht voort te vloeien uit de algemenee taak van deze dienst.62 Onder de nieuwe Wet op de Inlichtingenenn Veiligheidsdiensten (wiv) zijn zowel het aftappen van telefoonverkeerr als het aftappen van elektronisch berichtenverkeer en internetverkeerr mogelijk.63 Om de bevoegdheid tot aftappen effectief te kunnen
uitoefenenn is voorzien in de mogelijkheid om versleuteling ongedaan te
maken.. Onder versleuteling wordt in dit verband verstaan elke denkbaree methode om informatie voor een derde ontoegankelijk te maken.
Hieronderr vallen in ieder geval de cijfermatige versleuteling (encryptie)
enn verhaspeling (scrambling) van informatie.64
Daarnaastt kent de wiv de bevoegdheid tot het 'searchen' van niet-kabelgebondenn telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming
heeftt in andere landen. Van de ontvangen gegevens mag 'steekproefsgewijs'' kennis worden genomen. Er wordt onderzocht of het om digitalee of analoge signalen gaat en met welk medium (telex-, telefoon-, of
dataverkeer)) en in welke vreemde taal wordt uitgezonden. Volgens de
regeringg is de uitoefening van de bevoegdheid tot gerichte en ongerichtee interceptie in de praktijk onmogelijk zonder dat de niet-kabelgebondenn telecommunicatie is verkend door middel van het searchen.
Hett gaat hier om het onderscheppen en opslaan van al het berichtenverkeerr dat via een bepaald satellietkanaal of een bepaalde etherfrequentiee wordt verzonden. Voor het ongericht ontvangen is geen toestemmingg vereist (art. 26 lid 2). Volgens de regering is er nog geen
sprakee van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, en meer in het
bijzonderr het telefoon- en telegraafgeheim, zolang er nog geen kennis
wordtt genomen van de inhoud van de gegevens. Het geven van toestemmingg zou alleen betrekking kunnen hebben op de frequentie of
6 11 Zeer kritisch over het rapport Mevis is het CBP, CBP-advies inzake Strafvorderlijke gegevensvergaringg (rapport Commissie Mevis), 23 o k t o b e r 2001.
6 22
6
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Kamerstukken I11969/70, 9419, nr. 5, p. 5.
33 Kamerstukken I 2001/02, 25 877.
44 Kamerstukken I11997/1998, 25877, nr, 3, p. 40.
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hett satellietkanaal en zou daarom weinig toegevoegde waarde hebben. 6 55 Versleutelde gegevens mogen worden bewaard tot een jaar na
hett moment waarop de versleuteling ongedaan is gemaakt (art. 26 lid
10).. Het enkele feit dat er versleuteling is toegepast maakt telecommunicatiee al interessant voor de diensten, aldus de regering. Totdat de mogelijkheidd bestaat of is ontwikkeld om de versleuteling ongedaan te
makenn moeten de gegevens bewaard kunnen worden.
Naa de aanslagen van 11 september 2001 heeft de Nederlandse regering
tott nog toe volstaan met het uitbreiden van de capaciteit van de veiligheidsdiensten.. De opsporings- en aftapbevoegdheden zijn vooralsnog
niett uitgebreid. 66
Dee voornaamste overige uitvoeringswetgeving is neergelegd in de Postwet,, de Telecommunicatiewet en de Mediawet. In de Telecommunicatiewett is de verplichting neergelegd het net aftapbaar te maken. 67
VerhoudingVerhouding tot andere bepalingen in de Grondwet
ArtikelArtikel 7 Grondwet
Inn paragraaf 3.2 is aangegeven wat de verhouding is tussen de vrijheid
tott openbare communicatie en het communicatiegeheim. Op het niveauu van de grondslag blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen
beidee grondrechten. De neerslag in de Grondwet geeft daar echter niet
duidelijkk blijk van. Zo is niet geheel duidelijk hoe de twee grondwetsartikelenn zich nu tot elkaar verhouden. Is de inhoud van een brief of telefoongesprekk ook beschermd door artikel 7 Grondwet? Daarover verschillenn de meningen. Sommigen betogen dat artikel 7 alleen is
bedoeldd voor openbaringen naar een onbepaald publiek. Anderen
menenn dat artikel 7 alle uitingen beschermt, dus ook de inhoud van geadresseerdee communicatie. 68 Met het aanwijzen van bepaalde media
diee specifiek beschermd zijn in artikel 13 is dit probleem nog niet opgelost.. Immers, de telefoon wordt ook gebruikt om gedachten en gevoelenss te openbaren. 69 Een van de vragen die dit oproept is of het ook
inn een eventuele gewijzigde Grondwet wenselijk is artikel 13 weer bij de
privacyrechtenn te plaatsen of dat het beter is de artikelen 7 en 13 Grondwett te laten convergeren tot een nieuwe communicatieparagraaf.
6

55 Kamerstukken II1997/98,
25877, nr. 3, p. 44.
V g l . Kamerstukken II 2 0 0 1 / 0 2 , 2 7 9 2 5 .
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677 De telecommunicatiedienstaanbieder en de telecommunicatienetaanbieder dragen enerzijds
zorgg v o o r de u i t v o e r i n g van de privacy regelgeving, art. n .3 T w , anderzijds dienen zij organisatorischee en technische maatregelen t e t r e f f e n om het net aftapbaar te maken, art. 13.1 Tw; zie ook
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ArtikelArtikel 10 Grondwet
Hierbovenn is vastgesteld dat verkeersgegevens deel uitmaken van het
objectt van het communicatiegeheim. Wat is dan nu de verhouding tussenn de artikelen 13 en 10 Grondwet? Voor het tot stand brengen van
communicatiee wordt steeds meer gebruik gemaakt van databanken
waarinn persoonsgegevens zijn gekoppeld aan adresgegevens. Daardoor
treedtt een 'vermenging op van individuele communicatieve handelingenn en het waarnemen en opslaan van persoonsgegevens', aldus Dommering.700 Dit betekent dat in sommige gevallen informatie tegelijkertijdd beschermd wordt als uitvloeisel van het communicatiegeheim en
alss persoonsgegevens op grond van artikel 10 Grondwet. In de parlementairee behandeling van voorstel 25 443 is wel voorgesteld de beschermingg van verkeersgegevens maar aan artikel 10 lid 2 Grondwet en
dee daaruit voortgekomen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
overr te laten. Nieuwenhuis en Dommering hebben laten zien dat die
benaderingg belangrijke lacunes laat bestaan. De juiste verhouding tussenn artikel 13 Grondwet en artikel 10 Grondwet lijkt mij in dit geval uit
tee gaan van de aanvullende werking van artikel 10 lid 2 Grondwet. Zolangg het gaat om gegevens die als verkeersgegevens bij een communicatieprocess zijn aan te geven, vallen ze onder de beoogde bescherming
vann artikel 13 Grondwet. Gaat het om gegevens die wel zijn terug te voerenn op een persoon, maar los staan van diens privé-communicatie, dan
wordtt de bescherming overgelaten aan artikel 10 lid 2.
3.33

WIJZIGINGSVOORSTELLEN

3.3.13.3.1 Voorstel 25 443: 'Vertrouwelijke communicatie'
Doorr de ontwikkeling van de techniek was de reikwijdte van artikel 13
Grondwett na 1983 al snel weer ontoereikend geworden. Met name het gebruikk van email en fax nam een grote vlucht. Dit noopte de regering ertoe
inn 1997 een voorstel in te dienen tot wijziging van artikel 13 Grondwet.71
Dee term 'vertrouwelijke communicatie' wordt in de Memorie van Toelichtingg bij dat voorstel gepresenteerd als techniekonafhankelijke norm.
Bovendienn wilde de regering duidelijkheid verschaffen over de werking
tussenn burgers van het grondrecht en zorgen voor de introductie van een
notificatieplicht.722 Uit de toelichting bleek dat het nieuwe begrip afkomstigg was uit het proefschrift van Hofman met dezelfde titel.73 Het voorstell zoals dat werd ingediend bij de Tweede Kamer luidde:74
7
7 11

Dommering e.a. i g g g , p. 606-607.
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733 Dommering, 1996b, p. 27.
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Voorstell 25 443 Grondwet (1)
1.. Het recht op vertrouwelijke communicatie is onschendbaar, behalve,
inn de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die
daartoee bij wet zijn aangewezen;
2.. De wet stelt nadere regels ter bescherming van vertrouwelijke communicatie; ;
3.. Degene wiens recht op vertrouwelijke communicatie wordt beperkt,
moett daarvan in kennis worden gesteld. Bij de wet kunnen uitzonderingenn worden vastgesteld voor de gevallen waarin het belang van de
staatt zulks dringend vordert.
Ditt voorstel werd in de Kamer kritisch ontvangen en gaf aanleiding tot
veell vragen. In de literatuur werd door Van Eijk en Dommering scherpee kritiek geuit op het voorstel en de toelichting daarop. 75 Na een reeks
vann wijzigingen en amendementen werd het voorstel uiteindelijk in de
volgendee vorm aan de Eerste Kamer gezonden: 76
Voorstell 25 443 Grondwet {2)
1.. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het geheim van daarmee
vergelijkbaree communicatietechnieken zijn onschendbaar. Het geheimm van de gegevens met betrekking tot communicatie als bedoeld
inn de eerste volzin is eveneens onschendbaar.
2.. De geheimen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden beperkt in de
gevallenn bij de wet bepaald. Beperking van de geheimen, bedoeld in
dee eerste volzin van het eerste lid, kan slechts plaatsvinden op last van
dee rechter, of, indien de beperking in het belang van de nationale veiligheidd plaatsvindt, met machtiging van een bij de wet aangewezen
minister.. Beperking van het geheim, bedoeld in de tweede volzin van
hett eerste lid, kan slechts plaatsvinden door of met machtiging van
hen,, die daartoe bij wet zijn aangewezen.
3.. De wet stelt regels ter bescherming van de geheimen, bedoeld in het
eerstee lid.
4.. Degene van wie een geheim als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,, is beperkt, wordt van die beperking zo spoedig mogelijk in kenniss gesteld. Indien de beperking in het belang van de nationale veiligheidd of het belang van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan
volgenss bij de wet te stellen regels de kennisgeving worden uitgesteld.
Inn de bij de wet te bepalen gevallen kan de kennisgeving achterwege
wordenn gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich
tegenn kennisgeving blijvend verzet.
755 Kamerstukken
7 66 Kamerstukken
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Echterr ook dit danig vertimmerde voorstel ontmoette ernstige kritiek
inn de Eerste Kamer. Daarbij was ook harde kritiek over de haastigheid
enn slordigheid waarmee met de problematiek van artikel 13 was omgesprongen.. Nieuwenhuis wijdde een kritische bespreking aan het gewijzigdee voorstel.77 De Eerste Kamer weigerde het voorstel te behandelenn maar maakte wel een voorlopig verslag en vraagt om een
staatscommissie.. Vervolgens besloot de minister de hierboven al aangehaaldee Commissie Franken in te stellen.78 Voorstel 25 443 werd ingetrokken.79 9
ObjectObject van het geheim in voorstel 25 443 Grondwet
Welkee informatie zou worden beschermd door het voorgestelde
grondrechtt op 'vertrouwelijke communicatie'? Uit het proefschrift
vann Hofman blijkt dat het moet gaan om besloten communicatievormen.. Van besloten communicatie zou sprake zijn bij een bepaalde
matee van beveiliging. Omgekeerd betekent dit dat als het eenvoudig
iss kennis te nemen van de communicatie het communicatiegeheim
niett geldt. Zo ontstaat verwarring tussen het privé karakter van een
geadresseerdee boodschap en het risico dat derden van de boodschap
kunnenn kennisnemen. In het voorstel wordt zowel communicatie
waarvann derden kennis kunnen nemen voor of na het transport als
communicatiee die tijdens het transport niet technisch beschermd is,
buitenn het communicatiegeheim geplaatst.80 Hier wordt een analogie
zichtbaarr met de argumentatie tegen een telegraafgeheim - het feit
datt er geen sterke technische bescherming is, leidt volgens die redeneringg tot het uitsluiten van bescherming. Dit betekende een uitsluitingg van bescherming voor onversleutelde email en 'gewone' faxen,
hetgeenn leidde tot vernietigende kritiek.81 De twee belangrijkste bezwarenn tegen deze benadering zijn de koppeling aan de stand der
techniekk en de verwarring tussen norm en feit. Koppeling aan de
standd der techniek doordat bescherming afhangt van de feitelijke
technischee beschermingsmogelijkheden, verwarring tussen norm en
feitt doordat de beschermenswaardigheid verward wordt met het risicoo van inbreuk.82 Daarnaast vermeldde de Memorie van Toelichting
datt vertrouwelijke communicatie uitsluitend kon bestaan uit geschrevenn en auditieve communicatie. Beeldinformatie was immers minder
informatieverschaffendd dan eerdergenoemde soorten informatie (!).83
777 Kamerstukken
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Naa de beroering over het ontbreken van bescherming van nieuwe
communicatiemiddelen,, wijzigde de regering uiteindelijk haar standpuntt zodat alles wat vervoerd zou worden over het telefoonnet geacht
moestt worden beschermd te zijn door het telefoongeheim. Dit betekendee dat het telefoongeheim werd uitgebreid tot alle vormen van informatiee die over het telefoonnet worden vervoerd. Dit was volgens de
regeringg noodzakelijk omdat slechts door kennisname van de informatiee is vast te stellen of er sprake was van vertrouwelijke communicatie.84 4
Inn het gewijzigde voorstel was daarmee sprake van een gedifferentieerdee aanpak. Zolang informatie zich bevond op het openbare telefoonnet
off in een dichtgeplakte enveloppe gold in ieder geval bescherming. Voor
beschermingg daarbuiten bleef beslotenheid vereist. Die zou echter al in
voldoendee mate aangetoond zijn bij het gebruik van een wachtwoord
doorr de emailgeadresseerde. Bij directe gesprekken zou de beslotenheid
kunnenn blijken uit het zich afzonderen van de gesprekspartners of het
opp fluistertoon voeren van het gesprek.85 Nadat de Tweede Kamer het
begripp 'vertrouwelijke communicatie' ongeschikt achtte werd gekozen
voorr een aanbouwbenadering. Dit hield in dat in de laatste versie van
voorstell 25 443 Grondwet het object van het oude artikel 13 gehandhaafd
bleef,, aangevuld met het 'geheim van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken'' .
Nieuwenhuiss geeft aan hoe weinig die aanbouwoplossing zou helpen.
Eenn verdere verwarring ontstaat immers bij het oplossen van de vraag
watt 'een vergelijkbare techniek' is. Juist het vergelijken van nieuwe
mediaa met oude media is een slechte gewoonte gebleken.86 Onduidelijkk bleef eveneens waarom informatie buiten de transportfase (email
diee bijvoorbeeld al op de computer van de geadresseerde is beland) nog
onderr het communicatiegeheim moet vallen. Het voorbeeld van een
dagboekk op het Internet dat ook onder het communicatiegeheim zou
gaann vallen toont aan dat dit er slechts toe zou leiden dat privacy en
briefgeheimm verder dooreenvloeien zonder dat het een sterkere beschermingg oplevert dan het geval zou zijn op grond van artikel 10
Grondwet.87 7

833 Van Eijk 1997, p. 1555; Dommering 1997, p-142; Nieuwenhuis 1998, p. 4 2 8 ; Kamerstukken
1 9 9 6 / 9 7 ,, 25 4 4 3 , nr. 3, p. 2; Handelingen
II43-3452.
8

44 Kamerstukken
55 Kamerstukken
8686 Nieuwenhuis
delingendelingen
8

II

1/1997/98, 25 443, nr. 5, p.3; Nieuwenhuis 1998, p. 426.
/ / 1 9 9 7 / 9 8 , 25 443, nr. 5, p. 7; Nieuwenhuis 1998, p. 428.
1998, p. 4 2 6 ; Over de onzalige vergelijking van email en b r i e f k a a r t : Aanhangsel HanII1996/97,
nr. 1370; daarover Asscher 1997, p. 103.

677 V o o r b e e l d a f k o m s t i g van Nieuwenhuis 1998, p. 429.
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Inn de eerste versie van het wetsvoorstel was geen aandacht besteed aan
dee verkeersgegevens. Deze gegevens vielen volgens de Memorie van
Toelichtingg buiten het begrip 'vertrouwelijke communicatie'.88 Ze zoudenn soms wel als persoonsgegevens onder de bescherming van artikel
100 Grondwet vallen. Dit ondanks een aanwijzing van de Raad van State
datt uit Europese jurisprudentie blijkt dat de verkeersgegevens een integraall deel van het communicatiegeheim vormen.89 Ook dit onderdeel
vann het voorstel ontmoette veel kritiek.90 Later werd het object van voorstell 25 443 Grondwet wel uitgebreid met de verkeersgegevens. De gegevenss werden zelfs onschendbaar verklaard.
Inn voorstel 25 443 was in het tweede lid een opdracht aan de wetgever
opgenomenn de bescherming van vertrouwelijke communicatie nader te
regelen.. Dit element bleef ook in de latere versies van het voorstel behouden.. In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat het een
belangrijkee taak van de overheid is om ook in private verhoudingen het
rechtt om vertrouwelijk te communiceren te garanderen.91 Wel werd in
dee Tweede Kamer opgemerkt dat de opdracht wel erg onbepaald was,
enn daarmee eigenlijk een 'blanco volmacht'.92 Een dergelijke opdracht
ontbreektt in het huidige artikel 13 Grondwet hetgeen als een knelpunt
kann worden beschouwd.
BeperkingenBeperkingen in voorstel 25 443 Grondwet

Inn de eerste versie van voorstel 25 443 Grondwet zou de rechterlijke last
verdwijnenn die vereist is bij beperkingen op het briefgeheim. Daarvoor
werdd hetzelfde argument aangevoerd als bij de wijziging in 1983, het
werkk van de BVD. Dit ondanks het feit dat de Raad van State in zijn adviess had aangedrongen op een sterkere bescherming. Volgens de regeringg vormde het afschaffen van de rechterlijke last echter geen verzwakkingg en was de rechter bovendien vaak niet de meest geschikte
persoonn om te beoordelen over de wenselijkheid van een beperking.93
Hett verdwijnen van de rechterlijke last zou echter wel degelijk een verslechteringg betekenen.94 In het voorstel dat naar de Eerste Kamer gestuurdd is, was de rechterlijke last dan ook terug. De rechterlijke last
werdd geëist bij beperkingen op het geheim van alle communicatiemiddelen,, zij het dat bij een beperking 'in het belang van de nationale vei8 88
8

Kamerstukken

99 Kamerstukken

/ / 1 9 9 7 / 9 8 , 25 4 4 3 , nr. 3, p. 3.
II1997/98,

25 443, B, p.1; EHRM 2 augustus 1884 {Malone), NJ 1988, 534; Hofman

T995-- P- 70-71; Nieuwenhuis 1998, p. 429.; Hofman 1995, p. 70.
Dommering 1997, p. 145.

9
9 11 Kamerstukken II, 25 443, nr. 3, p. 5.
9 22 Aldus kamerlid Schutte, geciteerd bij: Nieuwenhuis 1998, p. 430.
933 Kamerstukken / / i 9 9 7 / g 8 , 25 443, nr. 5, p. 14; Nieuwenhuis 1998, p. 431-432.
944 Hofman 1995, p. 121.
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ligheid'' de machtiging van de bij wet aangewezen minister volstaat. De
rechterlijkee last kan zo alleen achterwege blijven met het oog op de
taakuitoefeningg van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. 95 De beperkingsbevoegdheidd kan niet worden verleend aan anderen dan minister
enn rechter.
Eenn beperking van het geheim der verkeersgegevens kan plaatsvinden
doorr of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Inn het eerste voorstel kon de notificatieplicht beperkt worden 'in gevallenn waarin het belang van de staat zulks dringend vordert'. Later werd
ditt aangescherpt. Bij beperkingen in het belang van de strafvordering
off de nationale veiligheid kan notificatie worden uitgesteld. Daarmee
hoeftt het uitstel zelf dus niet in het belang van nationale veiligheid of
strafvorderingg te zijn. 96 Uitstel wordt afstel als het belang van de nationalee veiligheid zich blijvend tegen notificatie verzet.
Dee beperking op de notificatieplicht in het eerste voorstel van de regeringg ontmoette ook veel weerstand. De omschrijving 'voor gevallen
waarinn het belang van de staat zulks dringend vordert' werd te ruim geacht. 977 Opvallend is dat in het voorstel waarin de verkeersgegevens toch
onschendbaarr waren verklaard, voor die gegevens geen notificatieplicht
iss opgenomen. 9 8
}.}.2}.}.2 De Commissie, Franken
Voorstell Commissie Franken 13 Grondwet (p. 162)
1.. Ieder heeft het recht vertrouwelijk te communiceren.
2.. Dit recht kan bij de wet worden beperkt, op last van de rechter, of, indienn de beperking in het belang van de nationale veiligheid plaatsvindt,, met machtiging van een bij de wet aangewezen minister.
3.. Degene van wie dit recht wordt beperkt, wordt van die beperking zo
spoedigg mogelijk in kennis gesteld. In bij de wet te bepalen gevallen
kann in het belang van de nationale veiligheid de kennisgeving worden
uitgesteld.. Indien het belang van de nationale veiligheid zich blijvend
tegenn de kennisgeving verzet, kan, in bij de wet te bepalen gevallen,
dee kennisgeving achterwege worden gelaten.
4.. De wet stelt regels ter bescherming van de vertrouwelijkheid van
communicatie. .

955 Nieuwenhuis 1998, p. 432-433.
966 Nieuwenhuis 1998, p. 433.
977 Nieuwenhuis 1998, p, 432-433; Kamerstukken / / 1 9 9 6 / 9 7 , 25 443, B, p. 4; Overigens was de regeringg g e w a a r s c h u w d : 'Veelal heeft men getracht deze maatregelen in naam van het staatsbelang t e
v e r d e d i g e n ;; maar men m o e t erkennen, dat het een voorwendsel zoude w o r d e n t o t eene menigte
misbruikenn ' V a n den V e l d e m 8 5 9 , p. 140-141.
9 88 Kamerstukken / / 1 9 9 7 / 9 8 , 25 443, nr. 10, p. 4 ; Nieuwenhuis 1998, p. 434.
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Dee Commissie koos opnieuw 'vertrouwelijke communicatie' en nam
daarmeee bewust risico omdat daarover in 1997 en 1998 al zo was gebakkeleid. .
Watt betekent vertrouwelijk communiceren in de opvatting van de Commissiee Franken? Van vertrouwelijke communicatie is sprake 'wanneer
eenn rechtssubject op grond van zijn wil tot geheimhouding een wijze
vann communiceren kiest, die hem een redelijke verwachting van vertrouwelijkheidd biedt'. 'De vraag wanneer een verwachting van vertrouwelijkheidd als redelijk mag worden gekwalificeerd, dient te worden beantwoordd met behulp van een functioneel vertrouwelijkheidscriterium,
tee weten op basis van feiten en omstandigheden waaruit voor een ander
objectieff kan worden afgeleid dat de subjectieve wil van de verzender op
vertrouwelijkheidd is gericht.' Daarbij noemt de Commissie drie criteria:
1.. De aard van het kanaal (besloten) 2. Adressering 3. De aard van de
communicatiee (gesloten enveloppe, encryptie, opschriften als 'vertrouwelijk'' en andere uiterlijke kenmerken die op vertrouwelijkheid wijzen).999 De enkele adressering van de informatie is niet voldoende voor
hett vaststellen van vertrouwelijke communicatie. Want van de inhoud
vann briefkaarten en drukwerk in een wikkel zou zo makkelijk door anderenn dan de geadresseerde kennis kunnen worden genomen dat het te
verr voert om aan die communicatie de bescherming van de vertrouwelijkee communicatie te verlenen, aldus de Commissie Franken.
Dee bescherming van email wordt door de Commissie expliciet veiliggesteld.. Email is door de aard van het gebruikte kanaal reeds te beschouwenn als vertrouwelijke communicatie.100 Hetzelfde argument
wordtt gebruikt als door het kabinet in 1997: zolang email over de telefoonlijnenn wordt verstuurd, is het beschermd. Dit roept ten eerste de
vraagg op of dit niet toch een techniekafhankelijke norm vormt. Ten
tweedee blijft onduidelijk wat de status is van email die via andere communicatiekanalenn verstuurd wordt. Email kan over zowel satelliet, telefoonlijn,, ether als kabel verzonden worden, terwijl ik niet vermoed dat
dee Commissie al deze kanalen als - naar hun aard - vertrouwelijk beschouwt. .
Inn het voorstel van de Commissie Franken werd ook het "livegesprek"
beschermd.1011 Met nieuwe afluistermiddelen als richtmicrofoons en
dergelijkee is het steeds makkelijker geworden het gewone gesprek te
onderscheppen.. Het voorgestelde artikel 13 verleende ook bescherming
999 Rapport Franken 2000, p. 163
1 0 00
Rapport Franken 2000, p. 163-164
1 0 11

Rapport Franken 2000, p. 142
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tegenn het storen van het gesprek van overheidswege, hetgeen vooral actueell is in verband met het 'platleggen' van mobiele telefonie door politiee met het oog op de openbare orde. De grenzen van het object van
hett recht op vertrouwelijke communicatie bleven echter vaag. Het gevaarr van een verwatering van de bescherming doordat alles afhankelijk
wordtt van een (relatieve) redelijke privacyverwachting was niet geweken. 102 2
Verkeersgegevens Verkeersgegevens
Dee verkeersgegevens werden niet beschermd 'omdat artikel 13 van de
Grondwett juist beoogt de inhoud van de communicatie te beschermen'(p.. 159). Hierover werd - net als ten tijde van voorstel 25 443 - opgemerktt dat de bescherming door artikel 10 Grondwet volstaat.
Dee Commissie Franken stelt een beperkingsclausule voor waarin geen
onderscheidd meer wordt gemaakt tussen de verschillende communicatiemiddelen.. Een beperking is alleen toegestaan met rechterlijke last, in
bijj formele wet aangegeven gevallen. Een uitzondering geldt voor die
gevallenn waarin de nationale veiligheid dat vereist. Dit biedt een helderee en techniekonafhankelijke beperkingsclausule die een duidelijke
verbeteringg inhoudt ten opzichte van de huidige situatie.
Daarnaastt introduceert de Commissie een notificatieplicht in het derde
lid.. Tevens is in het vierde lid een bepaling voorgesteld met betrekking
tott horizontale werking die reeds voorkwam in voorstel 25 443. 103
Hett recht om gebruik te maken van versleutelingsmethoden zoals cryptografiee wordt door de Commissie buiten artikel 13 Grondwet gehouden.
Hierr zien we de eerder genoemde sobere benadering terug. De commissiee geeft aan dat dit geen essentieel grondrecht betreft en daarom
kiestt zij ervoor het niet op te nemen. 104 Daarvoor heeft zij twee redenen:
'Dee commissie is concluderend van mening dat artikel 10 van de Grondwett in een adequaat beschermingsniveau voorziet en bovendien beter
aansluitt bij de aard van het te beschermen belang.' De aard van het te beschermenn belang is volgens de Commissie niet in de eerste plaats de vertrouwelijkheidd van de inhoud van communicatie, doch heeft in brede
zinn betrekking op de vrijheid van een ieder de persoonlijke levenssfeer
aff te schermen door de toepassing van encryptie e.d.V 05 Daar is wat voor
102
11

10
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Z i ee in die zin Nieuwenhuis 1998, p. 4 2 9 , die waarschuwt voor een zekere v e r w a t e r i n g .
3 V M C Studiecommissie, 'Preadvies inzake een nieuwe t e k s t v o o r d e artikelen 7 en 13 van de Grondw e t ' ,, Mediaforum 1999-11/12, p.. vi-viii.

4 O mm d e z e l f d e reden w o r d t afgezien van een g r o n d r e c h t op a n o n i m i t e i t (p. 126-127).
5 R a p p o r tt Franken 2000, p. 161.
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tee zeggen, en ook in het VMC-rapport wordt toegegeven dat de encryptievrijheidd niet de hardste kern van het grondrecht vormt. Toch pleit ik voor
opnamee van dit - weliswaar accessoire - grondrecht.106 Met name met
hett oog op de bestaande bedreigingen van de communicatievrijheid en
hett communicatiegeheim, is de vrijheid zelf maatregelen te nemen ter
beschermingg van communicatie een groot goed.107
y$.$y$.$ Het kabinetsstandpunt
Hett kabinet volgt de voorstellen van de Commissie Franken, en legt de
inn de literatuur verschenen kritiek daarmee naast zich neer. Toch wijkt
hett kabinet in de toelichting op haar standpunt op een aantal punten af
vann de voorstellen of de toelichting van de Commissie Franken. Zo
geldtt het recht op vertrouwelijke communicatie als het aan het kabinet
ligtt uitsluitend in de transportfase. Het kabinet meent dat de bijzonderee bescherming van artikel 13 betrekking dient te hebben op gegevens,
voorr zover en zolang deze zich buiten de macht van de afzender of de
geadresseerdee bevinden, ongeacht of de geadresseerde er nu wel of
geenn kennis van heeft genomen en ongeacht of het om opgeslagen of
stromendee gegevens gaat.108
Dee reikwijdte van het artikel wordt verder ingeperkt als het gaat om
live-communicatie.. In de visie van het kabinet beschermt het recht op
vertrouwelijkee communicatie een ieder tegen kennisneming van vertrouwelijkee communicatie die door een vervoerder van post of een aanbiederr van telecommunicatie wordt doorgeleid of, indien niet van een
dergelijkee doorgeleiding sprake is, tegen kennisneming met behulp
vann een technisch hulpmiddel.109 Het kabinet is het met de Commissie
Frankenn eens dat in de toegenomen kwetsbaarheid van directe communicatiee een reden gelegen is om die te beschermen in artikel 13 maar
beperktt die bescherming. Zou het artikel ook beschermen tegen inbreukenn zonder technisch hulpmiddel dan wordt de reikwijdte van het
artikell te onbepaald, aldus het kabinet.110 Wat ondertussen precies
onderr 'technisch hulpmiddel' moet worden verstaan maakt het kabinet
niett duidelijk, ook niet in antwoord op kamervragen daarover.111
Eenn laatste punt waar het kabinet de Commissie Franken niet volgt betreftt het verstoren van communicatie. Het kabinet meent dat de reik" ^ " O p v a l l e n dd is dat in de Verenigde Staten een zekere bescherming o p g r o n d van de communicatievrijheidd [first amendment) bestaat, vgl. US Ct. of Appeals g t h C. 6 mei i g g g , Bernstein v. United States,tes, Mediaforum i g g g - i o , p. 279-286.
107

A . W .. Hins en A J . Nieuwenhuis wijzen er in 'Hoe baken je een g r o n d r e c h t af?', A/7öiggg-4, p. 1631655 op dat het belangrijk is te kijken naar de bestaande bedreigingen van het g r o n d r e c h t .
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wijdtee van artikel 13 beperkt dient te zijn tot de inhoud van de communicatiee en dat de beschikbaarheid van communicatiemiddelen een andersoortigg belang vormt. Het verstoren van communicatie van overheidswegee is bovendien met voldoende waarborgen omkleedt, meent
hett kabinet. Hier verwijt het kabinet de Commissie Franken inconsequentiee daar die Commissie de verkeersgegevens wel buiten artikel 13
plaatstt op grond van het feit dat die gegevens niet de inhoud van de vertrouwelijkee communicatie vormen.
3 . 44 CONCLUSIE

Hett communicatiegeheim vormt een hybride grondrecht dat elementenn bevat van het recht op privacy als participatierecht en tevens van het
rechtt op vrijheid van meningsuiting in de privé sfeer. Het recht vormt
eenn voorwaarde voor de uitoefening van het recht op uitingsvrijheid.
Eenn afzonderlijke bepaling betreffende het communicatiegeheim is
medee noodzakelijk vanwege de bijzondere aspecten van het informatietransport.. Daarbij moet een afgrenzing worden gevonden tussen privacyy en communicatiegeheim en tussen openbare communicatie en
niet-openbaree communicatie.
Dee bepaling van artikel 13 Grondwet betreffende het brief- en telefoongeheimm biedt onvoldoende bescherming aan nieuwe communicatiekanalenn die zich een belangrijke plaats in het maatschappelijke leven hebbenn verworven. Met name email en fax zijn thans vormen van
informatietransportt met een groot maatschappelijk belang.
Dee techniekafhankelijke formulering van het artikel beperkt de werkingg ervan. Door slechts een drietal communicatiemiddelen aan te wijzenn en te beschermen ontstaat een welhaast willekeurig onderscheid
tussenn communicatiemiddelen. Het onderscheid tussen de beperkingsregimess van artikel 13 lid 1 en artikel 13 lid 2 Grondwet is niet
meerr geschikt in een situatie van informatietechnologische convergentiee (Zie voor dit aspect ook de conclusie van hoofdstuk 2, over de uitingsvrijheid).. Het ontbreken van bescherming voor de verkeersgegevenss is ook niet meer vol te houden in een samenleving waar juist bij
hett tot stand brengen en afrekenen van communicatie een groot gebruikk gemaakt wordt van databanken met dergelijke gegevens en waar
dergelijkee gegevens ook voor lange tijd bewaard blijven nadat de communicatiee heeft plaatsgehad.
Dee beperkingsclausule kent een arbitrair onderscheid tussen briefvervoerr en telefoon- en telegraaftransport. Ten onrechte ontbreekt in het
huidigee beperkingsregime een notificatieplicht.
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Bijj de discussie in Kamers en in de literatuur over het voorstel tot wijzigingg van artikel 13 Grondwet van 1997 kwam een opmerkelijk gebrek
aann eenstemmigheid over de achtergrond van het communicatiegeheimm naar voren. Dit bleek ook reeds uit de reacties op het proefschrift
vann Hofman. Het voorstel bood eerst een alternatief voor het oude artikell waarin noch de rechtvaardiging van een apart artikel naast het privacyrecht,, noch de zo verlangde techniekonafhankelijkheid uit de verf
kwamen.. De beveiligingseis dat communicatie besloten moet zijn om
'vertrouwelijk'' te mogen heten, betekende een koppeling aan de stand
derr techniek die onwenselijk is. Het voorstel werd ook in de Eerste
Kamerr afgeserveerd en daarop werd de Commissie grondrechten in het
digitalee tijdperk ingesteld.
Dee voorstellen die de Commissie heeft gedaan met betrekking tot wijzigingg van artikel 13 leken tamelijk veel op de kabinetsvoorstellen uit
1997/98.. Het rapport Franken werd dan ook kritisch onthaald. De onduidelijkee definities van elementen als vertrouwelijke communicatie en
dee bescherming van het livegesprek roepen de vraag op of de voorstellenn van de Commissie Franken wel een verbetering opleverden ten opzichtee van de oude situatie. Daar komt bij dat de Commissie de verkeersgegevenss buiten de bescherming van artikel 13 hield en dat
onduidelijkk was in hoeverre de bescherming ook zou gelden buiten de
transportfase.. Meest heikele punt bleef echter de vraag wanneer er
sprakee is van vertrouwelijke communicatie. De Commissie beantwoordtt die vraag met een keuze uit twee criteria, te weten indien er een
redelijkee verwachting van vertrouwelijkheid bestaat en indien het communicatiekanaall naar zijn aard vertrouwelijk is. Het tweede kabinet
Kokk legde vervolgens de gerezen kritiek naast zich neer, en nam de
voorstellenn over in zijn standpunt, zij het dat de bescherming in de opvattingg van het kabinet beperkt bleef tot de transportfase en dat het livegesprekk alleen beschermd werd tegen afluisteren met een technisch
hulpmiddel.. Het kabinet lijkt daarmee tevens een keuze voor een duidelijkk concept van het grondrecht uit de weg te willen gaan. Het gaat in
dee toelichting beurtelings om de kwetsbaarheid van nieuwe communicatiemiddelen,, de redelijke verwachting van vertrouwelijkheid, en het
(transport-)geheimm van doorgeleide informatie. Kabinet en Commissie
Frankenn kiezen mijns inziens terecht voor het handhaven van de rechterlijkee last.
Makenn wij de balans op dan zien we dat het hybride karakter van het
grondrechtt dat wij hierboven in hoofdstuk 1 schetsten, terug te zien is
inn de discussie over de meest juiste formulering ervan. Gesteld moet
wordenn dat de tot nog toe verschenen voorstellen en suggesties onvol-
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doendee antwoorden bieden op de vragen die het digitale tijdperk oproept.. Daarbij dringt het vermoeden zich op dat strafvorderlijke belangenn in de totstandkomingsfase van genoemde voorstellen behoorlijk
zwaarr gewogen hebben, en nog wegen.
Grootstee probleem in de voorstellen van de Commissie Franken en in
hett kabinetsstandpunt lijkt de objectvraag te zijn. Het blijkt zeer moeilijkk eenduidig aan te geven wanneer een bepaalde communicatievorm
beschermingg verdient, en wat die bescherming dan inhoudt.
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4-- Communicatiegrondrechten in Europa

Inn de komende hoofdstukken wordt onderzocht hoe de communicatievrijheidd wordt beschermd in het Europese recht. Bij de beantwoording
vann die vraag wordt onderscheid gemaakt tussen openbare en nietopenbaree communicatievrijheid. Steeds wordt aandacht besteed aan de
roll die (informatie-)technologische ontwikkelingen spelen in de beschermingg van de vrijheid.
Allereerstt is er het kader van de internationale mensenrechtenverdragen,, het EVRM voorop, met de daarbijbehorende doorwerking in het nationalee recht. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de artikelen 10
(vrijheidd van meningsuiting) en 8 (privacy en communicatiegeheim)
vann het EVRM. Een tweede belangrijke rechtsbron vormt het recht van
dee Europese Unie; het EG- en Unieverdrag en de daaruit voortvloeiende
richtlijnenn en verordeningen alsmede de rechtspraak van het Hof van
Justitiee van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. De Unie
kentt daarnaast een zelfstandige mensenrechtenambitie, zoals blijkt uit
hett Verdrag zelf en uit het Grondrechtenhandvest van december
2000.11 Aan het slot van dit hoofdstuk worden enige conclusies getrokkenn over de bescherming van de communicatievrijheid in het Europesee recht en de rol die de gebruikte communicatietechniek daarbij
speelt. .
EVRM EVRM

Naa de gruwelen van wo n was de tijd rijp voor verstrekkende mensenrechteninitiatieven.22 Als eerste voorbeeld en als belangrijkste voorloperr en voorbode van het EVRM kan de Universele Verklaring voor de
rechtenn van de mens gezien worden (uv).3 De uv heeft vooral betekeniss als moreel baken en politiek statement. Het gaat hier niet om een
11

22

Ten derde bestaan er diverse fora op mondiaal niveau, die zich bezighouden met de internationalee bescherming van mensenrechten in Europa en daarbuiten. Ook op het gebied van informatietechnologiee en communicatievrijheid spelen dergelijke fora een rol. Hierbij moet worden gedacht
aann bijvoorbeeld de OESO, de WTO, de OVSV, de ITU en dergelijke. Deze organisaties blijven hier
buitenn beschouwing maar worden, voor zover relevant, behandeld in het hoofdstuk dat gaat over
dee verhouding tussen de Europese en Amerikaanse bescherming van de openbare en niet-openbaree communicatievrijheid.
Dommering e.a. 2000, p. g3.

107 7

verdragg maar om een resolutie van de algemene vergadering van de
Verenigdee Naties. Als zodanig is er geen juridische binding. Desalnietteminn heeft de uv als document grote juridische betekenis verworven.4 4
Voordatt we het EVRM bespreken, noem ik eerst nog het later tot stand
gekomenn IVBPR of BuPo-verdrag. Dit Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechtenn en Politieke Rechten5 beschermt in artikel 19 de communicatievrijheid.. Het communicatiegeheim wordt beschermd in artikell 17 IVBPR.6
Belangrijkerr (voor ons) dan het IVBPR is het Europees Verdrag voor de
Rechtenn van de Mens (EVRM)7 aangezien het Europese Hof voor de
Rechtenn van de Mens (EHRM) voor Nederland bindende uitspraken kan
doenn over de naleving van het verdrag. De bepalingen in beide verdragenn hebben op grond van artikel 93 Grondwet directe werking in Nederland.. Om die reden kan er ook voor de Nederlandse rechter een beroepp op worden gedaan en gebeurt dat ook.8 Voor uitgebreidere historie
enn achtergronden van het EVRM en voor een beschrijving van het Verdragg verwijs ik naar de literatuur hierover.9
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Eide e.a. 1992, p. 15-17; Artikel 12 van de UV bevat een privacybepaling. ' N o one shall be subject e dd t o arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks
uponn his honour and r e p u t a t i o n . Everyone has the right t o the p r o t e c t i o n of the law against such
i n t e r f e r e n c ee or attacks.' Er is sprake van een paraplu-artikel met diverse privacyaspecten aan
b o o r d .. Het recht op respect voor correspondentie w o r d t hierna besproken. In artikel 19 van de UV
iss een bepaling o p g e n o m e n met b e t r e k k i n g t o t de vrijheid van meningsuiting. 'Everyone has the
rightright to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interferenceference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of
frontiers.' frontiers.'
Eide e.a. 1992, p. 5-8.
Internationaal verdrag inzake de burgerrechten en p o l i t i e k e r e c h t e n , i g december 1966, Trb.
1978,177--

A r t i k e l 17 IVBPR: i . Niemand mag w o r d e n o n d e r w o r p e n aan willekeurige of o n w e t t i g e inmenging
inn zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan o n w e t t i g e aantasting
vann zijn eer en goede naam. 2. Een ieder heeft recht o p bescherming door de w e t tegen zodanige
i n m e n g i n gg of aantasting; Artikel 19 IVBPR; 1. Een ieder heeft het recht om zonder inmenging een
meningg te koesteren. 2. Een ieder h e e f t het recht o p vrijheid van m e n i n g s u i t i n g ; d i t recht omvat
medee de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook t e garen, te ontvangen en door
t ee g e v e n , ongeacht grenzen, hetzij m o n d e l i n g , hetzij in geschreven of g e d r u k t e vorm, in de vorm
vann kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze. 3. Aan de u i t o e f e n i n g van de in het
t w e e d ee lid van d i t artikel genoemde rechten zijn bijzondere plichten en v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n
v e r b o n d e n .. Deze kan derhalve aan bepaalde beperkingen w o r d e n g e b o n d e n , doch alleen beperkingenn die bij de w e t w o r d e n voorzien en nodig zijn: a, in het belang van de rechten of de goede
naamm van anderen; b. in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbaree o r d e , de volksgezondheid of de goede zeden.
77
V e r d r a g t o t bescherming van de rechten van de mens en de f u n d a m e n t e l e vrijheden, 4 november
1950,, Trb. 1951-154.
D o m m e r i n g e.a. 2000, p. 93-94.
99 B i j v o o r b e e l d L-E. P e t t i t t i , E. Decaux & P.H. Imbert, La Convention Européenne des droits del'homme,me, Parijs: Economica, 1995; F.C. Jacobs & R C A . W h i t e , The European Convention
Rights,Rights, O x f o r d : Clarendon, 1996.
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on Human

Hett EVRM was mede bedoeld als bolwerk tegen het oprukkende communismee uit Oost-Europa. Aanvankelijk veronderstelde men dat het
verdragg vooral zou werken als early warning system bij grootschalige
schendingenn van de mensenrechten.10 Inmiddels ligt de betekenis van
hett EVRM en de daarop berustende jurisprudentie vooral in de individuelee gevallen.11 Het verdrag werd voorbereid in de Raad van Europa en
werdd definitief vastgesteld in 1950. Het EVRM beschermt vooral burgerlijkee en politieke rechten die noodzakelijk zijn voor het functioneren
vann een democratische samenleving. Van de economische en sociale
rechtenn werd niet verwacht dat daarover overeenstemming zou kunnen
wordenn bereikt en dus werden die niet opgenomen.12
Hett EVRM heeft een sterke handhavingsconstructie. Door de mogelijkheidd van een individueel klachtrecht, gecombineerd met een voor Lidstatenn bindend oordeel van het EHRM, is er sprake van een zeer krachtigee handhaving van het Verdrag.13 Thans staat de rol van het Hof
enigszinss onder druk als gevolg van de uitbreiding van de raad van Europa.. De interpretatie van het verdrag is onderworpen aan de algemene
regelss voor verdragsinterpretatie, zoals neergelegd in het Weens Verdragenverdrag.144 Nadruk wordt gelegd op het doel van het EVRM en er
wordtt gebruik gemaakt van de evolutieve of dynamische verdragsinterpretatie.. Immers, dat is de enige manier om werkelijk recht te doen aan
hett doel van het verdrag. Het EVRM is 'a living instrument which, ... must
bebe interpreted in the light ofpresent-day conditions' ,15 Het gaat erom welke
normenn vandaag gelden in Europa, niet welke normen golden ten tijde
vann het opstellen van het verdrag. Dat wil overigens niet zeggen dat het
verdragg geïnterpreteerd wordt op een manier die nieuwe rechten inleest
diee niet bedoeld waren door de opstellers. Het Hof moet zich telkens afvragenn in hoeverre een maatschappelijke verandering dusdanig bestendigg is en algemeen geaccepteerd, dat die een dynamische verdragsinterpretatiee vereist.15 Een ander belangrijk punt bij de interpretatie door het
EHRMM van het verdrag is de bestaande nationale standaard. Het Hof kijkt
nadrukkelijkk naar de normen en waarden in de verschillende Lidstaten
enn houdt daarmee rekening bij de interpretatie van het verdrag.
Daarnaastt is het beginsel van proportionaliteit een heersend thema in
dee interpretatie van het EVRM. Daarbij gaat het om het vinden van een
1 00
1 11
1 22
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Gomien/Harris/Zwaak 1996, p. 17-30.
H a r r i s / O ' B o y l e / W a r b r i c k 1995, p. 1-3.
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Staal 1995, h o o f d s t u k 2,
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evenwichtt tussen the vereisten van het algemeen belang in een gemeenschapp en de vereisten van de bescherming van individuele rechten.. Om die balans te vinden moet er per definitie uitgegaan worden
vann proportionaliteit.17 Dat betekent dat de beperkingen van met name
dee artikelen 8-n EVRM pas toelaatbaar zijn indien ze 'noodzakelijk zijn
inn een democratische samenleving'. Algemeen wordt daarbij dan nog
aangenomenn dat de beperkingen noodzakelijk moeten zijn en proportioneell voor het doel waarvoor de beperking is geschapen. De proportionaliteitt speelt eveneens een rol bij de beoordeling van de positieve
verplichtingenn voor de staten die voortvloeien uit het verdrag, zoals bijvoorbeeldd die op grond van artikel 8 EVRM.18 Allereerst behandelen we
hett recht op openbare communicatievrijheid zoals neergelegd in artikel
I OO E V R M .

n

77 Van D i j k / V a n Hoof 1998, p. 80-82.
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5.. Artikel 10

EVRM

Artikell 10 EVRM:

1.. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat
dee vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of
denkbeeldenn te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van
overheidswegee en ongeacht grenzen. Dit artikel belet niet, dat Staten
radio-,, omroep-, bioscoop-, of televisieondernemingen kunnen onderwerpenn aan een systeem van vergunningen.
2.. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkhedenn met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde
formaliteiten,, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij wet
wordenn voorzien, en die in een democratische samenleving noodzakelijkk zijn in het belang van 's lands veiligheid, territoriale integriteit
off openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbaree feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden,, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen,, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomenn of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht
tee waarborgen.
5.1.15.1.1 Grondslag
Dee grondslag voor artikel 10 EVRM is een dubbele. Velaers heeft het over
dee Januskop van de vrijheid van meningsuiting. 1 Het recht op vrije expressiee is zowel van belang voor de mogelijkheid van het individu zich
tee uiten als voor het democratische proces. Deze grondslagen kunnen
gedeeltelijkk worden verenigd in het model van de free marketplace of
ideas.ideas. Het belang van de vrijheid van meningsuiting binnen de Europesee Conventie is door het EHRM mooi samengevat in de zaak Handyside,side, 'Freedom of expression constitutes one of the essential foundationss of a [democratic] society, one of the basic conditions for its
progresss and for the development of every man. Subject to paragraph 2
off article 10, it is appliccable not only to 'information 'or' 'ideas' that are
favourablyy received or regarded as inoffensive but also to those that
offend,, shock or disturb the state or any sector of the population. Such
11

Velaers 1991, p. 37.
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aree the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness withoutt which there is no 'democratic society".2
5.1.2.5.1.2. Object en reikwijdte

Artikell 10 EVRM beschermt alle expressie, ongeacht de inhoud. In tallozee uitspraken wordt het belang van de vrije politieke meningsvorming
voorr het democratisch proces onderstreept. Er zijn ook daarbuiten geen
categorieënn uitingen uitgesloten van bescherming. Zo is door het Hof
aangegevenn dat politieke, artistieke, maar ook commerciële informatie
allee onder artikel 10 EVRM vallen.3 Wel zien we bij de bepaling van het
beschermingsniveauu dat rekening wordt gehouden met de inhoud van
dee communicatie.4
Hett begrip expressie strekt zich uit naast gesproken en geschreven
woordenn tot plaatjes, beelden en handelingen die bedoeld zijn een idee
off gedachte tot uitdrukking te brengen. Artikel 10 beschermt ook de
vrijheidd informatie door te geven en te ontvangen. Echter, artikel 10
bevatt daarmee nog geen recht op informatie. In Leander wordt door het
EHRMM dan ook geen recht erkend om op grond van artikel 10 toegang
tee verkrijgen tot geheime bij de overheid berustende informatie. Later
werdd in Gaskin wel een beperkt inzagerecht erkend, zij het op grond
vann artikel 8 EVRM .5 Ook in de zaak Guerra levert het achterhouden van
bepaaldee milieu informatie geen schending op van artikel 10 EVRM,
maarr een schending van artikel 8 EVRM.6
Hett is onduidelijk of de vrijheid om anoniem een mening te uiten ook
beschermdd wordt door artikel 10 EVRM. Over dit vraagstuk heeft het
EHRMM zich nog niet uitgesproken. Wel is in de zaak Goodwin uitgemaaktt dat journalisten onder omstandigheden een verschoningsrecht
hebben.77 Het EHRM overweegt in r.o. 39: 'without such protection,
sourcess may be deterred from assisting the press in informing the publicc on matters of public interest. As a result the vital public watching
dogg role of the press may be undermined and the ability of the press to
providee accurate and reliable information may be adversely affected.'
Evenn later noemt het Hof het 'potentially chilling effect' van een bevel
tott bekendmaking van de identiteit van een bron. De uitspraak lijkt te
suggererenn dat het openbaar debat voorgaat op het belang van de pro22
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cesgangg om bronnen te achterhalen. Wellicht geeft de uitspraak ook
eenn indicatie over hoe het Hof een recht op anonimiteit onder artikel 10
EVRMM zou beoordelen. Wel moet daaraan worden toegevoegd dat het
Hoff deze uitspraak nadrukkelijk richt op de pers. Weliswaar is het
woordd 'press' hier institutioneel bedoeld, het is onduidelijk wat dit betekentt voor een recht op anonimiteit bij andere media.
Hett object van artikel 10 EVRM omvat mede het recht een mening te
hebbenhebben (to hold an opinion). Deze vrijheid is nauwelijks te onderscheidenn van de gewetensvrijheid van artikel 9 EVRM .8 Dit betekent dat artikell 10 ook bescherming biedt tegen negatieve gevolgen van het koesterenn van een bepaalde mening en tegen het gedwongen uiten van zo'n
mening,, the right to remain silent. Vooralsnog is in de interpretatie door
hett EHRM niet aangenomen dat artikel 10 ook het recht omvat van vrije
taalkeuze.9 9
Daarnaastt beschermt artikel 10 met zoveel woorden het recht informatiee te ontvangen en door te geven. In Sunday Times gaf het EHRM aan
datt het hier een zelfstandig recht betreft van het publiek om informatie
ongehinderdd te ontvangen.10 Dat betekent dat de Staat de ontvangst van
informatiee alleen mag hinderen wanneer is voldaan aan de eisen van
hett tweede lid van artikel 10. De ontvangstvrijheid omvat mede het
rechtt informatie te garen, zij het dat dit recht niet verder gaat dan een
garingsvrijheidd van toegankelijke informatie.11
Ookk het recht ongehinderd te corresponderen wordt wel onder artikel
100 EVRM gebracht. Met name gedetineerden hebben vaak geen andere
mogelijkheidd zich te uiten dan via een briefwisseling.12
Hett recht informatie door te geven impliceert geen recht op toegang tot
bepaaldee communicatiemiddelen als televisie of pers. Het is met anderee woorden geen 'recht op zendtijd'. Weliswaar kan een discriminatoir
toegangsbeleidd wel eens in strijd zijn met de conventie, een hard recht
opp toegang zou weer conflicteren met de uitingsvrijheid van de eigenaarr van het communicatiemiddel.13
Dee derde zin van het eerste lid van artikel 10 is op het eerste gezicht een
watt vreemde eend in de bijt. Deze bepaling vormt de neerslag van de
99
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feitelijkee situatie ten tijde van de totstandkoming van het verdrag. 14
Menn zou kunnen betogen dat de zin een inperking beoogt van het objectt van artikel 10, immers, anders had deze zin ook in het tweede lid
kunnenn staan. Op de implicaties van deze bepaling kom ik hieronder
terug. .
5.1.33 Beperkingen
Dee vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Het EVRM heeft een geraffineerdd systeem om beperkingen van de vrijheid aan te toetsen. Om
vastt te stellen of er sprake is van een inbreuk en om vervolgens vast te
stellenn of die toelaatbaar is beoordeelt het EHRM een concreet geval van
eventuelee inbreuk volgens een stappenplan:
a.. Wordt de uitingsvrijheid beperkt?
b.. Is die beperking 'prescribed by law'}
ii Is er een basis in het nationale recht?
iii Is dat recht voldoende toegankelijk en kenbaar?
iiii Is de norm voldoende precies geformuleerd zodat de beperking
voorzienbaarr was?
c.. Dient de inbreuk een legitimate aim uit artikel 10 lid 2 EVRM?
d.. Is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving?
ii Is er een pressing social need?
iii Is de beperking proportioneel? 15
Inn Sunday Times bepaalde het Hof dat ook ongeschreven recht kan voldoenn aan het vereiste prescribed by law?e Het verschil met de beperkingsclausulee van artikel 7 lid 1 Grondwet is duidelijk. In plaats van
strengee formele eisen aan de beperking - niet preventief, uitsluitend
wett in formele zin - wordt een verfijnd toetsingskader ontwikkeld
waarmeee beperkingen beoordeeld kunnen worden.
5.1.45.1.4 Positieve verplichting
Hoewell artikel 10 beschermt tegen inmenging door de overheid, staat
hett vast dat de Lidstaten een positieve verplichting hebben op te treden
indienn de uitingsvrijheid beperkt wordt door een private partij. De preciezee omvang van deze positieve verplichting staat echter niet vast.
Inn ieder geval kan worden aangenomen dat artikel 10 discriminatie
doorr de Lidstaten verbiedt. Dat wil zeggen dat wanneer de overheid zich
begeeftt op de marketplace of ideas dat zij niet mag discrimineren tus^^
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1 55

Van D i j k / V a n H o o f 1998, p. 579-531V g l . Velaers ï g g i .
EHRM 26 april 1979 [Sunday Times), NJ 1980, 146 m.nt. EAA.

114 4

senn de verschillende vragers en aanbieders. Het is bijvoorbeeld niet
toegestaann advertentieopdrachten alleen te verstrekken aan één bepaaldee krant omdat juist die krant gunstig oordeelt over de regering.17
Eenn ander aspect van de positieve verplichting van artikel 10 EVRM is de
zorgplichtt een pluriform informatieaanbod te garanderen. Dit wordt
well de richtlijn- of instructiefunctie van artikel 10 genoemd.18 Deze verplichtingg komt hier op neer dat overheden teneinde werkelijke uitingsvrijheidd te garanderen de plicht hebben te zorgen dat het publieke informatieaanbodd verscheidenheid kent en de mogelijkheid, juist ook
voorr minderheden, om gehoord te worden. Uit deze verplichting kan
ookk de bevoegdheid een systeem voor publieke omroep op te zetten,
wordenn afgeleid. Uiteraard staat dit aspect van de uitingsvrijheid op gespannenn voet met het afweerkarakter dat ook aan artikel 10 wordt toegeschreven. .
Mett de komst van de informatierevolutie is de kwestie van de horizontalee werking alleen maar in belang toegenomen. De aanwezigheid van
enkelee dominante partijen op de informatiemarkt doet de behoefte aan
eenn effectieve bescherming van de uitingsvrijheid juist ook tegen anderenn dan de overheid, gevoelen. Hier spint zich een web van mededingingsrecht,, de zorgplicht van de overheid vrijheid van meningsuiting te
garanderen,, tegelijkertijd de zorgplicht een pluriform informatieaanbodd te stimuleren en aan de andere kant de karakteristieke boodschap
vann artikel 10 EVRM: 'Overheid, blijf op afstand!'.
5 . 22

TECHNIEK

5.2.15.2.1 Algemeen
Dee bescherming van de vrije meningsuiting impliceert reeds dat de beschermingg zich ook uitstrekt tot de uitingsmiddelen of communicatiemiddelen.199 Iedere beperking die gericht is tegen het gebruik van communicatiemiddelenn zal ook gevolgen hebben voor de uitingsvrijheid.
Datt neemt niet weg dat de bescherming voor een specifiek communicatiemiddell alleen wordt geboden indien het communicatiemiddel van
zelfstandigee betekenis is voor de uitingsvrijheid. Onder die omstandighedenn kan de eigenaar van het communicatiemiddel een zelfstandige
aanspraakk hebben op bescherming door artikel 10 EVRM.20 In deze paragraaff wordt een beeld geschetst van het belang van de gebruikte com1
77 Vgl. Harris/O'Boyle/Warbrick 1995, p. 383,
^^ Burkens/Kummeling 1993, p. 259-260.
!99 Van Dijk/Van Hoof 1998, p. 558.
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municatietechniekk voor het beschermingsniveau op grond van artikel
io. 211 Vraag is of verschillende communicatiemiddelen een verschillend
beschermingsniveauu kennen.22
5.2.25.2.2 Pers

Dee bijzondere positie van de pers is door het Hof onderstreept in de
zaakk Sunday Times. Het Hof herhaalt in Sunday Times dat de vrijheid
vann meningsuiting er ook is om te beledigen en te shockeren en voegt
daaraann toe: 'These principles are of particular importance to the
press'. 233 Daar sprak het Hof over de rol van de pers als 'whilst the mass
mediaa must not overstep the bounds imposed in the interests of the
properr administration of justice, it is incumbent to them to impart informationn and ideas concerning matters that come before the courts
justt as in other areas of public interest. Not only do the media have the
taskk of imparting such information and ideas: the public also has a
rightt to receive them.'24 Opvallend is dat het Hof het over de pers als
institutiee heeft en zich, gezien het feit dat 'press' en 'mass media' naast
elkaarr gebezigd worden, niet bekommert om het gebruikte communicatiemiddel.25 5
Inn een groot aantal zaken over journalisten heeft het EHRM de rol van
dee pers als essentiële voorwaarde van een democratische samenleving
benadrukt.266 Het is de taak van de pers, en dat geldt ook voor de audiovisuelee media, om informatie en ideeën door te geven. Het publiek
heeftt vervolgens recht op ontvangst van die informatie. Op die manier
kann de pers zijn rol als waakhond vervullen.27 Daarom wordt ook het
journalistiekk brongeheim beschermd als onderdeel van de uitingsvrijheid.288 Daarom ook wordt in de uitspraak Fressoz & Roire29 wederom
alss uitgangspunt geformuleerd dat de pers een essentiële rol vervult in
eenn democratische samenleving, hetgeen in casu leidt tot bescherming
vann de journalist.30
2 11
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Inn de zaak Spycatcher beoordeelde het EHRM een preventief verbod op
dee verspreiding van een boek over de Britse geheime dienst. Het Hof
constateertt dat na het verschijnen van het boek de informatie dusdanig
beschikbaarr is dat daarmee de noodzakelijkheid aan het verbod is ontvallen.. Doordat het object van de geheimhoudingsplicht niet langer vertrouwelijkk was, mocht worden gepubliceerd.31 Zo krijgt het proportionaliteitsvereistee de betekenis van een sterke waarborg tegen censuur.
Immers,, zeker in het Internettijdperk is informatie die onder een verspreidingsverbodd valt in veel gevallen toch elders verkrijgbaar. In het
arrestt Ekin heeft het EHRM een verspreidingsverbod van een boek over
dee Baskische oorlog beoordeeld. De Franse minister van binnenlandse
zakenn heeft de bevoegdheid de verspreiding van persproducten in een
buitenlandsee taal of 'van buitenlandse herkomst' te verbieden. Aangezienn het hier gaat om een vorm van censuur, namelijk beperking voorafgaandd aan publicatie, wordt door het EHRM streng getoetst. Aangezienn een effectieve controle ontbrak alsmede andere waarborgen tegen
misbruikk van deze bevoegdheid, acht het Hof de regeling niet noodzakelijk.. Nieuwenhuis merkt op dat het feit dat de regeling geldt voor publicatiess 'van buitenlandse afkomst' op zichzelf reeds in strijd zou kunnenn zijn met de bewoordingen van artikel 10 EVRM.31 Anderzijds zou
eenn van de redenen van het aparte regime voor buitenlandse publicaties
-- het niet kunnen vervolgen van de auteurs - in een Internetomgeving
nieuwee betekenis kunnen krijgen.
Hierbovenn noemde ik reeds de derde zin van het eerste lid van artikel
10.. Daarin worden radio, televisie en film expliciet genoemd. Een vergunningssysteemm is klaarblijkelijk toegestaan. Vraag was of het feit dat
dezee bepaling in het eerste lid is opgenomen betekent dat de eisen in
hett tweede lid aan beperkingen gesteld, niet golden voor omroep en
film. film.
5.2.35.2.3 Film

Nett als bij omroep blijkt film een medium waarbij altijd gevreesd wordt
voorr het morele welzijn van het publiek. Vermoedelijk heeft dit te
makenn met de perceptie van indringendheid die over dit toch al niet
meerr zo heel nieuwe communicatiemiddel bestaat. Dat film een krachtigg communicatiemiddel is, behoeft nauwelijks betoog. Thans doet het
echterr wat vreemd aan dat juist de genoemde drie communicatiemiddelenn een quasi-uitzonderingspositie hebben gekregen in het eerste lid
vann artikel 10 EVRM.
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2001-9, p. 270-273, m.nt. A.J. Nieuwenhuis.
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Inn de zaak Otto Preminger, een filminstituut dat een film wilde uitzendenn met voor het katholieke volksdeel mogelijk aanstootgevende beelden,, gaf het EHRM aan dat film wel wordt beschermd door artikel 10
EVRM.. Echter, hier volstond de mogelijke 'gerechtvaardigde verontwaardiging'' van de plaatselijke bevolking van Tirol als rechtvaardiging
vann het in beslag nemen van een film die binnen een filminstituut zou
wordenn gedraaid.32 Hier zien we dat de margin of appreciation groot is
zodraa het gebied van zeden en religie in beeld komt. Bij gebreke aan
eenn Europese moraal, krijgen Lidstaten veel ruimte om zelf te bepalen
hoee zij obscene uitingen willen reguleren.33
Ookk onderstreept deze uitspraak dat artistieke expressie weliswaar beschermdd wordt door artikel 10 EVRM maar dat daaraan niet een sterkeree bescherming toekomt dan aan andere vormen van expressie.34 Opvallendd was dat in de casus in het geheel geen sprake was van een
onwillendd publiek of zogenaamd captive audience (zie over dat begrip
ookk hoofdstuk 9). De film werd verboden op grond van de advertenties
diee juist bestemd waren mensen te waarschuwen voor de inhoud van
dee film. Zelfs in die advertenties zag het EHRM een mogelijke oorzaak
vann grote verontwaardiging onder de brave Tiroler bevolking. Ook in de
zaakk Wingrove werd de combinatie van seks en religie een nationale
zaakk geacht.35 Het Hof verwijst naar de derde volzin van artikel 10 lid 1
EVRMM dat een vergunningstelsel mogelijk maakt voor omroep en film.
Anderss dan bij omroep wordt het stelsel echter niet getoetst aan artikel
100 lid 2 EVRM. De Britste filmkeuring keurde de video 'visions of extacy'' af. Het Hof doet geen uitspraak over de toelaatbaarheid van voorafgaandd verlof en besteedt evenmin aandacht aan de verspreidingsvorm.366 Toch lijkt de kans dat mensen onvrijwillig met de video van
'visionss of extacy' geconfronteerd hadden kunnen worden niet groot.
5.2.45.2.4 Omroep en telecommunicatiemiddelen
Wee zagen dat de derde zin van het eerste lid van artikel 10 EVRM geen
grotee rol speelde bij de beoordeling van de beperkingsvereisten als het
omm film gaat. Vraag is hoe het EHRM die bepaling interpreteert als het
gaatt om de omroep.37
3 22 EHRM 20 september 1994 [Otto Preminger),

NJ 1995, 366, m.nt. EJD.

333 S c h o k k e n b r o e k 1 9 9 6 , p . 7 9 - 8 3 .
344 H a r n s / O ' B o y l e / W a r b r i c k 1995, p.405.
355 D o m m e r i n g noemt deze combinatie in zijn n o o t bij het arrest 'springstof in het gebied van de vrijheidd van m e n i n g s u i t i n g ' .
3 66 EHRM 25 november 1996 (Wingrove), NJ 1998, 359, m.nt. EJD.
377 Daarbij d i e n t bedacht te worden dat de o m r o e p v r i j h e i d eerstens een institutionel e vrijheid van de
o m r o e p o r g a n i s a t i ee is, eerder dan een individueel recht om vrij te spreken op radio en televisie,
alduss U y t t e n d a e l e 2002, paragraaf 2.1.7.
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Dee belangrijkste uitspraak met betrekking tot de omroep werd gewezen
inn de Groppera zaak. Ten eerste oordeelde het Hof in die zaak dat de
omroepvrijheidd niet alleen de zender geldt, maar ook de kabeldistributeur.. Het EHRM oordeelde in Groppera voorts dat de derde zin van artikell io lid i EVRM Lidstaten de mogelijkheid gaf om de omroepsector te
reguleren,, met name daar waar het gaat om technische aspecten. Echter,, dergelijke regulering dient wel te voldoen aan de eisen die artikel
100 lid 2 stelt aan beperkingen van de uitingsvrijheid. Weliswaar suggereertt het Hof even verderop dat regulering van de omroep onder omstandighedenn kan vallen onder het doelcriterium van bescherming van
dee rechten van anderen. Dat neemt niet weg dat de regulering nog
steedss dient voldoen aan het vereiste dat het noodzakelijk moet zijn in
eenn democratische samenleving.38 Anders dreigt het gevaar dat overhedenn via de vergunningvoorschriften inhoudelijke beïnvloeding nastrevenn van de omroep: 'Equally, the legitimate interest of the state to
controll the commercial operations of the media and to regulate technologicallyy complex industries provides the opportunity for disguised
interferencee with the output of newspapers and television'.39 In de
Gropperaa zaak werd de getoetste beperking wel proportioneel geacht.
Ookk in Autronic ging het om de uitingsvrijheid van een commerciële onderneming.433 In Autronic maakt het Hof nog eens duidelijk dat de vrijheidd die artikel 10 beschermt zich uitstrekt tot de toegang tot communicatiemiddelen.. Belangrijkste vraag in casu was weer of de weigering van
eenn vergunning noodzakelijk was in een democratische samenleving.
Anderss ging het in de Lentia zaak.40 In Lcntia ging het Hof uit van een
beperkingg van het recht van vrije meningsuiting. Het feit dat Oostenrijkk een omroepmonopolie had gevestigd met het oog op objectieve en
pluriformee informatievoorziening was slechts relevant voor de vraag of
dee beperking proportioneel en noodzakelijk in een democratische samenlevingg was. Overigens wil het feit dat het EHRM er van uit ging dat
err een beperking van de vrijheid was, nog niet zeggen dat daarmee een
individueell recht om omroep te bedrijven geïmpliceerd was. Veeleer
zagg het Hof een recht op de mogelijkheid om in aanmerking te komen
voorr een omroepvergunning. Er bestaat geen recht van ieder individu
datt aanspraak geeft op zendtijd teneinde zijn of haar gedachten te
uiten.. In casu werd het Oostenrijkse omroepmonopolie in strijd met artikell 10 EVRM geacht.
388 V g l . Craufurd Smith 1997, p. 137-138.
399 H a r r i s / O ' B o y l e / W a r b r i c k 1995, p. 415.
4
EHRM 22 mei 1990 {Autronic), NJ 1991, 740, m.nt. EAA; Dommering 1990, p. 55-70.
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EHRM 24 november 1993 {ient/a), A ü i g g 4 , 55g m.nt. EJD.
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Hett EHRM erkent dat de beperkte beschikbaarheid van het spectrum
aanleidingg kan geven tot regulering van de omroep. Een van de legitiemee beperkingsdoeleinden van artikel 10 lid 2 EVRM is het voorkomen
vann wanorde. Uit Groppera en Autronic blijkt dat ook het voorkomen
vann wanorde in de internationale telecommunicatie daaronder kan vallen. .

Inn Radio ABC ging het eveneens om toegang tot communicatiemiddelen.422 Radio ABC klaagde erover dat de Oostenrijkse autoriteiten artikel
100 EVRM hadden geschonden door een vergunning om een radiostation
opp te zetten en in bedrijf te houden en voor de allocatie van een frequentiee waarop het programma's kan uitzenden, tot twee maal toe te
weigeren.. Het EHRM constateert dat sprake is van een inbreuk op het
rechtt van verzoeker om inlichtingen en denkbeelden te verstrekken.
Hett Hof refereert aan Lentia43 waarin het bepaalde dat het monopoliesysteemm in Oostenrijk weliswaar een legitiem doel diende maar niet
meerr noodzakelijk was in een democratische rechtsorde. Ook in Radio
ABCABC is het doel legitiem en volstaat het Hof met de noodzakelijkheidstoets.. Er was sprake van een schending van artikel 10 nu er geen wettelijkee basis bestond voor een ander dan de ORF om een vergunning te
verkrijgen.verkrijgen. De situatie waarin Radio ABC zich toentertijd bevond ver
schildee niet van die waarin de verzoekers in de zaak Lentia zich bevonden. .
RadioRadio ABC moet worden gezien in de lijn van de zaak Lentia waarin ook
dee toegang tot de omroepmiddelen centraal stond. De monopoliepositiee van de Oostenrijkse omroeporganisatie werd hier in strijd met artikell 10 EVRM bevonden. Artikel 10 EVRM staat dus wel een vergunningenstelsell voor omroep toe, waarbij technische voorwaarden een rol
spelen,, maar de voorwaarden waaronder vergunningen worden verstrektt moeten voldoen aan de voorwaarden van het tweede lid. De weigeringg of verlening van een vergunning mag volgens het Hof ook afhankelijkk worden gemaakt van andere overwegingen dan genoemd in
hett tweede lid, zoals de aard en de doelen van het station of het potentiëlee publiek.44
Daarnaastt geeft het Hof aan dat er gezien de technische vooruitgang
gedurendee de laatste decennia geen rechtvaardiging meer bestaat op
grondd van de beschikbare frequenties en kanalen een monopoliesitu4 22 EHRM 20 o k t o b e r 1997, (Radio ABC versus Oostenrijk), 1 0 9 / 1 9 9 6 / 7 2 8 / 9 2 5 .
433 EHRM 24 n o v e m b e r 1993, (Lentia), NJ 1994, 559, m.nt. EJD.
444 Zie in die zin tevens G.A.I. Schuijt in zijn annotatie bij HR 15 november 1996 (Antilliaanse
monopolie),monopolie), NJ 1997, 482.
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omroep-

atiee te handhaven. Er zijn minder ingrijpende oplossingen mogelijk.45
Uitt het verschil tussen Radio abc en Telei kan worden opgemaakt dat
hett Hof onderkent dat voor tv frequenties kabel een goed alternatiefis,
terwijll dat voor radiofrequenties niet het geval is.
Hett Hof houdt expliciet rekening met het publiek in zijn beoordeling
vann omroepzaken. Daarbij speelt een rol dat radio en televisie geacht
wordenn eerder binnen te dringen bij de onwillende ontvanger waardoor
beperkingenn eerder gerechtvaardigd zijn. Dat nadrukkelijk naar het
publiekk wordt gekeken blijkt uit de zaak Jersild.*6 Injersild werd een uitzendverbodd niet gerechtvaardigd geacht omdat de gewraakte passage
onderdeell was van een serieus nieuwsprogramma, bestemd voor een
serieuss publiek. Hoewel de geïnterviewde ongestraft racistische uitingenn kon doen kon het publiek begrijpen dat het programma juist beoogdee racisme aan de kaak te stellen.47
Ookk bij de overige communicatiemiddelen houdt het Hof rekening met
hett publiek. Zo werd een beperking van de verspreiding van pornofilms
diee ook onder ogen van kinderen zouden kunnen komen door de commissiee niet in strijd met artikel 10 EVRM geacht terwijl een dergelijke beperkingg niet werd toegestaan toen het ging om pornovideo's die in een
privé-clubb werden vertoond.48 Er zijn nog geen uitspraken gedaan over
dee nieuwste vormen van informatietechnologie. Echter, de techniekonafhankelijkee formulering van artikel io en de brede interpretatie van het
eerstee lid maken het waarschijnlijk dat ook het Internet als gewoon
communicatiemiddell beschermd zal worden.49 Een interessante uitspraakk in dit verband deed het Hof in de zaak News Verlag. Het Hof stelt:
'Articlee 10 protects not only the substance of ideas and information but
alsoo the form in which they are conveyed.'50 Dommering geeft in zijn
noott bij dit arrest aan dat dit impliceert dat daarmee ook alle informatie
diee via het Internet wordt overgebracht onder de bescherming van artikell 10 is gebracht. Of ook informatie in de vorm van een computerprogrammaa onder de reikwijdte van artikel 10 zal worden gebracht blijft de
vraag.. Het zou goed zijn als het EHRM in zaken over Internet en artikel
100 EVRM die raken aan het openbaar debat dezelfde normen hanteert als
455 Dommering e.a. 2000.
4 66 EHRM 23 september 1994 [Jersild), NJ 1995, 387 m.nt. EJD.
477 EHRM 23 september 1994 (Jersild), W7 1995, 387 m.nt. EJD.
4 88 H a r r i s / O ' B o y l e / W a r b r i c k 1995, p. 407; Scherer v Z w i t s e r l a n d , X ad Y v Switzerland.
499 Van Dijk/Van Hoof 1998, p. 563
5
EHRM n januari 2000 [News Verlag), NJ 2001, 74 m.nt. EJD; Eerder had het Hof in de zaak Jersild
reedss gesteld dat het niet aan het Hof was zich t e bemoeien met de door journalisten g e b r u i k t e
techniekk o m hun boodschap over te brengen, EHRM 23 september 1994, M/1995, 387, m e t name
paragraaff 31.
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bijj de beoordeling van perspublicaties. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld
eenn website met kritische uitlatingen over een regering evenzeer beschermdd wordt als een krant met een dergelijke inhoud.51
Eenn belangwekkende vraag is hoe het EHRM zal omgaan met de margin
off appreciation op Internet.52 In de Yahoo zaak gaf de Franse rechter
eenn joodse organisatie gelijk en verbood Yahoo de veiling van Nazi parafernaliaa mogelijk te maken. Dit betekende in concreto dat op sites van
Yahooo die toegankelijk waren in Frankrijk geen informatie meer over
dergelijkee veilingen aanwezig mocht zijn. Daar het technisch niet mogelijkk is een dergelijke geografische scheiding waterdicht te maken
kwamm dit in feite neer op een wereldwijd verbod.53 Het Hof kan een
dergelijkee zaak op twee manieren gaan beslissen. Enerzijds is denkbaar
datt het EHRM onder verwijzing naar de nationale beoordelingsvrijheid
zo'nn verbod in stand laat. Een benadering als in Wingrove ligt dan voor
dee hand.54 Anderzijds kan het Hof bepalen dat een dergelijk alomvattendd verbod niet noodzakelijk is in een democratische rechtsstaat.
Aanwijzingenn daarvoor zijn te vinden in Spycatcher, waar de effectiviteit
vann een verbodsactie wordt meegewogen in de noodzakelijkheidstoets
enn in Open Door Dublin waar de free flow of information wordt benadrukt.555 Dommering pleit voor de toepassing van een 'pluriforme
norm'' op Internet bij de beoordeling van zaken over moraal en fatsoen.566 Overigens zou het EHRM in een zaak als Yahoo ook misbruik
vann recht kunnen aannemen, en op die grond de beperking van de vrijheidd van meningsuiting gerechtvaardigd kunnen achten.57 Zie voorts
paragraaff 9.5.8 over het First Amendment en de Yahool uitspraak.
5.33 CONCLUSIE

Uitt de jurisprudentie op artikel 10 EVRM lijkt te volgen dat het Hof nauwelijkss kijkt naar het gebruikte communicatiemiddel. Het artikel wordt
techniekonafhankelijkk geïnterpreteerd. Het Hof kijkt wel duidelijk naar
dee gebruikte communicatietechniek als het gaat om de vraag of een bepaaldd communicatiemiddel mogelijk toegang biedt aan mensen die van
5 11

Dommering (Internet en Recht) 2 0 0 1 , p. 504.

5 22 Het verschil in waarden en gevoeligheden binnen Europa maakt w e r e l d w i j d e overeenstemming
overr de regulering van inhoud w e i n i g realistisch, U y t t e n d a e l e 2002, paragraaf 2.3.2, o n d e r 2.
533 TGI Paris, Ordonnance de referé d u 20 nov. 2000 (Yahoo).
544 EHRM 25 november 1996 (Wingrove), NJ 1 9 9 8 , 3 5 9 , m.nt. EJD.
555 EHRM 26 n o v e m b e r i g g i (Spycatcher), NJ 1992, 4 5 7 , m.nt. EJD; EHRM 2 9 o k t o b e r 1992 (Open Door
Dublin),Dublin), NJ 1993, 544, m.nt. EJD.
5 66 Dommering (Internet en Recht) 2 0 0 1 , p. 504-505.
577 A r t i k e l 53 EVRM: Geen bepaling van dit Verdrag zal w o r d e n uitgelegd als beperkingen op t e leggenn of inbreuk t e maken op de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die verzekerd
kunnenn w o r d e n ingevolge de w e t t e n van enige Hoge Verdragsluitende Partij of ingevolge enig
anderr Verdrag w a a r b i j de Hoge V e r d r a g s l u i t e n d e Partij partij is.
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informatiee gevrijwaard willen of moeten blijven.
Artikell 10 EVRM beschermt niet het communicatiemiddel maar het
communicatieproces.. In de bescherming van de communicatievrijheid
doorr het EHRM kan de techniek dan ook niet direct op grond van de letterlijkee tekst van artikel 10 EVRM een rol spelen, maar alleen op grond
vann de interpretatie daarvan door het Hof. In Groppera werd geoordeeld
datt ook vergunningenstelsels met betrekking tot film of omroep moetenn voldoen aan de vereisten van artikel 10 lid 2 EVRM.
Vergelijkingg van de uitspraken Tele 1 en Radio ABC met Lentia laat zien
datt het Hof televisie en radio niet geheel op dezelfde wijze behandelt.
Zowell bij de omroepvrijheid als bij de persvrijheid staat de vrijheid inlichtingenn en denkbeelden te verstrekken centraal. De persvrijheid
wordtt echter vaak op een andere manier beperkt dan de omroepvrijheid.. Beperking van de persvrijheid geschiedt meestal achteraf en ziet
opp een boodschap met een concrete inhoud. Bij de omroepvrijheid
daarentegenn gaat het om een beperking vooraf: de toegang tot de omroepmarktt of de omroepcommunicatiemiddelen wordt beperkt. Voorwaardenn worden niet gesteld ten aanzien van een concrete boodschap
maarr ten aanzien van de instelling als geheel: de aard van de instelling,
hett kijkersbereik enzovoort. Het EHRM heeft er blijk van gegeven te kijkenn naar de huidige omstandigheden, en de huidige technieken bij de
interpretatiee van het EHRM. In wezen wordt telkens gekeken naar de
achterliggendee belangen van de te beschermen grondrechten en wordt
vervolgenss techniekonafhankelijk geïnterpreteerd. Alles wijst er op dat
hett EHRM ook bij de bescherming van nieuwe communicatietechniekenn zal kijken naar de bedoeling van het verdrag en naar die strekking
beschermingg zal aannemen.
Dee persvrijheid en de omroepvrijheid verschillen van elkaar en worden
verschillendd gewaardeerd, maar de techniek is niet bepalend voor dit
onderscheid.. De voortschrijdende technische convergentie, die ervoor
zorgtt dat het traditionele onderscheid tussen pers, omroep en telecommunicatiee vervaagt, versterkt dit beeld. Wat betreft het beschermingsniveauu dat de nieuwe media ten deel zal vallen, is nog weinig met zekerheidd te zeggen. Verondersteld mag worden dat het belang dat het
Hoff hecht aan de taak van de massamedia ook zal worden meegewogen
alss het gaat om de functie van bijvoorbeeld het Internet. Tegelijkertijd
zagenn we dat Lidstaten zeker als het gaat om religie en openbare zeden
eenn grote autonomie behouden. Het is dan ook de vraag hoe het Hof
5 88 Harris/O'Boyle/Warbrick 1995, p. 407.
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zall oordelen bij een casus die gaat over die onderdelen van de uitingsvrijheid.. Daarbij zal de neiging van het Hof bepaalde kwesties over te
latenn aan nationale rechters onder druk komen te staan als gevolg van
dee internationalisering van de communicatietechnologie.
Ditt kan leiden tot enerzijds een lager niveau van de vrijheid als geheel,
doordatt het Hof terugschrikt van het corrigeren van overheden die hun
beoordelingsruimtee gebruiken. Anderzijds kan dit ertoe leiden dat het
Hoff op zoek moet naar een Europese consensus over bepaalde uitingsvormenn waardoor het beschermingsniveau zou kunnen stijgen. Het
Hoff zou Internetzaken met betekenis voor het openbaar debat op dezelfdee wijze kunnen behandelen als de traditionele pers. Daarnaast zal
hett EHRM de betekenisvan de margin of appreciation bij zaken over moraall of fatsoen opnieuw moeten bezien in het licht van de toenemende
grenzenloosheidd van nieuwe media.
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6.. Artikel 8 EVRM

Artikell 8 EVRM beschermt het recht op privacy en het communicatiegeheim: :
ArtikelArtikel 8 EVRM

I.. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en
gezinsleven,, zijn woning en zijn correspondentie.
2.. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefeningg van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een
democratischee samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationalee veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn
vann het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten,, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de
beschermingg van de rechten en vrijheden van anderen.
6 . 11

GRONDSLAG

Aann de ene kant is het communicatiegeheim een belangrijk onderdeel
vann het algemene recht op privacy, aan de andere kant vormt het geheimm een onderdeel van de ruimere communicatievrijheid. 1 De beschermingg van het communicatiegeheim dient ook maatschappelijke
belangen. 22 Afscherming schept de mogelijkheid van reflectie, die weer
gevolgenn heeft voor de openbare uiting. Nieuwenhuis zegt hierover:
'Datt betekent dat de relatie tussen communicatiegeheim en de met de
communicatievrijheidd verbonden maatschappelijke belangen beduidendd hechter is dan de relatie tussen privacy en maatschappelijke belangenn in het algemeen.'
Inn artikel 8 EVRM is ervoor gekozen verschillende privacy aspecten in
éénn artikel te combineren. Opvallend is daarbij dat correspondence niet
gekwalificeerdd is zoals leven dat beschermd is indien het gaat om privé
off familie leven. Artikel 8 EVRM is in belangrijke mate geïnspireerd
doorr artikel 12 uv.

Ziee hierover h o o f d s t u k 1
Ziee bijv. Ruiz 1997.
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6 . 22 OBJECT EN REIKWIJDTE

Tweee belangrijke elementen bepalen het object van het communicatiegeheimm zoals dat door artikel 8 EVRM beschermd wordt, te weten 'respect'
enn 'correspondence'. Het woord respect lijkt vooral te duiden op een afweerrecht.. De staat moet afzien van handelingen die inbreuk maken op
hett respect voor iemands correspondentie. Dat lijkt er dus op te duiden
datt de betekenis van het in artikel 8 gewaarborgde recht vooral moet wordenn gezien als een negatieve. Echter, in de jurisprudentie is aan het recht
ookk wel een positieve betekenis toegekend. 3 Kijken we bijvoorbeeld naar
dee uitspraak van het EHRM inzake Colder. Daar werd geoordeeld dat een
Staatt op grond van artikel 8 EVRM de plicht heeft ook gevangenen in staat
tee stellen te communiceren via post.4 Hier vond een expliciete toetsing
aann artikel 8 lid 2 plaats, terwijl ook had kunnen worden getoetst aan artikell io lid 2 EVRM, de gevangenen kregen namelijk überhaupt geen toestemmingg om te corresponderen. Het EHRM legt hier het Engelse oordeel
overr de noodzakelijkheid van de beperking naast zich neer en vervangt
datt door een eigen oordeel.5 In Silver werd bij alle 64 onderschepte brievenn zeer precies getoetst in hoeverre de onderschepping nog in overeenstemmingg was met artikel 8 lid 2 EVRM. In Campbell legde het Hof de nadrukk op het feit dat correspondentie voor gevangenen de enige manier is
omm contact te houden met de buitenwereld. 6
Hett bereik van het begrip correspondence is in de loop der jaren geleidelijkk uitgebreid. 7 Het algemene privacybegrip dat wordt beschermd door
'privatee life' kan dan dienen als vangnet voor die beschermingswaardige
aansprakenn die niet onder correspondence kunnen worden gebracht. 8
Uitt het bovenstaande valt af te leiden dat de duur van het recht dat beschermdd wordt door artikel 8 zich uitstrekt buiten de duur van het enkelee transport van de post. Immers ook de toegang tot de postdienst
wordtt beschermd door artikel 8. Het recht eindigt daarentegen op het
momentt dat de geadresseerde de zending heeft ontvangen, aldus de
commissie. 99 Het Hof daarentegen rekent ook reeds geopende brieven
nogg tot 'correspondentie', zo blijkt uit Memitz. 10
Inn Niemitz maakte het EHRM uit dat het recht op privacy zich ook uitstrektt tot de werkplek. Daarbij merkt het EHRM nog op dat het relevant
33
44
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iss dat bij het woord correspondentie geen adjectief wordt gebruikt zoals
bijj het woord leven (in artikel 8, privé-leven). Dat ondersteunt de veronderstellingg dat het communicatiegeheim ook geldt voor de werkplek.11
6.2.16.2.1 Verhouding tot artikel 10 EVRM
Inn de uitspraak Guerra gaf het EHRM aan dat onder omstandigheden
verhinderenn van de ontvangst van bepaalde informatie een schending
vann artikel 8 EVRM kan opleveren. Het Hof ziet geen positieve verplichtingg op grond van artikel io EVRM om (in dit geval milieu-) informatie te
verstrekken.122 Niet alle vormen van telecommunicatie kunnen onder
artikell 8 gebracht worden, zo blijkt uit een oordeel van de Commissie.
Hett door de overheid opvangen en vastleggen van draadloze telecommunicatiee die plaatsvond op door de luchtvaart gebruikte frequenties
wass geen beperking van de vertrouwelijkheid van 'private communication',, zoals beschermd door artikel 8.13
Artikell io wordt niet toegepast indien er een inbreuk wordt gemaakt op
dee vertrouwelijkheid van communicatie.14 Daar staat tegenover dat een
inhoudelijkee beperking van de communicatievrijheid zich op grond van
artikell io laat beoordelen.
Hett is onduidelijk waaronder een verbod vertrouwelijk te communicerenn zou vallen. Het is op te vatten als het hinderen van de communicatiestroom,, tegelijkertijd is het een verhindering van de vertrouwelijkheid.. Dit zou van belang kunnen zijn voor de regulering van het
gebruikk van cryptografie.
Hett Hof kwam in Silver tot het oordeel dat de beperking van het recht
opp uitingsvrijheid beoordeeld kan worden op grond van artikel 8 EVRM,
indienn het correspondentie betreft. Een beoordeling op grond van artikell io was niet meer opportuun. In de zaak Grigoriades over een beledigendee brief werd echter wel degelijk artikel io EVRM toegepast.15
Overr de verhouding tussen artikel 8 en artikel io heeft de Hoge Raad in
AntelecomAntelecom aangegeven dat er geen sprake is van een lex specialis verhoudingg tussen beide artikelen. Het blokkeren van toegang tot het telefoonverkeerr moet volgens de Nederlandse Hoge Raad ook worden be1 11
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Greece).

oordeeldd in het licht van artikel 10 EVRM aangezien het communicatiemiddell telefonie ook belangrijk is voor het verspreiden van denkbeelden
enn inlichtingen. Dit is mede belangrijk omdat artikel 8 EVRM de beperkingsgrondd 'economisch welzijn van het land' kent en 10 EVRM niet. De
overlappingg tussen de artikelen 10 en 8 EVRM komt voort uit het feit dat
artikell 10 EVRM ook 'vertrouwelijke communicatie' kan beschermen, die
iss immers ook van belang voor de vrijheid van meningsuiting. 16
6 . 33

BEPERKINGEN

Hett gestelde met betrekking tot de beperkingsclausule van artikel 10
geldt eveneens voor de beperkingsclausule van artikel 8 EVRM.
Ookk hier is sprake van een stappensysteem, met dien verstande dat artikell 8 als doelcriterium voor beperkingen het economisch verkeer
kent,, terwijl dat criterium niet is opgenomen in artikel 10 lid 2 EVRM.
Inn de beginjaren van de conventie werd ervan uitgegaan dat naast de
beperkingenn in artikel 8 lid 2 EVRM ook nog inherente beperkingen golden.. Daarbij werd bijvoorbeeld gedacht aan de beperkingen die gelden
voorr gedetineerden en dergelijk. Men leek er vanuit te gaan dat een
dergelijkee situatie zou leiden tot het buiten het bereik van het begrip
correspondencee vallen in de zin van artikel 8 eerste lid.17 Uit de jurisprudentiee sinds de jaren '70 is gebleken dat ook die beperkingen moetenn voldoen aan het schema van artikel 8, tweede lid.
EVRMM

6.}.i6.}.i Positieve verplichting
Artikell 8 EVRM roept ook verplichtingen in het leven voor de Lidstaten om
tee garanderen dat de privacy en het communicatiegeheim ook daadwerkelijkk beschermd worden. Een bekend voorbeeld vormt de zaak Gaskin.:S
Inn die zaak erkende het Hof een beperkt inzagerecht in persoonsdossierss op grond van artikel 8 EVRM. Een modernere variant is de zaak
Guerra,Guerra, waarin informatie op grond van artikel 10 EVRM mocht worden
geweigerd,, maar niet op grond van artikel 8 EVRM. Aangenomen mag
wordenn dat Staten ook de plicht hebben er zorg voor te dragen te garanderenn dat op hun grondgebied het communicatiegeheim wordt geëerbiedigd. .
6 . 44 TECHNIEK

6.4.16.4.1 Briefgeheim
Hett recht op respect voor correspondentie is een recht op ongestoorde
enn ongecensureerde communicatie met anderen. Wat moet nu worden
verstaann onder correspondence} Het is duidelijk dat brieven beschermd
1 66

HR 26 februari 1999, Mediaforum

1999-5, nr. 26 m.nt. Hins.
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zijn.. In Golder gaat het over 'any message, such as a letter...which
wouldd have been a piece of correspondence within the meaning of paragraphh i of article 8.'19 De bescherming geldt ook voor zakelijke brieven.. In Silver gaf het EHRM aan dat ook brieven met dergelijke informatiee vallen binnen het bereik van artikel 8 EVRM.20
Err is veel jurisprudentie over het recht op respect voor correspondentie
doorr gedetineerden. De briefwisseling wordt beschermd door het woord
'correspondentie'.. Het louter bestaan van wetgeving die autoriteiten de
bevoegdheidd geeft de briefwisseling te onderscheppen is reeds een inbreukk op het recht op respect voor de correspondentie.21 Het belemmerenn van toegang tot inkomende en uitgaande post vormt een inbreuk op
artikell 8 EVRM, zo blijkt eveneens uit de jurisprudentie van het Hof.22
Daarmeee is nog niet een recht op communicatiemiddelen gegeven.
Inn de zaak Campbell ging het om het tegenhouden van een brief van een
gevangenee aan zijn advocaat. Ook het schrappen van passages uit brievenn moet aan de vereisten van artikel 8 lid 2 EVRM voldoen. Zo werd het
schrappenn van grappen over gevangenbewaarders niet proportioneel
geacht.233 Ook het controleren van de inkomende post van gevangenen
iss een inbreuk op het communicatiegeheim in de zin van artikel 8
EVRM. 24 4

6.4.26.4.2 Elektronische communicatiemiddelen

CorrespondenceCorrespondence ziet volgens de commissie op allerlei soorten comm
nicatie.255 De belangrijkste zaak over telefonie was Klass. In Ylass bepaaldee het EHRM dat ook telefoonverkeer onder de bescherming van artikell 8 viel. Het Hof kiest daarbij niet voor een extensieve interpretatie
vann het begrip correspondentie maar kiest voor een combinatie van
privé-levenn en correspondentie.25 In Malone gaf het Hof aan dat ook meteringtering records en in het bijzonder het gekozen telefoonnummer integraall deel uitmaken van de beschermde communicatie.27 Dit vormt een
belangrijkk verschil met het huidige artikel 13 Grondwet dat verkeersge1

99 Geciteerd bij Staal 1995, p. 234.
EHRM 25 maart 1983 (S//ver),A6i.
Hofman 1995, p. 66.
2 22
Nieuwenhuis 2001, p 123-126.
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33 EHRM 25 februari igg2, ECHR, Series A 227 (Pfeifer & Plankl; Au 1994, 117). Nieuwenhuis noemt
ookk nog het oordeel van de Commissie dat artikel 8 geschonden was door het verbod vanuit de gevangeniss penvrienden aan te schrijven; ECRM 15 december 1988, zaak 11523/85, D&R 62, p. 22
[Grace[Grace v. UK).
244 EHRM 19 april 2001, http://www.echr.coe.int (Peers v. Greece).
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55 ECRM 10 mei 1985, zaak 10439/83, D&R 43, P- 342 66
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gevenss niet noemt. Hofman meent dat Malone alle gegevens die aanwijzingenn over het communicatieproces kunnen opleveren onder de
beschermingg van artikel 8 brengt.28
Hett ging in Klass om een toetsing in abstracto want de klagers waren
niett zelf afgetapt. Enigerlei geheime controle op post en telefonie moet
geaccepteerdd worden in verband met de bescherming tegen terrorisme
enn spionage. Nationale Staten en hebben een zekere vrijheid om zelf
zo'nn systeem in te richten. Wel moeten er voldoende waarborgen tegen
misbruikk bestaan. Notificatie was in casu niet noodzakelijk omdat dat
dee effectiviteit van de dienst zou ondermijnen.29
Eenn ander conflict russen privacy en nationale veiligheid kreeg het Hof
onderr ogen in Leander. Daarin ging het om de vraag of een afgewezen
sollicitantt inzage kon eisen tot het over hem bestaande rapport door de
geheimee dienst. Uit de uitspraak van het Hof valt af te leiden dat er een
grotee mate is van beoordelingsvrijheid voor Lidstaten indien de nationalee veiligheid in het geding is.30
Artikell 8 lid 2 EVRM bevat een soortgelijke getrapte beperkingsclausule
alss artikel 10 lid 2 EVRM. Het eerste vereiste, dat een beperking een wettelijkee basis dient te hebben, komt naar voren in de arresten Kruslin en
Huvig.Huvig. Dit vereiste gaat echter verder dan de aanwezigheid van een wettelijkee norm of een norm in vaste rechtspraak. De wettelijke basis dient
ookk te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, de rule of law. Dergelijke
kwaliteitseisenn houden onder andere in de mogelijkheid van controle
doorr een onafhankelijke rechter, bepalingen met betrekking tot de duur
vann het afluisteren en regels met betrekking tot de delicten waarbij mag
wordenn afgeluisterd.31 Ook in Klass was reeds gebleken dat er waarborgenn moeten zijn tegen misbruik van de beperkingen.32 Daar zegt het
Hoff met zoveel woorden dat als een inbreuk op het communicatiegeheimm niet bekend wordt gemaakt aan degene die wordt afgeluisterd, en
daardoorr dus niet getoetst kan worden door de rechter: 'Article 8 could
too a large extent be reduced to a nullity'.33
Eveneenss in Klass wordt door het Hof de link met de openbare communicatievrijheidd erkend. Immers, de dreiging van aftappen maakt dat
allee gebruikers of potentiële gebruikers eigenlijk worden geschonden
2 88
2
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inn hun recht op bescherming van het communicatiegeheim, bovendien
'thiss menace of surveillance can be claimed in itself to restrict free communicationn through the postal and telecommunication services...'34
Voorr de vraag of een inbreuk gerechtvaardigd is gaat het Hof na of er
adequatee en effectieve garanties bestaan tegen misbruik, en kijkt het
naarr overige omstandigheden als de duur en aard van de inbreuk, de
grondenn waarop de inbreuk wordt gemaakt en de remedie in het nationalee recht.35
Eenn van de belangrijke voorwaarden die het EHRM stelt aan interceptie
iss dat er een effectief rechtsmiddel bestaat. Zelfs indien men afgetapt is
opp andermans telefoonlijn dient een rechtsmiddel open te staan.36 Bij
geheimee interceptie zijn de waarborgen tegen misbruik nog belangrijkerr dan bij maatregelen waarvan de afgeluisterde op de hoogte is. Om
dee toegang tot rechterlijke controle open te houden is een systeem van
notificatiee wenselijk, zij het dat het onder omstandigheden beperkt
magg worden.37 Het individu heeft recht op 'adequate bescherming
tegenn arbitraire interceptie'.38
Hett EHRM spreekt zich principieel uit vóór rechterlijke toetsing van inbreukenn op het communicatiegeheim maar geeft aan dat dat niet in alle
gevallenn noodzakelijk hoeft te zijn: 'in a field where abuse is potentiallyy so easy in individual cases and could have such harmful consequencess for democratic society as a whole, it is in principle desirable to entrustt supervisory control to a judge.'39
Inn de zaak Klass ging het om het vinden van een evenwicht tussen twee
gewichtigee belangen. Enerzijds het beschermen van de democratie als
geheel,, de taak van de veiligheidsdiensten, en anderzijds het gerechtvaardigdee belang van de bescherming van de individuele rechten van de
menss op privacy en communicatiegeheim. Waar gewoonlijk democratiee en grondrechten hand in hand gaan was dat in Klass niet het geval
omdatt de Duitse regering betoogde de democratie uitsluitend te kunnenn verdedigen door inbreuk te maken op het communicatiegeheim.
Pettitii merkt in zijn concurring opinion bij Malone al op: 'the interferencee caused by interception of communications is more serious than
ann ordinary interference since the 'innocent' victim is incapable of discoveringg it.'
344 Klass, par. 37.
355 Klass, par. 4g.
3

EHRM 24 augustus 1998 (Lambert v. France), Reports ofjudgments

and decisions ïggS-V.

377 N i e u w e n h u i s i g g 8 , p. 433.
3
EHRM 2 augustus 1884 [Malone),
399 Klass, para 56.

NJ

534; Hofman 1995, p. 75-77.

131 1

Ookk in Kruslin en Huvig ging het om adequate beschermingsmaatregelenn tegen misbruik van aftapbevoegdheid. Hoewel de controle in
casuu in handen was van de onderzoeksrechter bood dat onvoldoende
garantiess daar de onderzoeksrechter zelf al opdracht gaf tot het tappen.
Err was dus geen sprake van een onpartijdige toets van buiten. Het
EHRMM gaf aan dat er echt harde regels moeten liggen met betrekking tot
doell en duur van het aftappen.
Inn Halford maakt het Hof duidelijk dat ook telefoongesprekken, gevoerdd met een zakelijk toestel, of onder een zakelijk nummer, vallen
onderr de bescherming die artikel 8 biedt.40
Inn Malone ging het om een antiekhandelaar uit Dorking, in Engeland.
Uitt het arrest blijkt dat er werkelijk onwaarschijnlijk weinig waarborgenn waren in het toenmalige recht van het Verenigd Koninkrijk tegen
misbruikk door de autoriteiten op het gebied van aftappen van telecommunicatie.. Er was geen systeem van notificatie, geen vorm van rechterlijkee toetsing, geen strikte regels omtrent doel of duur van het aftappen.. Het enige vereiste was eigenlijk een last van een hoger geplaatste.
Loss van alle maatregelen die al dan niet waren genomen tegen de heer
Malonee zelf, vormde de aanwezigheid van een systeem dat geheime
surveillancee toestond op zich reeds een beperking van artikel 8 EVRM,
alduss het Hof.41
Voorr het vereiste van 'in accordance with the law' geldt net als bij artikell io EVRM, de interpretatie van het EHRM in Sunday Times, zo maaktee het Hof uit in Silver. Dat wil zeggen dat onder omstandigheden ook
dee case law in een common law systeem kan voldoen aan de eis van 'in
accordancee with the law'.42 Het Hof stelt wel degelijk strenge eisen aan
dee voorzienbaarheid als onderdeel van 'accordance with the law'. In de
zaakk Kopp voldeed de Zwitserse aftapregeling niet aan het vereiste van
voorzienbaarheid.. Aangezien de regeling bepaalde dat verschoningsgerechtigdenn niet mochten worden getapt terwijl dat in de praktijk wel gebeurde,, was de regeling volgens het Hof per definitie niet voorzienbaar
genoeg.. Daarbij weigert het Hof in te gaan op de vraag of de getapte gesprekkenn nu wel of niet informatie bevatten die beschermenswaardig
was.. Het feit dat de regeling niet duidelijk was, is voldoende om tot
schendingg van artikel 8 EVRM te concluderen.43
4 00
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MaloneMalone is verder met name interessant vanwege hetgeen het Hof zegt
overr verkeersgegevens. Over de gegevens van 'metering', zegt het
EHRMM het volgende: 'a meter check printer registers information that a
supplierr of a telephone service may in principle legitimately obtain...By
it'ss very nature, metering is therefore to be distinguished from interceptionn of communications.44 Dat onderscheid wil echter nog niet zeggenn dat het gebruik van dergelijke gegevens geen inbreuk op artikel 8
EVRMM kan opleveren. Immers, het gaat om informatie, zeker die betreffendee de gedraaide nummers, die een integraal onderdeel uitmaakt
vann de communicatie. Daaruit volgt dat het zonder toestemming van de
abonneee doorgeven van dergelijke informatie aan de politie een inbreukk op artikel 8 EVRM oplevert.45 In een uitspraak uit 2001 bevestigt
hett Hof dat de gedraaide telefoonnummers beschermd worden door de
combinatiee van correspondence en private life uit artikel 8 EVRM. Die
beschermingg lijkt echter minder ver te gaan dan die van de inhoud van
dee gesprekken. De eisen die gesteld kunnen worden aan de wettelijke
waarborgenn hangen althans ten dele samen met de aard en de omvang
vann de inbreuk. Nu het in casu slechts ging om het opvragen van telefoonnummerss waarmee in een bepaalde periode was gecommuniceerd,, oordeelt het Hof dat er geen risico bestond van willekeur of misbruik,, ondanks het feit dat de formele wet geen waarborgen bevatte.46
Hett is niet geheel duidelijk hoe het EHRM zal omgaan met andere elektronischee communicatiemiddelen. Ruiz meent dat het moet gaan om
'closedd channel communications', wil er bescherming door artikel 8
47
EVRMM zijn. Interessant in dat verband is een uitspraak van de commissiee over radiocommunicatie via de 27 MHz band: 'the transmission
off information or ideas via the technical medium used by the applicants
constitutess a transmission of information or ideas that might be regardedd as being carried out by correspondence within the meaning of articlee 8.'48 In die zaak werd de vraag of het ging om besloten communicatiee of niet dus niet maatgevend geacht voor de vraag of er
beschermingg was door artikel 8 EVRM. Over nieuwere communicatiemiddelenn bestaan nog geen expliciete uitspraken maar Hofman leest in
MerschMersch ca./Luxemburg een uitbreiding tot alle vormen van communicatie.499 Volgens deze laatste heeft de bescherming van artikel 8 EVRM
zichh gaandeweg uitgestrekt van schriftelijke correspondentie, via tele444 Malone, para 84.
455 Malone, para 84.
466 EHRM 25 september 2001 (P.G. en J.H. v. V e r e n i g d Koninkrijk), nr 44 7 8 7 / 9 8 , samengevat in NJB
2001-42,, p. 2051.
477 R u i z i g g 7 .
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499 Hofman 1995, p. 71-72.
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foonverkeerr en radiografische communicatie, tot de vertrouwelijke
communicatiee als geheel.50 Door de verbinding met privé leven lijkt het
Hoff inderdaad de deur open te zetten naar andere moderne vormen
vann telecommunicatie.51
6.56.5 Andere initiatieven van de Raad van Europa
Hoewell het EVRM het belangrijkste wapenfeit is van de Raad van Europa,, heeft hij veel meer initiatieven ontplooid om de mensenrechten te
beschermenn c.q. te verwezenlijken. Naast het maken van Verdragen
doett de Raad van Europa dat door het uitbrengen van resoluties, waarinn een standpunt over een bepaalde (mensenrechten-)kwestie wordt
verwoord.. Artikel 8 en ro EVRM beschermen twee grondrechten die
onderr omstandigheden met elkaar kunnen botsen. In een poging die
grondrechtenn in evenwicht te brengen bracht de Raad van Europa de
ConventionConvention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
cessingcessing of Personal Data tot stand, in 1981. Dit verdrag bevat een aantal
principess met betrekking tot de eerlijke en rechtmatige verzameling en
gebruikk van gegevens. Belangrijkste beginsel is misschien het doelbindingsprincipee dat er op neerkomt dat gegevens alleen mogen worden
gebruiktt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Teneindee deze beginselen aan te passen aan de concrete omstandighedenn in verschillende sectoren heeft de Raad van Europa een groot aantall resoluties uitgevaardigd.52
Hierr ga ik niet dieper in op het dataprotectieverdrag en de daaruit voortvloeiendee resoluties omdat een en ander vooral ziet op de informationelee privacy, terwijl de nadruk in dit onderzoek meer ligt op de communicatieprivacy. .
Eenn ander onderwerp dat kort aan de orde moet komen is het Verdrag
inzakee de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische
netwerken,, kortweg Cybercrime verdrag.53 Dit verdrag regelt een drietall onderwerpen. Allereerst worden bepaalde delicten internationaal
strafbaarr gesteld. Hiermee wordt een gedeelte van het materieel straf5
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rechtt geharmoniseerd. Ten tweede wordt een compromis neergelegd
overr rechtsmacht in computercriminaliteit. Ten derde worden in het
verdragg afspraken neergelegd over wederzijdse rechtshulp bij aftappen
enn dergelijke. Dit onderdeel is meer strafprocessueel getint.54
Hett Verdrag raakt de communicatievrijheid op het eerste en het derde
genoemdee niveau. Door de bepaling omtrent kinderporno (artikel 9)
wordtt voor het eerst ernst gemaakt met de harmonisering van bepaaldee uitingsdelicten. Een voorstel om te komen tot een vergelijkbare bepalingg omtrent hate speech haalde het niet, maar moet later in een apart
protocoll worden opgenomen. Uiteraard heeft dit internationale uitingsdelictt gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting. In het Verdrag
wordtt ook het in bezit hebben van door de computer geproduceerde
kinderpornoo strafbaar gesteld, hetgeen verder gaat dan tot nu toe in Nederlandd het geval is.
Inn artikel 4 van het Verdrag is data interference strafbaar gesteld. Het is
onduidelijkk of hiermee ook spoofing, het uitwissen van sporen onder de
delictsomschrijvingg valt. Volgens de toelichting op het ontwerp staat
hett partijen vrij op die manier aan het verdrag invulling te geven. Deze
antispoofïngbepalingg kan ook in conflict komen met de communicatievrijheidd waar die het recht op anoniem communiceren en op versleutelingg van berichten garandeert.55
Artikell 19 van het Verdrag kan een beperking opleveren van het recht
opp vrijheid van meningsuiting. In dat artikel zijn de verplichtingen opgenomenn waaraan de Internet Service Providers moeten voldoen in het
kaderr van de wederzijdse rechtshulp. Die verplichtingen aan het adres
vann de ISP'S kunnen er toe leiden dat een of meer ISP'S gesloten worden.. Dit artikel kan dus worden opgevat als een beperking van de vrijheidd toegang tot communicatiemiddelen te verkrijgen.
Dee meeste gevolgen voor het communicatiegeheim schuilen in het gedeeltee betreffende de rechtshulp (artikel 14-19). Het Verdrag zal staten
err toe dwingen elkaar in staat te stellen verkeersgegevens te bewaren en
inn te zien, realtime te tappen op alle elektronische communicatiemiddelen.. En dat terwijl er geen mechanisme lijkt te zijn ingebouwd dat de
proportionaliteitt garandeert. Maar ook het gedeelte betreffende de internationalee samenwerking heeft implicaties voor de communicatie544 Naast afspraken over aftappen e.d. bevat dit onderdeel ook formele vereisten over de vraag aan
welkee justitiële autoriteiten een verzoek tot rechtshulp moet worden gericht.
555 Hierover heel kritisch de Global internet Liberty Campaign in een brief d.d. i8 oktober 2000,
http://www.gilc.org/privacy/coe-letter-1000.html. .
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vrijheid:: daar lijkt geïmpliceerd te worden dat partijen een verzoek om
rechtshulpp uitsluitend mogen weigeren indien het gaat om een politiek
off met de politiek verwant delict, of wanneer het verzoek gevolgen heeft
voorr de soevereiniteit, veiligheid, ordre public, of andere essentiële belangenn van de staat aan wie het verzoek gericht was.
Hett ontwerp kent een onduidelijke definitie van traffic data, verkeersgegevens,, waardoor het onduidelijk is welke gegevens precies bewaard
moetenn worden en welke gegevens realtime aftapbaar moeten zijn (artikell 20). Interessant is dat het verdrag vermoedelijk mede ondertekend
gaatt worden door de VS, Japan en Mexico hetgeen het verdrag een
mondialee betekenis verleent.
6.66.6 Conclusie
Hierbovenn zagen we dat de betekenis van het woord 'correspondentie'
doorr het EHRM is opgerekt zodat ook telefoongesprekken onder de beschermingg van artikel 8 EVRM vielen. Er is geen reden om aan te nemen
datt het Hof dat niet ook zal doen bij andere nieuwe(re) communicatiemiddelen.. Op die manier blijft het verdrag bij de tijd. Wel zal bij de interpretatiee van het woord 'respect' rekening worden gehouden met de
gebruiktee techniek. Artikel 8 beschermt eerder het communicatiemiddell of preciezer het communicatiekanaal dan de inhoud, die veelal door
artikell 10 EVRM beschermd wordt. Desalniettemin kan de inhoud van
belangg zijn om te beoordelen of een inbreuk gerechtvaardigd is.56
Hett is niet duidelijk welke aanvullende eisen het EHRM stelt aan communicatiee voordat bescherming van artikel 8 EVRM wordt aangenomen.
Enerzijdss kan worden gewezen op het feit dat bij 'correspondentie' niet
hett adjectief privé is opgenomen, waardoor er wellicht geen sprake
hoeftt te zijn van 'besloten communicatie'. Anderzijds wordt het telefoonverkeerr door het Hof onder zowel correspondentie als privé leven
gebrachtt zodat niet duidelijk is in hoeverre het begrip correspondentie
nuu daadwerkelijk techniekonafhankelijk wordt geïnterpreteerd. Wel
valtt te verwachten dat nieuwe (re) communicatietechnieken als fax en
emaill door het EHRM onder het bereik van artikel 8 gebracht zullen
worden.. Ook bij de jurisprudentie op artikel 8 speelt de dynamische
verdragsinterpretatiee een rol en de reikwijdte zal dus niet beperkt hoevenn blijven tot oude communicatiemiddelen. Wel zal het interessant
zijnn te zien hoe streng de eisen zullen zijn die worden gesteld aan beperkingenn als het gaat om nieuwere technieken. Zo is nog onduidelijk
hoee het EHRM de lijn van Malone zal doortrekken met betrekking tot
S 66 Harris/O'Boyle/Warbrick 1995, p. 320.
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verkeersgegevenss naar aanleiding van bijvoorbeeld Internetcommunicatie.. Wel is duidelijk dat het Hof aan verkeersgegevens een lagere beschermingg toekent dan aan de inhoud van de communicatie.
Off een beperking is toegestaan op grond van artikel 8 lid 2 EVRM lijkt
voorall afhankelijk van de vraag of ze noodzakelijk is in een democratischee samenleving. Ook het vereiste van 'accordance with the law' is belangrijk.. Als meer algemene conclusie kan worden vastgesteld dat het
EHRMM op grond van artikel 8 EVRM en met name het tweede lid daarvan,
heeftt gezorgd voor een vrij sterke bescherming van het communicatiegeheim. .
Minn of meer apart van het EHRM streeft de Raad van Europa naar beschermingg van mensenrechten via resoluties en verdragen, zoals het
verdragg over cybercime. De balans die het EHRM heeft gevonden tussen
dee verschillende grondrechten lijkt bij die andere verdragen soms echterr ver weg.
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7-- EU en grondrechten

Inn dit hoofdstuk worden enige raakvlakken tussen het E G-recht en de
beschermingg van de communicatiegrondrechten besproken. Dit is van
belangg omdat het EG-recht enerzijds een aanvullende, en zelfs sterke
dwingendrechtelijkee bescherming kan bieden van aspecten van communicatiegrondrechtenn naast de Grondwet en het EVRM. Anderzijds is
hett EG-recht in sommige gevallen een complicerende factor voor de
communicatiegrondrechten.. Het zorgt dan voor een feitelijke beperkingg van de nationale bescherming van die grondrechten.
Nochh het EG-verdrag, noch het Eu-verdrag rept van communicatiegrondrechten.. In die gevallen dat het HvJEG zich heeft uitgesproken
overr communicatiegrondrechten gebeurde dat vrijwel altijd met een
verwijzingg naar artikel 8 of 10 van het EVRM of met een verwijzing naar
dee gemeenschappelijke geest van de Lidstaten.1 Desalniettemin speelt
dee Europese Gemeenschap een belangrijke rol in de bescherming van
enn de beperking van de communicatiegrondrechten.2 Die invloed uit
zichh op een drietal niveaus.
Tenn eerste via het verdrag en de jurisprudentie daarover door het
HvJEG.. Ten tweede door het secundair Gemeenschapsrecht: Televisierichtlijn,, privacyrichtlijnen en bijvoorbeeld het eEurope initiatief.3
Tenn derde door de zelfstandige ontwikkeling van een Grondrechtenhandvestt binnen de Europese Unie.
Hierr past eerst een opmerking over de verhouding tussen het EG-verdragg en het EVRM. De verhouding tussen EVRM en EG-verdrag is complex.. Het HvJEG verzekert de eerbiediging van de fundamentele rechtenn van de mens welke besloten liggen in de algemene beginselen van
gemeenschapsrecht.44 De verhouding tussen de beide verdragen en de
beidee Hoven is complex. Tussen de interpretatie van het EVRM door het
EHRMM en het HvJEG kunnen immers tegenstellingen ontstaan. In de
11

Burkens/Kummeling 1993, p. 34-41.
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Zie over EU en g r o n d r e c h t e n tevens Craig/de Burca 1998, p. 397-347
COM (2000) 890 def. (eEurope 2002}.

44

A r t i k e l 6 lid 2 V E U .
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zaakk Grogan sprak het HvJEG zich niet uit over de toelaatbaarheid van
eenn verbod op het verstrekken van informatie over Britse abortuskliniekenn onder artikel 10 EVRM. Advocaat-generaal van Gerven meende
datt de beperking onder artikel 10 EVRM toelaatbaar zou zijn terwijl het
EHRMM in de vergelijkbare zaak Open Door het tegenovergestelde besloot.55 In Hoechst interpreteert het HvJEG artikel 8 EVRM en komt tot de
conclusiee dat de bescherming van dit artikel zich niet uitstrekt tot bedrijfsruimten.. Dit staat in schril contrast tot de hierboven besproken
zaakk Niemitz.6 Er is dan ook wel voorgesteld dat de EU toe zou treden tot
hett EVRM.

Zall het HvJEG zich aanpassen aan de jurisprudentie van het EHRM?
Daaroverr bestaat geen zekerheid en de onafhankelijke interpretaties
kunnenn in de tussentijd voor verwarring en onzekerheid over de daadwerkelijkee bescherming van de communicatievrijheid aanleiding
geven.. Lang spitste de discussie zich toe op de vraag of de EG zou moetenn toetreden tot het EVRM. Dat zou meteen duidelijk maken dat de jurisprudentiee van het EHRM onverkort zou gelden. De kans op een dergelijkee toetreding werd geringer door het advies van het HvJEG in
Adviess 2/94. Daarin werd uitgemaakt dat de EG niet bevoegd is toe te
tredenn tot het EVRM. Sindsdien is de politieke discussie over de wenselijkheidd van toetreding voortgezet.7 Ondertussen kan de EG ook zelfstandigg proberen bepaalde grondrechten te beschermen in de Unie.
Dergelijkee initiatieven kunnen ook invloed hebben op de bescherming
vann de communicatievrijheid in de Lidstaten, een voorbeeld is de privacyrichtlijnn uit 1995.8 Een andere mogelijke oplossing is het vormen
vann een Europese Constitutie. Het lijkt erop dat de EU met het tot stand
komenn van het Handvest in Nice in 2000, voorzichtig deze weg is ingeslagen.99 Derde mogelijke oplossing is om het HvJEG een voorname
roll toe te bedenken bij de ontwikkeling van de grondrechten in het
kaderr van de jurisprudentie over het EG-verdrag.10
Hierr zijn met name de artikelen betreffende het vrij verkeer van dienstenn in het EG-verdrag relevant. Nadat het HvJEG het elektronisch dienstenverkeerstenverkeer had aangemerkt als dienst in de zin van het verdrag, wordt
aangenomenn dat dit geldt voor zowel informatiediensten als telecom55

C-159/90 (Grogan), Jur. 1991, p. I-4721; EHRM 29 o k t o b e n g g 2 (Open door & Dublin well women Ierland),Ierland), A-246-A; Lawson 1999, p. 16.

66

C-227/88 (Hoechst), Jur, 1989, p. 2924; Lawson 1999, p. 16-17.
V g l . Kapteyn/VerLoren van Themaat 1998, p. 282-288; Zie over de vraag of de EG kan w o r d e n gebondenn aan het EVRM zonder r a t i f i c a t i e , Lawson 1999, p. 183-185.

11

Richtlijn 9 5 / 4 6 / E G , PbEG 1995 L 281/31; Hofman 1995, p. 98-99; Dommering e.a. 1999, p. 6 0 6 ,
607;; maar ook de ISDN-richtlijn, Richtlijn 9 7 / 6 6 / E G , PbEG 1198 L 2 4 / 1 .
99 Janis/Kay/Bradley 2000, p. 504-507, beschouwen de ingeslagen weg nog als uiterst o n d u i d e l i j k .
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municatiediensten.. Daarnaast zijn de artikelen betreffende de mededingingg en toegestane staatssteun indirect van belang voor de vrijheid
vann meningsuiting omdat ze een grote invloed hebben op de media- en
telecommunicatiesector. .
7.11 DE ECONOMISCHE VRIJHEDEN

Eenn belangrijk raakvlak met de communicatievrijheid ligt als gezegd op
hett punt van de door het EG-verdrag beschermde economische vrijheden.. Daarbij kunnen economische doeleinden in conflict komen met
socialee doeleinden. De zorgplicht van de overheid om te zorgen voor
pluriformiteitt kan in bepaalde gevallen leiden tot een belemmering van
hett vrij verkeer van goederen of diensten. Het Europese Hof van Justitiee heeft geoordeeld dat artikel 28 EG niet in de weg staat aan beperkingenn op het vrije verkeer ten behoeve van perspluriformiteit mits zo'n
beperkingg evenredig is aan de instandhouding van de pluriformiteit en
err geen minder vergaande maatregelen mogelijk zijn.11
Ondankss het feit dat het EG-verdrag de klassieke grondrechten niet als
zodanigg beschermt, creëert het wel reeds subjectieve rechten. Ondanks
hett feit dat openbare communicatievrijheid en communicatiegeheim
niett als zodanig gecodificeerd zijn in het EG-verdrag zijn deze rechten
tochh gegroeid tot duidelijke gemeenschapsrechten. Daarin heeft vooral
hett HvJEG een rol gespeeld.12 De eerste vrijheid, het vrij verkeer van
personenn (freedom of movement) vormt tevens een basis voor de beschermingg van de openbare communicatievrijheid in de EG. Van verschillendee kanten is er kritiek geweest op de gebrekkige verankering
vann individuele rechten in de EG en later in de EG. Voor zover er individuelee vrijheidsrechten zijn erkend door het HvJEG zijn die echter zonderr uitzondering gebaseerd op het vrij verkeer.
Inn Cinéthèque13 deed de producent en verkoper van voorbespeelde videocassettes,, Cinéthèque, een beroep op de vrije meningsuiting van artikell 10 EVRM. Cinéthèque vond dat een Franse regeling die tot doel had
dee bioscopen te beschermen en daarom verhuur en verkoop van de videobandenn verbood gedurende een bepaalde termijn nadat de films in
dee bioscopen te zien waren geweest, in strijd was met artikel 10 EVRM
enn met het vrije verkeer van diensten. Het Hof achtte zich niet bevoegd
dee nationale regeling te toetsen aan artikel 10 EVRM. Het Hof overweegt
datt het weliswaar tot taak heeft de eerbiediging van de grondrechten te
verzekeren,, maar dat het geen bevoegdheid heeft ten aanzien van een
111
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(Cinéthèque),

nationalee wet die betrekking heeft op een gebied dat onder de bevoegdheidd van de nationale wetgever valt.14
Inn Grogan beslist het Hof geheel in dezelfde lijn. In deze Ierse zaak
gingg het om een verbod aan bestuursleden van studentenverenigingen
omm informatie over abortus te verspreiden. De studenten deden een beroepp op artikel 10 EVRM, maar het Hof overwoog dat het geen bevoegdheidd had ten aanzien van een nationale wettelijke regeling die niet binnenn het kader van het gemeenschapsrecht valt.15 In Hoechst achtte het
Hoff zichzelf wel bevoegd om aan artikel 8 EVRM te toetsen.16 De commissiee van de EG komt de bevoegdheid toe om huiszoekingen te verrichtenn bij ondernemingen in het kader van mededingingsrechtelijke
verificatiebeschikkingen.. Het Duitse Hoechst verzet zich tegen een
doorzoekingg van het bedrijf met een beroep op o.a. artikel 8 EVRM. Het
Hoff overweegt dat het tot taak heeft om de grondrechten te waarborgen,, maar acht artikel 8 EVRM niet van toepassing binnen ondernemingen.17 7
Uitt recentere jurisprudentie van het Hof blijkt dat het Hof voornamelijkk te maken krijgt met interpretatie van artikel 6 EVRM.18 Uitspraken
overr artikel 8 en io EVRM zijn dun gezaaid. Vermoedelijk struikelen
veell van dergelijke zaken over het vereiste dat ze binnen het kader van
hett gemeenschapsrecht dienen te vallen.19
Hett EG-verdrag verbiedt beperkingen op de dienstenvrijheid in artikel
499 tenzij die beperkingen niet-discriminerend zijn en noodzakelijk zijn
terr bescherming van het met die maatregelen beoogde algemene belang,, volgens de ruk of reason.20 Daarnaast zijn er regels met betrekking
tott mededinging, machtsposities en overheidssteun. Met het toenemendd grensoverschrijdend karakter van communicatieprocessen is het
1

44 HvJ EG n j u l i 1985, zaak 60 en 61/84, Jur. 1986, p. 2605 (Cinérhèque),
"•55 HvJ EG 4 o k t o b e r 1991, zaak C-159/90, Jur. 1991, p. I-4685 (Grogan),

r.o. 26.
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HvJ EG 21 s e p t e m b e r i g S g . z a a k C-227/88, Jur. 1989, p. 2924 (Hoechst). In de vergelijkbare Panasonic-zaakk in 1980, waar het ook om de rechtmatigheid van verificatiebeschikkingen g i n g , liet het
Hoff u i t d r u k k e l i j k in het midden of artikel 8 EVRM van toepassing was. Zie HvJ EG 26 j u n i 1980,
zaakk C-136/79, Vur. 1980, p. 2033 (Panasonic).
^7^7 Het Hof kwam t o t dezelfde conclusie in een andere zaak over verificatiebeschikkingen, zie HvJ EG
177 o k t o b e r i g 8 g , zaak C-85/87, Jur. 1989, p. 3137 (Dow Benelux) en HvJ EG 17 o k t o b e r i g 8 g , zaak
C-g7-gg/87,, Jur. 1989, p. 3165 (Dow Chemical Ibérica). Overigens o o r d e e l d e het EHRM anders over
dezee kwestie en gaf aan dat de privé-sfeer zich ook u i t s t r e k t t o t het werk en het kantoorleven in
EHRMM 30 maart i g 8 g , A/Viggi, 552, m.nt. E.J. Dommering (Chapell) en EHRM 16 d e c e m b e r i g 9 2 , NJ
1994,, 559, m.nt. E.J. Dommering (Niemitz).
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vanzelfsprekendd dat communicatiediensten steeds vaker vallen onder
hett regime van het vrij verkeer van diensten en informatiedragers
steedss vaker onder het vrij verkeer van goederen. Deze regels gelden
onverkortt voor alle communicatiemiddelen, dus ook omroep, en hebbenn geleid tot belangrijke jurisprudentie. Met name op het gebied van
dee omroep heeft de jurisprudentie van het HvJEG grote invloed gehad
opp de communicatievrijheid. Toegangsbeperkingen en doorgiftebeperkingenn werden in strijd met de diensten vrijheid geacht in de zaken Kabelregelingbelregeling en Goudse Kabel. Hierdoor ontstond meer ruimte voor c
merciëlee omroepen.21
Tenn aanzien van de omroep geldt enerzijds dat de overheid een zorgplichtt heeft, afgeleid uit artikel 10 EVRM, om te streven naar een pluriformm aanbod. Anderzijds kunnen de met dit doel getroffen regelingen
inn strijd komen met het vrije dienstenverkeer van artikel 49 EG-verdrag.222 Een uitwerking van deze problematiek vond plaats in het Kabelregeling-arrestt van 1988. Deze zaak betrof een verbod om vanuit anderee Lidstaten op Nederland gerichte reclameboodschappen in
Nederlandstaligee of Nederlands ondertitelde programma's uit te zenden.. Het Hof achtte de doorgifte van uitzendingen een dienstverrichtingg in de zin van artikel 59 en 60 EEG-verdrag (oud) en de regeling discriminatoir.. Het verweer van de Nederlandse regering dat de verboden
eenn niet-economisch (grondrechtelijk) doel hadden, namelijk de handhavingg van het niet commerciële en daardoor pluriforme karakter van
hett nationale omroepstelsel, werd verworpen, omdat, kort gezegd, de
regelingg niet voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.23 3
Ookk in de gelijktijdig behandelde Mediawet en Goudse Kabel zaken deed
dee Nederlandse regering een beroep op het cultuurbeleid en het pluriformee karakter van het omroepbestel om een beperking op het vrij verrichtenn van diensten te rechtvaardigen. In de Mediawet-zaak ging het
omm een verplichting voor Nederlandse omroepinstellingen om voor het
makenn van hun programma's uitsluitend gebruik te maken van de
dienstenn van de NOB. Het Hof vond deze regeling disproportioneel; de
verplichtingg ging verder dan noodzakelijk was voor het beoogde doel,
dee vrijheid van meningsuiting.24 De Goudse Kabel-zaak betrof een rege2 11
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HvJEG 26 april 1988 (Kabelregelmg/EC),
NJ i g 8 8 , 9 8 2 ; HvJEG 25 j u l i 1991 [Goudse Kabel), AaeA
1992-1,, p. 41-52 m.nt. Mortelmans; De Meij e.a. 2000, p. 203-207; zie ook Van den Beukei 1995, p.
134-140.;; Van Eijk 1992, p. 170; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1998, p. 1120-1121.
Zie B u r k e n s / K u m m e l i n q 1993, p. 259-296.
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33 HvJ EG 26 april 1988, zaak C-352/85, Jur. 1988, p. 2085; W 1 9 8 8 , p. 982.
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44 HvJ EG 25 j u l i 1991, zaak C-353/89, Mediaforum 1991-10, p. B77-B80 (NOB

142 2

Bestedingsverplichting).

lingg op grond waarvan buitenlandse omroepinstellingen verplicht werdenn om zich aan de Nederlandse structuur aan te passen, voordat zij op
Nederlandd gerichte reclameboodschappen mochten uitzenden. Van
dezee regeling vond het Hof dat het niet objectief noodzakelijk was ter
verzekeringg van het algemeen belang bij handhaving van een pluriform
landelijkk omroepbestel.25 Uit deze arresten blijkt dat het Hof het cultuurbeleidd van de Nederlandse overheid nadrukkelijk in verband brengt
mett de vrije meningsuiting van artikel 10 EVRM.26 Het Hof besloot dat
dee regelingen in strijd waren met het communautaire recht, zonder een
oordeell te geven over mogelijke strijd met artikel 10 EVRM zelf.
Inn ERTen Grogan maakte het HvJEG expliciet gebruik van de tekst van
artikell 10 EVRM maar gaf daarbij aan dat interpretatie van het EVRM buitenn haar bevoegdheid lag.27 In forging het om de vraag of het Griekse
omroepmonopoliee een inbreuk op artikel 10 EVRM opleverde. Het
HvJEGG stelde dat het verplicht was de constitutionele tradities van de
Lidstatenn in ogenschouw te nemen alsmede de mensenrechtenverdragenn waaraan de Lidstaten zich hebben gecommitteerd. Gevolg daarvan
wass dat het HvJEG nationale wetten kon toetsen aan het EVRM. Als een
dergelijkee vraag binnen het bereik van het Gemeenschapsrecht komt
enn leidt tot een prejudiciële vraag, moet het HvJEG de nationale rechterr de juiste criteria aanreiken om de vraag te kunnen beantwoorden.
Hett vernieuwende aan ERT was niet zozeer het feit dat het Hof rekeningg hield met 10 EVRM, maar het feit dat precies dezelfde bewoordingenn werden gebruikt.
7 . 22

SECUNDAIR GEMEENSCHAPSRECHT

j.2.1j.2.1 Richtlijnen
Secundairr gemeenschapsrecht dat raakt aan de communicatie vrijheid
bestaatt vooral uit richtlijnen en verordeningen over telecommunicatie,
omroepp en privacy. Een belangrijke bron van secundair gemeenschapsrechtt op dit gebied is tevens het eEurope initiatief dat een raamwerkk biedt aan veel wetgevende activiteiten die raken aan de communicatiegrondrechten.. Deze ontwikkeling is ingezet met het verdrag van
Amsterdam.. De beleidsdoeleinden van de Europese Unie werden uitgebreidd aangezien samenwerking op het gebied van veiligheid en justitiee tot een Europese peiler werd verheven. In richtlijnen komt duidelijk
naarr voren dat de Gemeenschap rekening houdt met de (communica2

55 HvJ EG 25 juli 1991, zaakC-288/8g,yur. 1991, p. I-4007 (Goudse Kabel).
Ook het eerder besproken Cinéthèque-arrest past in dit rijtje. In deze zaak werd het vrije dienstenverkeerr belemmerd door een Franse regeling die ten doel had bioscopen als cultuuruiting te
beschermen.. Zie HvJ EG 11 juli 1985, zaken 60 en 61/84, Jur. 1985, p. 2605 (Onéthèque).
2
77 Apt 1998, p. 89.
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tie)grondrechten.. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden.
Inn de richtlijn Televisie zonder grenzen'28 wordt direct aan de vrijheid
vann meningsuiting gerefereerd. In één van de overwegingen wordt gesteldd dat het verzorgen van televisie-uitzendingen een specifieke uiting
iss van de vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 lid
ii EVRM. Dit wordt in de richtlijn tot wijziging van 199729 herhaald. In
artikell 2 bis van de Richtlijn staat dat de Lidstaten de vrijheid van ontvangstt waarborgen en hier alleen van mogen afwijken als aan bepaalde
voorwaardenn is voldaan. Wellicht kan worden betoogd dat de quotaregelingg voor Europese producties uit artikel 5 van de richtlijn in strijd is
mett de vrijheid van omroep. Gundel bespreekt de verenigbaarheid van
dee Franse quotavoorschriften met artikel 10 EVRM.30 Het Hof dient de
eerbiedigingg van de grondrechten te waarborgen en hoewel de regeling
eenn gerechtvaardigd doel dient (pluriformiteit van de media), zou nagegaann moeten worden of door middel van deze regeling het doel daadwerkelijkk bereikt kan worden. Het is kortom de vraag of de bestaande
quotaregelingenn wel proportioneel zijn ten opzichte van het doel dat
ermeee wordt nagestreefd.
Belangrijkk is voorts de Privacyrichtlijn uit 1995.31 In overweging 1 is de
bekendee formulering te vinden dat de Unie rekening dient te houden
mett de fundamentele rechten van de mens, zoals o.a. neergelegd in het
EVRM.. In overweging 2 en artikel 1 lid 1 van de richtlijn wordt expliciet
hett recht op (informationele) privacy genoemd. In artikel 1 lid 2 stelt de
richtlijnn echter dat beperkingen om privacyredenen van het vrij verkeer
vann informatie, niet toegestaan zijn. Aangezien de richtlijn in artikel 5
uitgaatt van minimumharmonisatie, lijkt het erop dat Lidstaten op
grondd hiervan regelingen kunnen treffen die de informatiestroom beperkenn ten koste van de privacy. In overweging 37 en artikel 9 van de
richtlijnn wordt uitdrukkelijk de informatievrijheid en het recht om informatiee te ontvangen en te verspreiden, zoals gewaarborgd door artikell 10 EVRM, genoemd. Ten behoeve van journalistieke, literaire of artistiekee uitingen en met name die op audiovisueel gebied, kunnen
2 88

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelijkee en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-staten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten,, PbEG 1989 L 298/23 (Richtlijn Televisie zonder grenzen).
2
99 Richtlijn gj/36/EC van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van
Richtlijnn 8g/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijkee bepalingen in de Lid-staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten,, PbEG igg7 L 202/60 (gewijzigde Televisierichtlijn).
3

Gundel 1998, p. 1002-1010.

311 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober iggs betreffende de
beschermingg van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffendee het vrije verkeer van die gegevens, PbEG 1995 1.281/31 (Privacyrichtlijn).
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Lidstatenn uitzonderingen maken op bepaalde bepalingen van de richtlijn,, voor zover deze nodig zijn om het recht op privacy van individuen
overeenn te stemmen met de vrije meningsuiting. Dit lijkt te betekenen
datt in sommige gevallen het recht op de communicatie vrijheid dient te
prevalerenn boven het recht op privacy van individuen. Speciaal voor de
telecommunicatiee volgde in 1997 de iSDN-richtlijn. Daarin wordt de
Lidstatenn expliciet opgedragen de 'vertrouwelijkheid van oproepen',
ofwell het communicatiegeheim te garanderen.32
Terr uitvoering van de algemene privacyrichtlijn uit 1995 is de zogenaamdee 'artikel 29 werkgroep' opgericht. Deze werkgroep adviseert
overr uiteenlopende privacy-gerelateerde onderwerpen waaronder veel
vragenn die gerelateerd zijn aan de komst van de informatiemaatschappij.. De werkgroep is samengesteld uit de verschillende nationale registratiekamerss en heeft adviezen uitgebracht over uiteenlopende onderwerpenn als 'privacy op het internet', 'privacy en het menselijk genoom'
enn 'het niveau van bescherming binnen de safe harbor beginselen'.33
Overr een recht op anonimiteit wordt door de commissie opgemerkt dat
anonimiteitt enerzijds in strijd is met de beginselen van verantwoordelijkheidd en met de initiatieven om criminaliteit te bestrijden. Anderzijdss realiseert de commissie zich dat anonimiteit een belangrijke voorwaardee kan vormen voor de uitoefening van grondrechten. In een
adviess van de artikel-29 Groep wordt een gebalanceerd voorstel gedaan
hoee anonimiteit te bevorderen op Internet. In dat advies wordt anonimiteitt als essentiële voorwaarde voor de uitoefening van grondrechten
inn het informatietijdperk beschouwd.34 De commissie sluit zich aan bij
hett advies van de artikel-29 Werkgroep.35
Dee E-commerce richtlijn bepaalt in overweging 9 dat het vrije verkeer
vann diensten van de informatiemaatschappij een specifieke afspiegelingg is van de vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10
EVRM.EVRM.3636 Deze richtlijn moet er derhalve voor zorgen dat deze activiteitenn vrijelijk uitgeoefend mogen worden. In het aansprakelijkheidsregimee dat is neergelegd voor ISP'S is daarnaast nadrukkelijk de Lidstaten
3 22 Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 decemberigg7 betreffende de
verwerkingg van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesectorr (ISDN-richtlijn), artikel 5.
333 Zie voor een overzicht http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/index.htm
344 Advies 97/3 van de Working Group on the protection of Personal Data.
355 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p. 23.
3
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaaldee juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronischee handel, in de interne markt, PbEC 2000 L178/1 (E-commerce richtlijn).
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verbodenn een algehele monitorplicht op te leggen.37 Zo'n plicht zou namelijkk leiden tot zowel een beperking van de vrijheid van meningsuitingg als een inbreuk op het communicatiegeheim.38
Dee tabaksreclamerichtlijn39 verbiedt in artikel 3 lid 1 iedere vorm van
reclamee en sponsoring voor tabaksproducten. Een dergelijke algeheel
verbodd zou indirect in strijd kunnen komen met de uitingsvrijheid.
Volgenss Dommering40 zal de pers door het verbod reclame-inkomsten
verliezen.. Dit zal weer leiden tot een beperking van de (financiële) mogelijkhedenn van de pers en zal daarom een beperking van hun vrije meningsuitingg vormen. Het verbod treft ook de uitingsvrijheid van de producentenn zelf. Zij mogen hun producten wel aanbieden op de markt,
maarr ze mogen er geheel geen reclame voor maken, zoals elke andere
aanbiederr op de markt wel mag doen. Dommering noemt een Canadeess precedent41 waarin een absoluut verbod geen stand hield. Inmiddelss is de tabaksreclamerichtlijn door het HvJEG vernietigd.
Tenslottee zal in de toekomst steeds meer rekening moeten worden gehoudenn met de regels betreffende vrije mededinging en staatssteun als
hett gaat om de zorgtaak van de overheid. Het gevaar bestaat dat de overheidd bij het steunen van bepaalde media te ver gaat en in conflict komt
mett het EG-verdrag. Het belang van de publieke omroep is wel op Europeess niveau erkend, laatstelijk in het Verdrag van Amsterdam, dit
magg echter niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van commerciëlee omroepen.42 Dit betekent dat met name bij bespreking van
eventueell in de Grondwet op te nemen bepalingen over inhouds- en
toegangsbeleidd terdege rekening moet worden gehouden met het Europesee recht op dat gebied.
7.2.27.2.2 eEurope, de informatiesamenleving op zijn Europees
Bijj het verdrag van Amsterdam werd de Derde Pijler hervormd, hetgeen
inn eerste instantie neerkwam op het herformuleren van de doelstellingen.. Het doel van de Derde Pijler is de burgers van de Unie een gevoel
vann veiligheid en zekerheid te geven door middel van een gezamenlijk
optredenn op het gebied van justitiële en politiële samenwerking en door
377 Zie ook Dreiber 2001, p. 136-138.
3
A r t i k e l 15, E-commerce Richtlijn.
399 Richtlijn 9 8 / 4 3 / E G van het Europees Parlement en de Raad van 6 j u l i 1998 b e t r e f f e n d e de onderlingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebiedd van reclame en sponsoring van t a b a k s p r o d u c t e n , PfoFG 1998 1.213/9 (Ta baks reclame richt lijn).
4

D o m m e r i n g e.a. 2000, p. 397.

4 11 RJR-Mac Donald Inc./Canada (Attorney General), (1995) 3 5 . C R . , p. 199 e.v.
4 22 Protocol bij het V e r d r a g van Amsterdam van 2 o k t o b e r 1997, 9 7 / C 3 4 0 / 0 1 , betreffende het Publiekee Omroepstelsel in de Lidstaten; V e r d e e l d e frequenties veranderde o m r o e p 1992, p. 147-15;
Vann der P o t / D o n n e r / P r a k k e 1995, p. 216.
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voorkomingg en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Na Amsterdamm komt de nadruk te liggen op samenwerking op het gebied van
politiee en in strafzaken. Bovendien is er in het kader van de Derde Pijlerr een nieuw instrument ontwikkeld, het zogeheten kaderbesluit. Dit
instrumentt lijkt op de richtlijn in die zin dat het bindend is voor de Lidstatenn qua resultaat maar niet qua manier waarop dat resultaat bereikt
dientt te worden. Het Europees Parlement heeft een adviesrecht.43
Dee Europese rechtsvorming rond de elektronische snelweg vindt voorall plaats in de eerste pijler van het E u-verdrag. Daar de nieuwe mogelijkhedenn echter ook door criminelen benut kunnen worden, is er ook
toenemendee aandacht vanuit de Derde Pijler. Dit leidde al tot een
Groenboekk over bescherming van minderjarigen (ingegeven door de
verontwaardigingg rond kinderporno) en een Mededeling over schadelijkee inhoud op Internet.

Eenn belangrijk initiatief in het kader van de Derde Pijler vormt voorts
hett verdrag inzake wederzijdse rechtshulp dat toch vooral een aftapverdragg is. We zien hier dat de beperkingsgronden van artikel 8 en 10
EVRMM in Eu-verband een invulling krijgen in het kader van de Derde Pijler.. In de ontwerpakte van de Raad tot vaststelling van de Overeenkomst
betreffendebetreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van
EuropeseEuropese Unie zou het mogelijk worden dat een Lidstaat uit Nederland
naarr bijvoorbeeld Denemarken verzonden email onderschept, zonder
datt toestemming nodig is van Nederlandse of Deense autoriteiten.44
Daarnaastt liet de tekst van het verdrag de mogelijkheid open dat dit ook
gebeurtt bij weinig ernstige gevallen. De regeling voor notificatie, de
kennisgevingg aan degene die is afgetapt, was tenslotte zo vaag dat zij
niett meer in overeenstemming was met de eisen die het EHRM in Malonelone gesteld heeft. Het Europees Parlement vond dit te ver gaan en heeft
zoo geamendeerd dat deze nadelen verdwenen maar het geeft weer aan
hoee makkelijk er in het kader van de Derde Pijler aan de communicatiegrondrechtenn getornd wordt.
Eenn ander voorbeeld van Europees beleid dat zich specifiek richt op de
informatiemaatschappijj biedt het eEurope-initiatief. In de mededeling
diee daarover door de Europese Commissie is uitgebracht worden de
kansenn en gevaren van de informatiemaatschappij geschetst. Gewezen
wordtt op de essentiële plaats die informatie- en communicatietechniek
hebbenn ingenomen in de Europese economie. Gevaren zijn volgens de
433 Zie K.6 Iid2 sub b; K.n lid 1 VEU ; De Zwaan 1998, p. 33.
444 Voorstel inzake een Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstatenstaten van de Europese Unie, PbEG C 251.
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Commissiee de zwakke beveiliging en de schadelijke inhoud die een
achilleshiell vormen van de nieuwe economie. De Commissie vat het te
voerenn beleid als volgt samen: 'Er moet op twee fronten actie worden
ondernomen:: de informatie-infrastructuur moet beter worden beveiligdd om criminaliteit te voorkomen, en de rechtshandhavingsinstanties
moetenn de nodige middelen tot hun beschikking krijgen om op te treden,, met volledige inachtneming van de fundamentele rechten van het
individu.'45 5
Hett plan van de Commissie voor de lange termijn is buitengewoon verstrekkend:: '... zal de commissie wetgevingsvoorstellen indienen om
zowell het materiële strafrecht als het strafprocesrecht inzake hightechcriminaliteitt verder op elkaar af te stemmen, waarbij de resultaten van
dee onderhandelingen in de Raad van Europa over het verdrag inzake
cybercriminaliteitt als basis zullen dienen.'46 Die wetgevingsvoorstellen
moetenn een plaats krijgen onder titel vi van het VEU.
Ditt is opvallend omdat enerzijds de definitie van hightech criminaliteit
nogall vaag is en anderzijds juist de voorstellen tot het Cybercrimeverdragg hebben geleid tot forse kritiek van mensenrechtenorganisaties.
Hightechh criminaliteit wordt door de Commissie gedefinieerd als 'elk
strafbaarr feit waarbij op de een of andere manier gebruik wordt gemaakt
vann informatietechnologie'.47 Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussenn specifieke computercriminaliteit waarvoor de definities van strafbaree feiten in de nationale strafwetten moeten worden aangepast en traditionelee criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie.. Die laatste categorie feiten vergt volgens de Commissie
beteree samenwerking en procedurele maatregelen. Als uitgangspunt
neemtt de Commissie het standpunt in dat wat off line onwettig is, on
linee ook als onwettig moet worden beschouwd.
Dee Commissie sluit niet uit dat de wetgevingsvoorstellen verder zullen
gaann dan het ontwerp Verdrag inzake Cybercrime van de Raad van Europa.. Zo kan worden gedacht aan de Europese invoering van minimumstraffenn voor ernstige gevallen van hacking en denial of service.48
Bijj het bestrijden van ongewenste inhoud op het Internet denkt de
Commissiee vooral aan kinderporno en racisme en vreemdelingenhaat.
Daarbijj geeft zij als voorbeeld van het belang van deze kwestie de Fransee Yahoo uitspraak.
455 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p. 2.
4 66 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p. 3.
477 COM (2000) 8go def. (eEurope 2002}, p. 12; dit laat de wekker die de bankrover wekt eveneens
onderr de definitie vallen.
4 88 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p. 16
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Dee Commissie besteedt expliciet aandacht aan het communicatiegeheimm in Europa en zegt daarover: 'In de Europese Unie geldt in het algemeenn het beginsel dat berichten en de daarmee verband houdende
verkeersgegevenss vertrouwelijk zijn'.49 Het aftappen daarvan is onwettig,, tenzij het voor bepaalde gevallen om een beperkt aantal redenen bij
dee wet is toegestaan. Dit vloeit voort uit artikel 8 EVRM, waarnaar wordt
verwezenn in artikel 6 VEU en in het bijzonder uit de Richtlijnen
95/46/EGG en 97/66/EG.50 Met betrekking tot wettelijk toegestaan aftappenn meent de commissie dat de aftapeisen die aan telecommunicatiee en internetaanbieders worden gesteld, internationaal gecoördineerd
dienenn te worden. Dit om verstoring van de interne markt te voorkomen,, om de kosten zo laag mogelijk te houden en om ervoor te zorgen
datt de privacy gegarandeerd blijft. Een eerste stap naar dergelijk gecoördineerdd aftapbeleid is genomen in de Overeenkomst inzake wederzijdsee rechtshulp in strafzaken tussen de Lidstaten van de Europese
Unie. .
Watt betreft de verkeersgegevens hebben Lidstaten op grond van de privacyrichtlijnenn de plicht te serviceproviders te verplichten verkeersgegevenss te wissen ofte anonimiseren. Tegelijkertijd merkt de Commissiee op dat dergelijke gegevens steeds belangrijker worden bij de
handhavingg van het strafrecht. Het Europees Parlement bepleitte daaromm een verplichte bewaarperiode van drie maanden.51 De Commissielaatt in het midden of er zal worden overgegaan tot wetgevingsactiviteit
opp dit punt.52
Tenslottee noem ik hier Echelon. Dit spionagenetwerk heeft eind jaren
negentigg veel beroering veroorzaakt. Een aantal Europese landen maakt
zichh zorgen over Echelon en het Europees Parlement heeft een onderzoekscommissiee ingesteld. In een (op 18 mei 2001 verschenen) tussenrapportagee meldt ook deze commissie van het Europees Parlement
datt Echelon bestaat. Het bestaan van ongecontroleerde spionagesystemenn is in strijd met artikel 8 EVRM. Het is onwaarschijnlijk dat Echelon
dee toets van artikel 8 kan doorstaan. Zo is het opvallend dat het Verenigdd Koninkrijk deelneemt aan Echelon en tegelijkertijd lid is van de
499 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p. 18-19.
5 COM (2000) 890 def. (eEurope 2002), p.18.
511 Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het ontwerp van gemeenschappelijkk optreden, door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag
betreffendee de Europese Unie, ter bestrijding van kinderpornografie op Internet, amendement 17
[PB[PB C219, 30 juli 1999, p. 68).
5 22 'Of er maatregelen, met name van wetgevende aard, moeten worden genomen met betrekking
tott het bewaren van verkeersgegevens, zal door de Commissie onder meer worden beoordeeld
aann de hand van de resultaten van de werkzaamheden van het EU-Forum op dit gebied; COM
(2000)) 890 def. (eEurope 2002}, p. 34.
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Euu en van de Raad van Europa; en dus artikel 8 EVRM onderschrijft. Volgenss de commissie van het Europees Parlement handelt het Verenigd
Koninkrijkk niet per definitie in strijd met het Eu-verdrag. Als het Verenigdd Koninkrijk echter deelneemt aan industriële spionage is er wel
strijdd met het Eu-recht De commissie impliceert dat er wel schending
iss van het recht op privacy in artikel 8 EVRM. De commissie besluit met
eenn opvallende oproep aan de Europese burgers om meer gebruik te
makenn van versleuteltechnologie. Tenslotte bevreemdt het dat de commissiee na al haar zorgen over schending van Europese privacy de Lidstatenn van de EU oproept te komen tot een gezamenlijke veiligheidsdienst.. Het is niet duidelijk hoe dit de bescherming van de privacy zou
kunnenn bevorderen.53
7 - 33

DE DERDE L A A G : HET G R O N D R E C H T E N H A N D V E S T

Tenn tijde van de oprichting van de EG werd er geen grondrechtencataloguss opgenomen omdat dat niet paste bij het economische karakter
vann de EGKS, EEG en EGA. De binding aan de grondrechten is echter al
heell lange en vaststaand aspect aan het Gemeenschapsrecht. Zo werd
inn 1977, in de Gemeenschappelijke verklaring inzake Grondrechten,
reedss aansluiting gezocht bij de jurisprudentie hierover van het
HvJEG.54 4
Err is een aantal redenen waarom toch een eigen grondrechtencatalogus
noodzakelijkk is. Ten eerste biedt de bescherming van grondrechten als
algemenee rechtsbeginselen onvoldoende garanties als het gaat om beschermingg tegen de instellingen van de EU zelf. Dit probleem kent twee
aspecten.. Ten eerste is er dus geen duidelijke grondrechtencatalogus
voorr de geldende grondrechten. Ten tweede is er geen internationaal
toezichtt op de naleving van de grondrechten door de EU. Met name het
feitt dat de EU formeel niet gebonden is aan het EVRM vormt een probleem.555 De door het Hof ontwikkelde rechtsbescherming van de
grondrechtenn heeft in Maastricht een constitutionele basis gekregen in
artikell F lid 2, Nu 6 lid 2 Eu-verdrag: 'De Unie eerbiedigt de grondrechten,, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950 te
Romee ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
vann de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit gemeenschappelijkee tradities van de Lidstaten voortvloeien, als algemene beginselenn van het gemeenschapsrecht'.

533 Provisional Report o f t h e temporary c o m m i t t e e on t h e ECHELON Interception S y t e m , European
Parliament,, 18 May 2001, PE 305.39 1 544 B u r k e n s / K u m m e r l i n g 1993, p. 33.
555 Bulterman 2000, p. 285-
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Eindd 200o werd het Europese Handvest voor de Grondrechten gepresenteerd.. Dit handvest is geen juridisch bindend document, maar een
politiekee verklaring. Het grondrechtenhandvest56 is een eigen politieke
verklaringverklaring met betrekking tot de grondrechten in de Unie. Het Handvestt is dus niet formeel juridisch bindend. Het Hof kan voortaan wel
toetsenn aan dit handvest en hoeft niet meer via de omweg van 'eerbiedigingg van algemene rechtsbeginselen' tot een terughoudende toetsing
aann het EVRM te komen.57
Vraagg was vooral wat de verhouding is tussen de teksten van het Handvestt en die van andere bronnen als het EVRM. Het Handvest bevat daaroverr een expliciete bepaling, artikel 52 lid 3, die hierop neer komt dat
hett Handvest onder geen beding afbreuk doet aan de bescherming die
wordtt geboden door het EVRM.58

Hett grondrechtenhandvest beschermt de privacy in twee artikelen. De
relationelee privacy en het communicatiegeheim vinden we in artikel 7:
'Everyone'Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home
andand communications.' Dit artikel vertoont sterke gelijkenis met artikel 8
EVRM,, met dien verstande dat het woord 'correspondentie' is vervangen
doorr 'communicatie.' Dit is bewust gebeurd met het oog op de ontwikkelingenn in de technologie. Toch zijn, blijkens de toelichting, het object,, de reikwijdte en het beperkingsregime gelijk aan dat van artikel 8
EVRM.599 Onduidelijk is waar bij een recht op respect voor communicatiee het onderscheid met openbare communicatie ligt.
Eenn apart artikel beschermt de informationele privacy: Artikel 8 Handvest:: 1. Everyone has the right to the protection of personal data concerningg him or her. 2. Such data must be processed fairly for specified
purposess and on the basis of the consent of the person concerned or
somee other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of
accesss to data which has been collected concerning him or her, and the
rightt to have it rectified. 3. Compliance to these rules shall be subject to
controll by an independent authority.' Dit artikel is blijkens de toelichtingg gebaseerd op de privacy richtlijn en op artikel 8 EVRM. Interessant
iss het derde lid waarin een onafhankelijke toezichthouder geëist wordt.
Dee vrijheid van meningsuiting is in het Handvest als volgt geformu566 De inhoud van het EU-Grondrechtenhandvest is tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in
decemberr 2000 in Nice formeel g e p r o c l a m e e r d , PbEG 2000 C364/01. V o o r de integrale t e k s t zie
h t t p : / / d b . c o n s i l i u m . e u . i n t / d f / d e ff au lt.asp?lang = n l .
577 Voor a c h t e r g r o n d , juridische status en verhouding t o t het EVRM van het Grondrechtenhandvest,
ziee Lawson 2000a, p. 925; Derycke 2000, p. g36 en Lawson 2000b, p. 9 3 8 .
5 88 Zie ook Asscher 2001, p. 41.
599 Toelichting CHARTE 4 4 7 3 / 0 0 , p. 10.

151 1

leerd:: i. Everyone has the right to freedom of expression. This right
shalll include freedom to hold opinions and to receive and impart informationn and ideas without interference by public authority and regardlesss of frontiers. 2. The freedom and pluralism of the media shall
bee respected.'
Wederomm meldt de toelichting dat eventuele beperkingen op dit recht
diee van artikel 10 lid 2 EVRM niet mogen overschrijden. In de toelichtingg staat wel aangegeven dat de Unie zich het recht voorbehoudt om
dee vergunningstelsels die artikel 10 EVRM mogelijk maakt, te toetsen
aann het Europese mededingingsrecht. Vooralsnog is onduidelijk of in
hett tweede lid een positieve verplichting kan worden gelezen om de
pluraliteitt te bevorderen. Opvallend aan dit artikel is dat het niet de mogelijkheidd biedt aan staten om radio-, omroep-, bioscoop-, of televisieondernemingenn te onderwerpen aan een systeem van vergunningen,
zoalss artikel 10 lid 1 EVRM wel doet. Artikel 11 lid 2 van het handvest
brengtt juist de vrijheid en de pluriformiteit van de media onder de vrije
meningsuiting.. Dit artikel lijkt zo de koers die het HvJEG al voer in zijn
arrestenn m.b.t. omroep te codificeren.
Hett is de vraag welke juridische status het handvest zal krijgen. Uit artikell 51 lid 1 van het handvest blijkt dat het handvest zich richt tot de instellingenn en organen van de Unie en de Lidstaten. Lid 2 van dit artikel
geeftt echter aan dat het handvest geen nieuwe bevoegdheden of taken
scheptt voor de Gemeenschap en de Unie. Een bepaalde invloed valt wel
tee verwachten. Ten eerste zal het Handvest gebruikt gaan worden als
inspiratiebronn door rechters. Ten tweede ligt het voor de hand dat er in
dee toekomst wél gekozen wordt voor een juridisch bindend verdrag, en
dee kans dat dan opnieuw over de inhoud onderhandeld wordt, lijkt
klein.600 Er wordt wel gesproken van een constitutionaliseirng van de
Unie.. In dat licht is het wel zo passend dat de Unie een eigen grondrechtencataloguss heeft opgesteld.
7 . 44

CONCLUSIE

Inn dit hoofdstuk zagen we dat het EG-recht een steeds belangrijker rol
iss gaan spelen bij de bescherming van de communicatiegrondrechten.
Wee zagen dat de EG aanvankelijk door het nastreven van de economischee vrijheden soms het mediabeleid van een land doorkruiste. Later
kwamenn specifieke sectorgerichte initiatieven om de markt te liberaliserenn (telecom) om beleid te harmoniseren (televisie zonder grenzen)
off om juist een specifiek gebruikersbelang te garanderen (privacyricht6 00

Lawson 2000a, p. 925-935.
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lijn).. Daarnaast heeft de bescherming van de grondrechten zich ontwikkeldd tot een zelfstandig onderdeel van het Gemeenschapsbeleid.
Doorwerkingg van internationaal erkende grondrechten en in de Lidstatenn geldende fundamentele rechten kon reeds uit de doelstelling van de
Gemeenschapp worden afgeleid, later ook uit artikel 7 van het verdrag.
Opp grond daarvan heeft ook het HvJEG zich uitgesproken over de bindingg van de Unie aan de grondrechten. Een belangrijke ontwikkeling
hierinn is de totstandkoming van een zelfstandig Grondrechtenhandvest,, in Nice 2000. Het moet nog worden afgewacht of dat Handvest
zichh ooit zal ontwikkelen tot een (juridisch bindende) Europese variant
vann de Bill of Rights.
Doorr het algemene verhaal van grondrechtenbescherming in Europa
heenn lopen de lijnen van enige 'single issue' initiatieven ter bestrijding
vann Cybercrime en van kinderporno om maar wat te noemen. Opvallendd genoeg wordt in dergelijke initiatieven in Europees verband vaak
genoegenn genomen met een duidelijk verdergaande beperking van de
vrijhedenn dan in andere fora wordt nagestreefd. Sommige initiatieven
diee de Europese Unie ontwikkelt met het oog op de informatiemaatschappijj zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Buiten kijf staat dat
err grote implicaties zijn voor de communicatiegrondrechten. Het lijkt
err soms op dat bij de nieuwe initiatieven tot criminaliteitsbestrijding in
hett informatietijdperk de bescherming van grondrechten wat op de
achtergrondd raakt. Zo dreigt er een onbalans tussen de Europese initiatievenn om enerzijds te komen tot een verbeterde bescherming van
grondrechten,, en anderzijds tot een hardere aanpak van vormen van
criminaliteit,, zoals terrorisme. Conclusie is dan ook dat het EG-recht in
dee praktijk toch vooral ook een complicerende factor is bij de beschermingg van de communicatiegrondrechten.
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8.. Communicatiegrondrechten
inn de Verenigde Staten

Inn de komende hoofdstukken wordt onderzocht op welke manier de
communicatiegrondrechtenn beschermd worden in het Amerikaanse
constitutionelee recht. De belangrijkste redenen te kiezen voor een
rechtsvergelijkingg met de Verenigde Staten zijn:
i.. In de Amerikaanse traditie wordt de vrijheid van meningsuiting
sterkk beschermd, door het First Amendment. Het communicatiegeheimm heeft daarentegen geen directe bescherming in de Amerikaansee grondwet. Dit roept de vraag op of bij deze andere benadering dezelfdee knelpunten optreden als in het Nederlandse recht.
2.. Ook in de Verenigde Staten zijn verschillende media verschillend
gereguleerd.. Het is de vraag hoe daar omgegaan wordt met de verschijnselenn van convergentie en internationalisering.
3.. In het Amerikaanse systeem van beperkingen wordt bewust rekeningg gehouden met lokaal verschillende opvattingen. Ligt hier wellichtt een mogelijkheid om specifiek Nederlandse opvattingen over
communicatievrijheidd te behouden binnen een internationale
grondrechtenbeschermingg ?
4.. Een aantal vragen van dit onderzoek is al aan de orde geweest in de
rechtspraakk van het Supreme Court. Dat Hof heeft een grote betekeniss voor de uitleg van de Amerikaanse constitutie. In Nederland staat
hett toetsingsverbod een dergelijke rol voor de rechter in de weg. Het
iss interessant te zien of dit leidt tot verschillende uitkomsten in het
uiteindelijkee beschermingsniveau.
Dee rechtsvergelijking zal uitgaan van een onderzoek naar rechtspraak,
wetgevingg en doctrine en beoogt niet een uitgebreide beschrijving van
dee betrokken rechtsgebieden te geven. Het gaat vooral om de vraag in
hoeverree de bescherming van de uitingsvrijheid en het communicatiegeheimm is veranderd als gevolg van de informatierevolutie.
Hoewell het Amerikaanse recht een geheel ander systeem kent dan het
Nederlandse,, en op zijn beurt ook weer dan het 'Europese Recht', wordt
dee keuze voor vergelijking met het Amerikaanse recht ingegeven door
dee bovenbeschreven argumenten.1 Het Amerikaanse recht is represen-
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tatieff voor de common law rechtsfamilie. Bovendien zou men de Verenigdee Staten als specialist op het gebied van de uitingsvrijheid kunnen
beschouwenn en reeds daarom interessant als object van vergelijking.2
Naa een inleiding over het Amerikaanse Constitutionele recht en een
kortee schets van de geschiedenis van het First Amendment volgt een
schematischee beschrijving van de communicatievrijheid in de Verenigdee Staten. Het Amerikaanse constitutioneel recht verschilt op een aantall wezenlijke punten van het Nederlandse. De voor dit onderzoek
meestt belangrijke verschillen zijn het federalisme, de limited powers
doctrine,doctrine, de rol van het Supreme Court en de complexe verhouding tussenn federaal en statelijke recht via het 14th Amendment.3
Mett federalisme wordt bedoeld dat de Verenigde Staten een federaal
systeemm hebben waarin de nationale overheid bestaat naast de statelijkee overheden. Daarmee hangt samen dat de federale overheid slechts
beperktee bevoegdheden (limited powers) heeft. Die bevoegdheden bevindenn zich op die gebieden die daartoe in de Grondwet zijn aangewezen,, met name de belangrijke bevoegdheden uit article 1, section 8
waarinn onder andere de belastingheffingsbevoegdheid en de regelingsbevoegdheidd van de intellectuele eigendom aan het Congres zijn opgedragen.. Een andere belangrijke bron van bevoegdheid is de in article 1,
paragraphh 8 opgenomen commerce clause, die de federale overheid
machtigtt het handelsverkeer tussen staten te reguleren.4
Eveneenss belangrijk in de verhouding tussen federale overheid en statenn is de due process clause in het 14th Amendment. Daarin staat: 'no
statee shall make or enforce any law which shall... deprive any person of
life,, liberty, or property, without due process of law...'. Een gevolg van de
interpretatiee van deze bepaling is dat het Amerikaanse grondrechtenhoofdstuk,, de bill of rights, in beginsel ook geldt voor de Staten. Door het
Supremee Court zijn vrijwel alle aspecten van de bill of rights zo belangrijkk gevonden dat een staat die ze beperkt, tevens de liberty van het individuu beperkt. De due process clause heeft (onder meer) grote gevolgen
voorr de bescherming van de privacy door de verschillende Staten.
Naa de losmaking van Engeland in 1776 heeft het Amerikaanse recht
eenn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Engelse wetten en precedenten
goldenn niet meer rechtstreeks. Wel bleven zij 'highly persuasive'. De
11
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rechtsontwikkelingg vindt plaats tegen een geheel andere maatschappelijkee achtergrond dan de Engelse. Een meer op de maatschappij gerichtee rechtsvorming is vooral ontstaan onder invloed van Supreme
Courtt Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935).5 Anders dan bijvoorbeeldd de Engelse rechter ziet de Amerikaanse rechter het als zijn taak
tee doen aan social engineering (hij beperkt zich niet tot de vraag hoe het
rechtt luidt maar stelt expliciet de vraag hoe het recht zou moeten luiden).. In sommige gevallen leidt die rechtsvormende taak ertoe dat de
taakk van de (statelijke) wetgever voor een fors gedeelte wordt overgenomen. 66 De soms teleologische benadering van het recht komt zien we
terugg bij de beschrijving van de rechterlijke reactie op nieuwe communicatietechnieken.7 7
Hett Supreme Court heeft de bevoegdheid wetten te toetsen op hun
grondwettelijkheid.. Daarnaast mag het Supreme Court beslissingen
vann Statelijke rechters herzien indien er federaal recht was toegepast.
Overr de verhouding tussen rechterlijke macht en wetgevende macht
gingg het in 1803 in de Marbury v. Madison zaak.8 Daarin werd geoordeeldd dat als er een conflict geconstateerd wordt tussen een bepaling
vann de Constitutie en een wet van het Congres, dat het Hof de bevoegdheidd en de plicht heeft om die wet als onconstitutioneel te vernietigen.. The constitution is paramount, hetgeen besloten ligt in het karakterr van een geschreven Grondwet. Uit te maken of iets in strijd is
mett de Grondwet, is een taak van de rechter.
Kenmerkendd aan de Amerikaanse rechtspraak is voorts de mogelijkheidd van van het vonnis afwijkende opinies, zogenaamde dissenting opinionsnions die soms voor de opinievorming even belangrijk zijn als het vonniss zelf.9 Bovendien wordt een decision soms door verschillende
rechterss gesteund om verschillende redenen, the plurality of concurring
opinions.opinions. Daarnaast zijn rechtersbenoemingen in de Verenigde Staten
veelall politiek gemotiveerd hetgeen betekent dat we in sommige gevallenn een ommezwaai daarmee in verband kunnen brengen. Met name
inn zaken met betrekking tot grondrechten kan de politieke samenstellingg van het Supreme Court naar voren komen.10
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Tenslottee is het Supreme Court weliswaar bevoegd om eerdere uitsprakenn te herroepen maar kiest het er meestal voor te komen met een naderee precisering waardoor het onduidelijk is in hoeverre oudere beginselenn nog steeds van kracht zijn en onder welke voorwaarden.
Dee rechter speelt dus een belangrijke rol bij de beoordeling van de
grondwettigheidd van wetten. Dit vergt een interpretatie van de (betekeniss van de) Grondwet door de rechter. Van der Pot-Donner ziet de Amerikaansee grondwet als een in de ontwikkeling van de Verenigde Staten
zeerr belangrijke factor die 'vooral door de rechter op de tijd [wordt] gehouden,, wat aan de samenleving een geprononceerd juridische trek
geeft'.111 Interpretatie is noodzaak, 'Immers, de nieuwe grondwetten
zagenn vooral op de actuele problemen van de tijd waarin zij tot stand
kwamen,, maar niet veel verder'.12 Lessig meent dat deframers (de ontwerperss van de constitutie) uitgingen van de techniek en problemen
vann hun tijd, en dat de Constitution daardoor tekort kan schieten in de
huidigee context.
Inn de Amerikaanse samenleving neemt de constitutie een centrale rol
in.. Over de interpretatie ervan zijn de meningen verdeeld. Er zijn veel
verschillendee stromingen van grondwetsinterpretatie. Denk bijvoorbeeldd aan translation (zoals voorgestaan door Lessig) en textualism
(zoalss voorgestaan door Scalia, rechter in het Supreme Court). Lessig
steltt in zijn boek Code de vraag hoe we de Amerikaanse constitutie en
grondrechtenn moeten bezien in het licht van de ontwikkelingen rond
hett Internet. Hij geeft als mogelijk antwoord de interpretatiemethode
diee hij translation noemt. Bij translation worden de waarden die deframersmers in de constitutie hebben neergelegd, 'vertaald' naar de huidige samenleving.. Translation is volgens Lessig 'finding a way to produce originalginal values in a fundamentally different context'12, en 'translation decides
thethe present in terms of the past'.H
Lessigg is er niet op uit waarden in de constitutie te lezen die deze nooit
heeftt bevat. Hij meent juist dat in de constitutie bepaalde onveranderlijkee waarden zijn neergelegd, dat de constitutie een kern heeft die ongeachtt tijd en context toegepast kan worden, en dat translation daartoe
hett voornaamste middel is.
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Lessigg geeft het voorbeeld van het Fourth Amendment, dat in zijn originelee betekenis met betrekking tot privacy alleen voorziet in beschermingg tegen fysieke inbreuken op eigendom, huis of papieren door de
overheid. 155 Deze beperkte bescherming komt voort uit het feit dat ten
tijdee van het opstellen van de constitutie trespassing de technologie was
waarmeee inbreuk op privacy kon worden gemaakt. Maar met de informatierevolutiee is de techniek veranderd. Deframers zijn uitgegaan van
eenn vooronderstelling (inbreuk op privacy vindt plaats door middel van
huisvredebreuk)) die veranderd is (inbreuk kan nu ook plaatsvinden
doorr middel van bijvoorbeeld afluisterapparatuur, video-observatie en
screeningg van internet). Deze verandering moet ondervangen worden,
will de bescherming van de privacy op hetzelfde niveau blijven zoals die
oorspronkelijkk door het Fourth Amendment werd gegeven. Vandaar
datt de constitutie anders gelezen moet worden, vertaald moet worden
naarr de huidige context, opdat deze dezelfde waarde heeft als zij bij inwerkingtredingg had. 16 Soms is translation geen optie: 'Changing contextstexts sometimes reveals an ambiguity latent in the original context.'17 Het is
mogelijkk dat translation uitkomsten oplevert die dubbelzinnig zijn.
Waarr translation tekort schiet, moet een keuze worden gemaakt. Auteur
Lessigg meent dat de rechter het meest geschikt is om deze keuze te
maken.. Hoewel het eigenlijk aan de wetgever is om dit te doen, zijn het
inn Amerika de rechters die vandaag de dag de constitutinele waarden
bewakenn én formuleren en de benodigde expertise bezitten. Al was het
maarr om anderen (de wetgever) te inspireren, moeten zij de latent ambiguitiesbiguities actief benaderen en niet passief afwachten tot de wetgever in
actiee komt.
Scaliaa gruwelt van Lessigs interpretatiemethode. Zijn uitgangspunt is:
T h ee words are the law.' (In tegenstelling tot Lessigs 'Code is law'.)18
Scaliaa behoort tot de school van het textualism, ook wel originalism genoemd.. Tekstualisten leggen de constitutie zeer eng uit. Zij nemen de
tekstt zoals hij is neergelegd en gaan uit van de redelijke betekenis die
daaraann gegeven mag worden. Van een vertaling van de constitutie naar
dee huidige context willen zij niets weten. Men moet zich houden aan
hett origineel. Scalia houdt vast aan een constitutie die tamelijk onveranderlijkk is, zelfs als veranderingen in de maatschappij (informatierevolutie)) om nieuwe of aangepaste (grond)rechten vragen. 19 De consti^^
Lessig 1999, p. 115.
66 Rechter Brandeis in zijn dissenting opinion in Olmstead v. United States, 277 US 438 (1928).
" ^^ Lessig 1999, p. n 8 .
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In-

tutiee is door de jramers gemaakt om een toekomstige maatschappij er
voorr te behoeden blind te handelen naar de wil van de meerderheid,
waarbijj het individu geslachtofferd wordt. De jramers 'worried that jutureture generations may not have the integrity and the wisdom that they do',
alduss Scalia.
Flexibelee interpretaties van de constitutie hollen deze uit en verzwakkenn de democratie. Voor Scalia staat rechtszekerheid van het individu
tenn aanzien van een (kwaadwillende) meerderheid voorop, en de constitutiee is er om die te garanderen. In de hoofdstukken over het First
Amendmentt en het Fourth Amendment hieronder, zien we verschillendee interpretatiewij zen van de constitutie de revue passeren. In de
conclusiess wordt ook enige aandacht besteed aan de gevolgen van de informatierevolutiee voor de interpretatie van de Grondwet.
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g.. Het First Amendment

Voorr de communicatievrijheid is in de Verenigde Staten het First
Amendmentt de belangrijkste norm. De literatuur over het First
Amendmentt is bijna oneindig. Het rechtsgebied kan dan ook op tallozee manieren worden beschreven. Hier gaat het erom de wisselwerking
tussenn de technische ontwikkeling en het concept van de vrijheid te
latenn zien. Dat wil zeggen dat eerst kort het concept van het First
Amendmentt wordt besproken en vervolgens de rol van de techniek.
Eerstt behandelen we hier beknopt de geschiedenis.
9.11

HET FIRST AMENDMENT

Hett First Amendment luidt:
'Congresss shall make no law... abridging the freedom of speech or of
thee press ...'.
Dezee bepaling werd 4 jaar na de introductie van de Constitution aan de
Amerikaansee grondwet toegevoegd, in 1791. Inhoud en reikwijdte van
hett grondrecht zijn duidelijk geworden in de uitspraken van het Supremee Court.1 Nieuwenhuis geeft aan dat de vlucht van de interpretatie
vann het First Amendment pas echt begint na de verklaring dat de rechterr ook bevoegd is de wetgeving van de staten en lagere wetgeving aan
hett grondrecht te toetsen.2
Vroegee kolonisten zochten in Amerika veelal geloofsvrijheid die zij in
Europaa niet kregen. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich ook tolerant
opsteldenn naar andere gelovigen Zij waren eerder op zoek naar homogenee geloofsgemeenschappen die zich zonder overheidsinvloed kondenn vestigen. In de 18e eeuw komen de eerste theorieën over de persvrijheidd naar voren. Al in 1776 wordt in West-Virginia in de nationale
constitutiee een bepaling opgenomen die de persvrijheid beoogt te beschermen.. Waarom de uitingsvrijheid niet onmiddellijk is opgenomen
inn de Grondwet van de Verenigde Staten van 1787, is niet geheel duidelijk.. Volgens sommige schrijvers achtte Madison dit grondrecht dus11
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danigg vanzelfsprekend dat opname overbodig zou zijn.3 Bovendien zou
eenn opname van het recht ook averechts kunnen werken. Volgens Hamiltonn zou het bestaan van vrijheid en het inperken van de overheidsmachtt toch vooral afhankelijk zijn van publieke opinie en spirit.4 Anderzijdss accepteerden sommige staten de federale grondwet pas na de
beloftee dat er een aanvulling met grondrechten zou komen.
Dee wetsgeschiedenis van het First Amendment geeft geen uitsluitsel
overr de bedoelde reikwijdte van de bepaling. In de Amerikaanse literatuurr bestaat dan ook onenigheid over de intentie waarmee het First
Amendmentt destijds werd aangenomen. Hoewel het Supreme Court
somss blijft verwijzen naar de intenties van de framers, is die intentie
meestall niet doorslaggevend. Door het Supreme Court wordt meestal
geenn historische, maar een dynamische, of zelfs teleologische interpretatiee van het First Amendment gehanteerd. Ook Smolla betoogt dat de
discussiee over de uiteindelijke bedoeling van de Jramers minder relevantt is, omdat 'Thefreespeech legacy ...is concerned more with the future
thenthen with the past'5
Nochh de grondwetgever, noch het Supreme Court heeft een eenduidigee bedoeling in het First Amendment gelezen of heeft gesteld dat aan
hett First Amendment een bepaalde grondslag vooraf gaat. Een duidelijkee omschrijving is dan ook niet voor handen. Wel kan uit overwegingenn die het Supreme Court aan het belang van de uitingsvrijheid heeft
gehecht,, worden afgeleid dat het uiteindelijk om twee hoofdmotieven
gaat:: enerzijds het belang van de uitingsvrijheid voor het publieke
debat,, anderzijds het belang voor de autonome zelfrealisatie.
Juistt in het belang van het democratisch proces krijgt de uitingsvrijheid
eenn preferred position. Het First Amendment is verbonden met de 'profoundd national commitment to the principle that debate on public issuess should be uninhibited, robust and wide open'.6 In een democratie
dientt sprake te zijn van voldoende openbaarheid, een vrije politieke
meningsvormingg en voldoende ruimte voor maatschappelijke discussie.. Nieuwenhuis beschrijft hoe het democratisch belang en het individueell belang kunnen worden verenigd in het belang van de free mar33
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ketplaceketplace of ideas (zie ook hoofdstuk 1.4). Hij noemt dit dan ook het ideaaltypischee model voor de uitingsvrijheid. Beide elementen van de
grondslagg komen mooi naar voren in Bose: 'The First Amendment assumessumes that thefreedomto speak one's own mind is not only an aspect of individualdividual liberty, and thus a good unto itself but also is essential to the com
monmon quest for truth and the vitality of society as a whole'.7
9 . 22 OBJECT EN REIKWIJDTE

Dee kernvraag bij het vaststellen van de reikwijdte van het First Amendmentt is die naar de omvang van het begrip speech. Het First Amendmentt beschermt niet alleen de uitingsvrijheid maar een breed spectrumm van 'expressierechten'. De bepaling omvat dus verwante gebieden
alss de persvrijheid, het recht op politieke demonstraties en de vrijheid
vann vereniging. De reikwijdte van de bescherming door het First
Amendmentt is niet beperkt tot openbare communicatie. Het First
Amendmentt geldt niet alleen voor openbare uitingen maar eveneens
voorr in de privé sfeer gedane uitlatingen en voor het thuis lezen van publicaties.8 8
Nieuwenhuiss merkt op dat bij gebrek aan een beperkingsclausule in de
Grondwett het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsclausule in
hett Amerikaanse recht niet altijd helder te maken is. Vaak worden
beidee stappen gelijkertijd genomen, waardoor een uitlating zodra hij
binnenn de reikwijdte van het First Amendment valt niet meer kan wordenn beperkt. Hier volg ik desalniettemin de eerder uiteengezette benaderingg door eerst de reikwijdte en vervolgens de beperkingen te bespreken. .
Eenn van de grensgebieden van de reikwijdte van het First Amendment
wordtt gevormd door het klassieke leerstuk van de 'symbolic speech', de
symbolischee uiting. Het Supreme Court had al in 1931 geoordeeld dat
ookk non-verbale communicatie beschermd kon worden door het First
Amendment.. Zo werden onder andere het recht een rode vlag uit te stekenn (Stromberg), het recht een armband te dragen (Tinker) en het recht
zichh te verzetten tegen het groeten van de Amerikaanse vlag (Barnette)
beschermdd onder het First Amendment.9 Een in de Verenigde Staten
buitengewoonn moeilijk punt vormden de vlagverbrandingen aangezien
diee veel Amerikanen ronduit tegen de borst stuitten.10 Uiteindelijk be77
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sloott het Supreme Court in Texas v. Johnson, een zaak tegen zo'n vlagverbrander,, dat er ook hier bescherming door het First Amendment
was.. Immers, de vlagverbrander werd niet vervolgd vanwege het stelen
off vernietigen van de Amerikaanse vlag maar vanwege de grievende
boodschapp die hij daarmee uitdroeg, zijn 'expressive conduct'.11
Dee belangrijkste conclusie van Texas v. Johnson is dat nationale verontwaardigingg en het enkele verlangen van de overheid om de nationale
eenheidd te bewaren niet voldoende zijn om een beperking van de communicatievrijheidd te rechtvaardigen.12 De vraag of een beperking van
bepaaldd gedrag gerechtvaardigd is, is echter nog niet beantwoord als
blijktt dat dat gedrag ook communicatieve elementen bevat. Uit O'Brien
valtt op te maken dat dan eerst moet worden gekeken naar het bepalendee element en dat vervolgens de vraag gesteld moet worden waarop de
beperkingg zich richt. Indien die gericht is op de communicatieve aspectenn van het gedrag, moet een beperking voldoen aan de strenge
eisenn die gelden voor inhoudsbeperkingen.13

Dee reikwijdte van het First Amendment wordt voorts bepaald door het
feitt dat bepaalde categorieën uitingen geheel buiten het bereik zijn geplaatst.. Dat betekent dat het zware regime waaraan beperkingen moeten
voldoenn voor die uitingen niet opgaat. Het gaat om: obscenity, fraudulent
misrepresentation,misrepresentation, advocacy of imminent lawless behavior, defam
fightingfighting words. Bij de beslissing een gehele categorie uitingen in de ban
tee doen houdt het Supreme Court rekening met de schadelijkheid van
dee uitingen en met de mogelijkheid dat die schade hersteld kan worden
mett of door andere uitingen. Overigens zullen later in de paragraaf over
techniekk een aantal categorieën aan de orde komen waarbij het Hof
eerstt geruime tijd na de introductie van een nieuwe communicatietechniekk over ging tot opnemen van zo'n techniek binnen de bescherming
vann het First Amendment.
Dee achtergrond van het uitsluiten van bescherming valt wellicht terug
tee voeren op de boven beschreven grondslagen. In een model waarbij er
vann uit gegaan wordt dat kwade uitingen gerepareerd worden door
goede,, moet wel sprake zijn van een zekere dialoog. Bij de categorie van
hett oproepen tot het plegen van een misdrijf speelt een rol dat er een
misdrijff gepleegd zal worden voordat andere uitingen de schadelijkheid
vann de oproep kunnen neutraliseren. Het marketplace ideaal betekent
datt het Hof geneigd is 'dialoog' te beschermen. Uitingen moeten daar111 Texas v. Johnson, 491 US 397 (1989); De Meij e.a. 2000, p. 219-222.
S m o l l a i 9 9 2 , p. 82-85.
1
33 United States v. O'Brien, 391 US 367 (1968).
1 22
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omm iets van een idee of overtuiging bevatten. 14 Als uitingen meer gaan
lijkenn op wapens dan op woorden bestaat de kans dat ze buiten het First
Amendmentt geplaatst worden. 15
Overigenss is zelfs voor de categorieën die buiten het First Amendment
zijnn geplaatst nog enige bescherming behouden. Het Hof oordeelde in
R.A.V.R.A.V. v. City of St. Paul dat ook regulering van dergelijke uitingen in beginsell inhoudsneutraal moet zijn.16
Eenn van de groepen uitgesloten uitingen is obscenity. Reden dat deze categoriee uitgesloten uitingen wel, en andere niet aan de orde komen in
ditt betoog is dat juist in jurisprudentie over nieuwe media veel zaken
overr obscentity lijken te gaan. Veel vormen van overheidsregulering
richtenn zich tegen seksueel getinte uitingen. De seksindustrie is vaak
pionierr bij de ontwikkeling van nieuwe media en dus ook bij de eerste
rechtspraakk over nieuwe media. 17 In de uitspraak Chaplinsky gaf het Supremee Court al eens aan welke uitingen zonder constitutionele problemenn beperkt konden worden en waarom: 'These include the lewd and obscene,scene, the profane, the libelous, and the insulting or 'fighting' words-those
whichwhich by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate
breachbreach of the peace. It has been well observed that such utterances are no essentialsential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as
aa step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighedweighed by the social interest in order and morality.'lB De strekking is helder:: obscene publicaties zetten geen ideeën uiteen. 19 Dat betekent niet
datt de Staten een onbeperkte bevoegdheid hebben om zelf obsceniteit
tee definiëren. In laatste instantie moet het Supreme Court zelf aangevenn wanneer iets geldt als obsceen.
Eenn belangrijke poging daartoe deed het Supreme Court in 1957, in
RothRoth v. us.20 Daar oordeelde het Supreme Court dat materiaal obsceen
iss indien 'to the average person, applying community standards, the dominantnant theme of the material taken as a whole appeals to prurient interest.'
1

44

Chaplinsky v. New Hampshire,

315 US 568 (1942).

••55 Tribe 2000, p. 837-838.
1 66

R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 377(1992).
^1^1 'Throughout history, one of the earliest and most widespread uses of each newly developed communicationscations medium has been to purvey sexual words and images. Indeed, some experts see tge persistent
humanhuman desire for sexually oriented material as a major motivating factor that actually spurs the developmentlopment of new communications media. And that is precisely one of the major reasons why each new
communicationscommunications medium promptly triggers cries for censorship" ', Akdeniz, Walker en W a l l 2000, p.
207. .
1 88

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 US 568 (1942).

^^

Nieuwenhuis 1997, p. 99.
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Mett de term prurient interest werd bedoeld dat het om wellust moet
gaann en dat het daarmee zoals hierboven beschreven geen ideeën meer
vertegenwoordigt.211 Dit criterium werd vervolgens verduidelijkt en aangescherptt in Manual Enterprises v. Day. Daar gaf het Supreme Court
aann dat de uiting wel patently offensive moest zijn, het moet dus gaan om
materiaall dat overduidelijk aanstoot geeft.22 Een verdere aanscherping
beperktee het bestreden gebied nog verder totdat alleen 'harde porno'
nogg als obsceen gold, aldus Nieuwenhuis. Immers, het hof oordeelde
datt het bestreden materiaal ook 'utterly without redeeming social value'
moett zijn.23
Dee test werd aangepast in Miller. De nieuwe benadering werd dat materiaall obsceen is indien: 'the average person... would find that the work...
appealsappeals to the prurient interest.', 'The work depicts or describes, in a patentlyly offensive way, sexual conduct specifically defined by the applicable state
law'law' en 'The work, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political
oror social value'. Hierbij is van belang dat een verbod nu eerder door de
beugell kan dan onder Roth het geval was, omdat een staat makkelijker
kann aantonen dat iets geen 'serious value' heeft dan dat het 'utterly withouthout value' is. De bewijslast is anders verdeeld.24 Met het eerste gedeeltee van de Miller-test wordt daarnaast het idee van een nationale standaardd over boord gezet. 'Community standards' houden in dat op dit
gebiedd andere normen zullen gelden in Californië dan in Arkansas.
Ongeachtt de gehanteerde criteria blijft het bijzonder moeilijk een helder
onderscheidd te maken tussen uitingen die wel of niet obsceen zijn. Die
onmachtt wordt nog het beste gedemonstreerd met de bekende uitspraak
vann Justice Stewart die in Jacobellis zijn eigen criterium onthult: 'I know
itit when I see it'.25 Smolla meent dat het geheel uitsluiten van obscene uitingenn niet is te verenigen met beginselen als neutraliteit en non-discriminatiee die het uitbannen van andere categorieën uitingen om de enkelee reden dat ze aanstootgevend of immoreel zijn, verhinderen.26
9.33 TOEGANG

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1 omvat de communicatievrijheid een
aantall toegangsrechten, te weten toegang tot informatie, toegang tot
communicatiemiddelen,, toegang tot hulpbronnen en toegang tot de
2 11

Baker 1989, p. 68-69; Rotunda & Nowak 1992, p. 405-410.
Manual Enterprises v. Day, 370 US 478 (1962).
2
33 Memoirs v. Massachussetts, 383 US 413 (1965); Nieuwenhuis 1997, p. 100.

2 22
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2

44 Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973}, Rotunda & Nowak 1992, p. 414-415; Nieuwenhuis 1997, p.
100-103. .
55 Jacobellis v. Ohio, 378 US 184 (1964); Rotunda & Nowak 1992, p. 410.
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markt.. Het recht op toegang tot de communicatiemarkt laat ik hier buitenn beschouwing. Wel moet worden opgemerkt dat het Supreme Court
inn sommige uitspraken de mededingingscomponent expliciet laat meewegenn (bijvoorbeeld bij toegang tot de kabel). De toegangsrechten wordenn alle min of meer beschermd door het First Amendment. In de formuleringg van het grondrecht komt toegang niet aan bod maar dat is
voorr de rechter geen beletsel geweest om bescherming te erkennen. In
dee praktische uitwerking blijkt er echter een groot verschil te zitten in
dee mate van bescherming naar gelang de gebruikte communicatietechniek. .
Hett recht informatie te garen is in de Verenigde Staten in de jurisprudentiee onder omstandigheden erkend voor journalisten van de klassiekee pers. Ook een vorm van bescherming van journalistieke bronnen
wordtt in sommige gevallen aanvaard. Het recht ongehinderd kennis te
nemenn van informatie kwam naar voren in een aantal bibliotheek
zakenn waarin de vraag aan de orde kwam in hoeverre de overheid regels
magg stellen die de toegankelijkheid van informatie in bibliotheken aan
bandenn leggen. Daarbij werd door de rechters aan het First Amendmentt getoetst.27 Het recht op toegang tot schaarse hulpbronnen is met
namee uitgewerkt voor zover het gaat om toegang tot het spectrum. Gesteldd kan worden dat het Supreme Court bij uitspraken over de rechtmatigheidd van verdeeloplossingen van schaarse hulpmiddelen een
sterkk van de gebruikte techniek afhankelijke opinie heeft laten zien. Zo
wordtt bij toegang tot het spectrum voor het leveren van omroepdienstenn gekeken naar de inhoudelijke toevoeging van nieuwe spelers, en
werdd gebruik gemaakt van de fairness doctrine. Frequenties voor het leverenn van telecommunicatiediensten worden echter verdeeld volgens
anderee normen. Vaak wordt direct gekoppeld aan het recht op toegang
tott informatie van het publiek. Met name in de omroepzaken betrekt de
rechterr in zijn overwegingen dat het publiek recht heeft op een gevarieerdd informatieaanbod, maar ook het recht heeft van bepaalde informatiee gevrijwaard te blijven.28
Toegangg tot communicatiemiddelen hangt nauw samen met het recht
opp toegang tot bijvoorbeeld het spectrum. Ook hier zien we een sterke
techniekafhankelijkee benadering van het Supreme Court. Toegang tot
dee media in de zin van een recht op antwoord bij de krant is uit den
bozee (zie hieronder o.m. Miami Herald). Bij de omroep is het echter een
bekendd verschijnsel dat politieke tegenstanders gelijk recht hebben op
2

77 Mainstream

Loudon v. Board of Trustees of The Loudon County Library, 24 F. Supp. 2d 55d2 (E.D. VA)

1998. .
2 88

V g l . dienaangaande Red Lion Boadcasting co. v. FCC, 395 U.S. 367 (1969).

166 6

toegangg tot airtime.29 Overigens wordt ook hierbij de ontvangstvrijheid
vann het publiek betrokken.
Dee mediumspecifieke benadering komt hieronder nader aan de orde.
Hett volstaat hier om vast te stellen dat het systeem van het First
Amendmentt duidelijk rekening houdt met de toegangsfasen van de
communicatievrii j heid.
9-44 BEPERKINGEN

Dee beperkingen zijn in het Amerikaanse systeem te verdelen in ruwwegg drie soorten. Beperkingen die te maken hebben met de inhoud van
dee uiting worden anders beoordeeld dan beperkingen die los staan van
dee inhoud. Beperking vanwege de inhoud, dat wil zeggen vanwege de
ideeënn of informatie die de inhoud bevat, wordt begrijpelijkerwijs
strengerr beoordeeld. De tweede categorie beperkingen richt zich in het
geheell niet op het beperken van de communicatievrijheid. De overheid
probeertt een van de uiting los staand kwaad te bestrijden, of de beperkingg is een bijproduct van een gerechtvaardigde regulering. Er is dus
eenn duidelijk onderscheid tussen beperkingen aangaande de inhoud en
beperkingenn met betrekking tot time, place and manner.30 De derde categoriee wordt gevormd door de beperkingsmogelijkheden van de omroepvrijheid,, waarover hieronder meer.
Zodraa eventuele schade kan worden afgewend met 'more speech' in
plaatss van regulering, is een beperking onconstitutioneel. Hier zien we
hett idee van de marketplace of ideas terug, te weten dat door competitionn in the market, de waarheid wel boven tafel komt.31
TimeTime place and manner beperkingen worden getoetst volgens de middle
levellevel review, andere beperkingen worden beoordeeld met het strict scrutinytiny criterium. Zodra een beperking is gericht tegen de inhoud van een
uitingg die niet in een van de uitgesloten categorieën valt, geldt er een
sterkk vermoeden van ongrondwertigheid. Vervolgens wordt de beperkingg getoetst aan het criterium van strict scrutiny. De beperking is alleen
dann gerechtvaardigd als er sprake is van een noodzaak to serve a compellingpelling state interest en de regulering moet ook narrowly drawn zijn.32

Dee sterkste bescherming geldt tegen voorafgaande beperkingen (prior
restraints)restraints) van 'political speech'. Dit wordt gedemonstreerd door de Pen2

99 V g l . 5ajó 1996, p. 51-85.
3
Nieuwenhuis 1997, p. 93.
3 11 Holmes, dissenting in Abrams v. US 250 US 616 (1919).
3 22 Widmarv, Vincent, 454 US 263 (1981).
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tagontagon papers case. In NY Times v. us verbood het Supreme Court een aantall temporary restraining orders die de New York Times en de Washington
PostPost verhinderden een bepaalde Vietnam studie (bekend als de Pentagon
Papers)Papers) te publiceren. De Supreme Court rechters waren onderling verdeeldd over de vraag of het überhaupt mogelijk is dat er voorafgaand toezichtt op de pers wordt uitgeoefend. Black en Douglas achtten dat geheel
enn al uitgesloten. Brennan acht het alleen toegestaan als vaststaat dat publicatiee leidt tot iets verschrikkelijks in de orde van grootte van een nucleairee holocaust, Burger en Harlan waren van mening dat in dit geval
dee prior restraint wel had gemogen.33 Opvallend genoeg lijkt het Supremee Court een uitzondering gemaakt te hebben op de regel van de
PentagonPentagon Papers zaak in Snepp. In die zaak ging het om een ex-werkne
merr van veiligheidsdienst CIA die de mond gesnoerd werd. Klaarblijkelijkk vormden de staatsveiligheidsaspecten voldoende reden om vrij eenvoudigg over het probleem van het voorafgaande toezicht heen te
stappen.34 4
Eenn van de door het Supreme Court aanvaarde beperkingen van de beschermingg door het First Amendment wordt gevormd door clear and
presentpresent danger. De oorsprong van dit criterium moet worden geschetst
tegenn het felle licht van de Eerste Wereldoorlog en de destijds ingevoerdee anti-spionagewetten. In 1919 wees het Hof twee belangrijke zaken
mett betrekking tot de vrijheid van meningsuiting.35 Zowel in Schenck
alss in Abrams moest het Hof zich uitspreken over veroordelingen wegenss het uiten van een mening. Schenck was veroordeeld wegens het
verspreidenn van pamfletten tegen de dienstplicht. In Schenck komt Justicee Holmes met zijn bekende vergelijking met het drukke theater: 'The
mostmost stringent protection offreespeech would not protect a man in falsely
shoutingshouting fire in a theater and causing a panic'. Hieruit trekt Holmes de
conclusiee dat in oorlogstijd uitingen die de oorlogsinspanningen belemmerenn mogen worden beperkt. In zijn dissenting opinion bij
AbramsAbrams legt Holmes verder uit wat hij bedoelt met zijn clear and present
dangerdanger test: de vrijheid van meningsuiting kan alleen beperkt worden indienn 'there is present danger of immediate evil or an intent to bring it
about...Congresss certainly cannot forbid all effort to change the mind of
thee country.' Vervolgens introduceert Holmes het marketplace model
'Thee ultimate good desired is better reached by free trade in ideas'.36 In
GitlowGitlow laat het Supreme Court weer een veroordeling van een pamflet333 NY Times Co. v. United States, 403 US 713 (1971); Smolla 1992, p. 251-265; Rotunda & Nowak 1992,
p.. 84-89344 Snepp v. United States, 444 U.S. 507 (1980).
355 Schenck v. United States, 249 US 47 (1919). Abrams v. United States, 250 US 616 (1919).
366 Rotunda & N o w a k 1992, p. 53-75.
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tenuitdelerr in stand. In zijn dissent toont Holmes aan dat zijn clear and
presentpresent danger toets waarschijnlijk tot een andere uitkomst had geleid.
Bijj de beperking van de uitingsvrijheid wegens smaad en laster komt
botsingg van grondrechten aan de orde. Vrijheid van meningsuiting en
hett recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer staan hier
rechtt tegenover elkaar. Oorspronkelijk was daarbij de aandacht voor het
rechtt van de gedaagde vrij minimaal. Na NY Times is daarvoor een test
diee de grondrechten met elkaar in evenwicht probeert te brengen.37
Oorspronkelijkk waren libel en defamation net als obsceniteit geheel buitenn het bereik van het First Amendment geplaatst. Sinds New York
TimesTimes v. Sullivan ligt dat gecompliceerder. In die zaak klaagde een politiebeambtee over libel aangezien er negatief was geschreven over zijn politiekorps.. Op grond van het recht van de staat Alabama gold de waarheidd wel als geldig verweer maar lag de bewijslast voor het feit dat een
uitlatingg waar was bij de krant. Daardoor kreeg de politiebeambte gelijk
enn werd hem 500.000 dollar schadevergoeding toegekend. Het Supremee Court vernietigt de uitspraak en legt ook statelijke defamation
laww aan de banden van het First Amendment. Een belangrijke rol in de
uitspraakk speelde het feit dat het Supreme Court er rekening mee hield
datt het hier ging om het bekritiseren van een publieke persoonlijkheid.
Hett toestaan van dergelijke libel rechtspraak zou kunnen leiden tot zelfcensuurr hetgeen niet de bedoeling is. Een publiek figuur kan alleen een
libellibel zaak winnen als er sprake is van actual malice of 'reckless disregard
ofof wether it was false or not'.38 De New York Times test geldt uitdrukkelijk
niett voor privé-figuren. Bovendien gelden andere regels als het niet gaat
omm een zaak van publiek belang.39
Eenn andere beperking van expressie is toegestaan als het gaat om zogenaamdee 'fighting words'. Dit laat zich verzoenen met het marketplace of
ideass model door vast te stellen dat het hier om het soort expressie gaat,
datt een automatische onbewuste reactie oproept.40 Het begin van de
lightingg words doctrine ligt (net als het begin van de jurisprudentie
overr obsceniteit) bij Chaplinsky. Zodra woorden enkel door ze te uiten
gevaarr oproepen, verdienen ze geen bescherming door het First
Amendment,, aldus het Supreme Court. Werkelijk geweld hoefde daarbijj niet bewezen te worden, het was voldoende dat de kans bestond dat
dee woorden een dergelijke reactie te weeg zouden brengen.41 Later
377 Rotunda & Nowak 1992, p. 196-224.
388 New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964).
399 Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., 472 US 749 (1985).
4
Rotunda Sr Nowak 1992, p. 240-241.
4 11 Chaplinsky v State of New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
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werdd het criterium aangescherpt met behulp van het doel van de vrijheidd van meningsuiting. In Terminiello v. Chicago zegt het Supreme
Courtt onder meer dat de functie van communicatievrijheid is '...to invitee dispute. It may indeed best serve its high purpose, when it creates
aa condition of unrest, creates dissatisfaction with conditions as they are,
orr even stirs people to anger...'.42 Dit wijst er op dat een zekere mate
vann provocerend en uitdagend taalgebruik wel degelijk is toegestaan.43
Eenn verdere aanscherping volgde in Cohen. Het criterium van agressie
oproepenn is volgens de rechters in Cohen niet meer voldoende om voetstootss fighting words aan te nemen. Ook moet worden gekeken naar
hett publiek, de duur van de uiting en het gevolg van de uiting. Daarbij
iss een keiharde belediging in het gezicht natuurlijk concreter dan een
abstractee belediging in het algemeen.44 In latere jurisprudentie zijn
veell wetten die dit soort gedrag reguleerden ongrondwettig verklaard
omdatt ze hetzij vague, hetzij overbroad waren.
9-55 TECHNIEK

Bijj de bespreking van de rol die techniek speelt bij de interpretatie van
hett First Amendment gaan we als volgt te werk. Eerst wordt een voorbeeldd gegeven van de rol die verspreidingstechnieken hebben gespeeld
inn het pre-elektronische tijdperk. Hier plaatsen we de opkomst van het
commonn carrier model. Vervolgens komt de introductie van elektronischee media als film, radio en telegrafie aan bod. Daarna bespreken we
dee opkomst van de one to many massamedia en de parallelle ontwikkelingg van telco's en kabelbedrijven. In een vierde paragraaf bespreek ik
dee constitutionele reactie op de komst van het informatietijdperk met
dee bijbehorende nieuwe verspreidingsmethoden.
g.5.1g.5.1 Drukpers

Eenn eerste vraag wordt opgeroepen door de tekst van het First Amendmentt zelf. Welke betekenis moet gehecht worden aan het naast elkaar
opnemenn van freedom of the press en freedom of speech} Er zijn grofwegg drie benaderingen om de betekenis van het woord 'press' uit te leggen.. Volgens de institutionele benadering wordt in het First Amendmentt het instituut Pers als enige private instelling voorzien van
bijzonderee constitutionele bescherming.45 Volgens anderen is het apart
opnemenn van een persvrijheidsbepaling bedoeld om juist voor de pers
bepaaldee bescherming veilig te stellen hetgeen bijvoorbeeld zou kunnen
leidenn tot een recht op toegang voor de pers en een bescherming van het
4 22
433
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455
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journalistiekk brongeheim. Weer andere schrijvers vinden dat de bepalingg aldus moet worden geïnterpreteerd dat het woord 'press' staat voor
elkee methode om informatie over te brengen. Opperrechter Burger behoordee tot deze laatste groep en zag geen verschil tussen: 'the right of
thosee that seek to disseminate ideas by way of a newspaper and those
whoo give lectures or speeches and seek to enlarge their audience'.46 Deze
benaderingg zou men de functionele benadering kunnen noemen. Als
probleemm van deze benadering wordt gezien dat het woord press dan
zo'nn brede betekenis krijgt dat de functie van het woord press naast
speechspeech eigenlijk niet meer bestaat. Een 'register-benadering' komt neer
opp een opsomming van wat de pers inhoudt. Bijvoorbeeld 'kranten,
pamfletten,, nieuwsbrieven' etcetera. Het Hof lijkt deze benadering te
hanterenn in Lovell v. City of Griffin uit 1931. Het nadeel van die laatste benaderingg ligt in het arbitraire karakter van zo'n opsomming.47 Volgens
Smollaa moet daarentegen met behulp van de escalation clause gezocht
wordenn naar een actieve aanpassing aan nieuwe technologie. 'When it is
technologicall change that brings on the increase in governmental
power,, this escalation clause means that constitutional doctrines must
bee adapted to new technologies'48 Het First Amendment zelf geeft de
presspress clause ook dezelfde bescherming als de speech clause.^
9.5.29.5.2 Post
Dee Postdienst moet universeel zijn om werkelijk te kunnen slagen. In
koloniaall Amerika moest post tot in de 19e eeuw gecombineerd worden
mett andere diensten teneinde winstgevend te zijn. Een natuurlijke
bondgenoott bleek de krant te zijn. Dit omdat het postnet optrad als distributienett voor het nieuws, omdat het postkantoor een nieuwscentrum
bijj uitstek was vóór het tijdperk van wireservices en reporters en omdat
dee functie van postmeester een politieke was zodat de regering op die
manierr kon zorgen voor een centraal gestuurde openbare informatievoorziening.500 Dommering beschrijft het belang van de post voor het
informatievoorzieningprocess als volgt: 'Zonder verspreiding blijft het
gedruktee en geschreven woord gevangen tussen de vier muren van de
domeinenn van de geestelijke elite.'51
Postt was al snel een belangrijk net voor het vervoer van openbare informatie.. Senator Calhoun zei het in 1817 als volgt: 'Let us conquer space.
ItIt is thus that... a citizen of the west will read the news of Boston still moist
4 66 First national Bank of Boston v. Bellotti,
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fromfrom the press. The mail and the press are the nerves of the body politic'.52
Krantenn kregen een gereduceerd tarief en de neutraliteit van de post
werdd al bedreigd. Ten tijde van de burgeroorlog kwam vanzelf de inhoudd van de te vervoeren post in de belangstelling te staan. Hier kan
hett ontstaan van het common carrier beginsel worden geplaatst. Dat beginsell houdt onder meer in dat common carriers een leverplicht hebben,, en niet mogen discrimineren tussen de verschillende soorten informatie.533 'Carriers, because often they are monopolies, at least locally, are
requiredrequired to serve their customers in a quite impartial way. To this extent
thoughthough the law of common carriage differs from Ithe law of press and platform,form, it is also designed to protect free expression'^
Artikell i, section 8 van de constitutie waarin staat dat het huis van afgevaardigdenn de bevoegdheid heeft postkantoren in te stellen werd niet
inn conflict geacht met het First Amendment zodat het als opdracht
werdd gezien het postnet te ontwikkelen en daarbij bepaalde kranten te
subsidiëren.. Waar het First Amendment het Congres verbood zich te
bemoeienn met de pers, kon het via de post wel degelijk invloed uitoefenen.. Sociale doelen werden een hoofdonderdeel van het postbeleid.
Aann de goedkope posttarieven voor kranten werden kortingen voor boekenn en tijdschriften toegevoegd.
Postt werd gereguleerd op basis van de commerce clause (dat het Congres
dee bevoegdheid verleende de interstatelijke handel te reguleren) maar
kreegg in de vorm van de non-discriminatieplicht toch ook een element
vann algemeen belang mee. De post ontwikkelde zich tot een communicatiemiddell waar iedere burger recht op had, ongeacht diens woonplaatss en de winstgevendheid van de aan hem verstrekte dienst. Zo
werdd de post bezongen als voorwaarde voor vrij debat en openbare discussie.555 Het alom aanwezige postsysteem was een belangrijke componentt van de vroege Amerikaanse democratie. Het enorme land werd
verbondenn door het web van informatie dat door de post in stand gehoudenn werd. 'Without mails and newspapers 'the people' would not have
beenbeen well enough informed to participate in the process of government.'56
Dee Sola Pool onderscheidt twee constitutionele problemen bij de post:
a.. the legaliteit van een monopolie op één bepaalde communicatievorm
5 22 Geciteerd bij De Sola Pool 1983, p. 77.
533 Dommering e.a. 2000, p. 245-246.
544 De Sola Pool 1983, p. 75.
555 De Sola Pool 1983, p. 79.
5 "" Berm an 1995, p. 1635-1636. Aldaar g e c i t e e r d : 'For the purpose of diffusing knowledge [...] - every
s t a t ee - c i t y - c o u n t y - v i l l a g e - and t o w n s h i p in the union should be t i e d t o g e t h e r by means of the
p o s t o f f i c e .. This is t h e t r u e non-electric wire of the g o v e r n m e n t '

172 2

enn b. de vraag in hoeverre mag worden gediscrimineerd naar de boodschap.. In de vs hebben noch het Congres, noch het Supreme Court deze
vragenn eenduidig beantwoord. Vaak werd een middenweg bewandeld
waarbijj hetzij enige afbreuk werd gedaan aan het common carrier beginsel,, hetzij enige restricties werden opgelegd aan wie post mocht vervoeren.577 Het begrip common carrier is ondertussen nooit echt goed gedefinieerd.. The Communications Act 1934 omschrijft een common
carrierr circulair als 'any person engaged as a common carrier for hire'.58
Hierr komen we ook een overlap tegen met het recht op niet-openbare
communicatie.. 'Among these rights of 'far greater importance than the
transportationn of the mail' were both freedom of speech and protection
againstt unreasonable search and seizure. The latter was the crucial
pointt for sealed first class material: without a warrant, the post office
hadd no right to open letters and so had no way of excluding unmailable
matter.. With regard to open printed matter, the contents of which could
bee easily established, the crucial point was the First Amendment.'59
Inn een zaak waarin de postmeester het vervoer van een socialistische
krantt weigerde ontkende het Supreme Court dat er een schending was
vann het First Amendment, omdat er ook andere manieren waren om de
krantt te verspreiden. Maar Holmes merkte in zijn dissenting opinion
opp dat, while the government was not obligated to provide mail service of any
kind,kind, if it did provide it, it must do so without discrimination, 'the use of
mailsmails is almost as much a part of free speech as the right to use our tongues.'ues.'6060 In Lamont ging het om een wet die het nodig maakte dat voor het
versturenn van communistische post aan de geadresseerde moest wordenn gevraagd of deze wel prijs stelde op een exemplaar van bijvoorbeeld
dee Peking Post. Een geadresseerde, de heer Lamont, begon nadat hem
zoietss gevraagd was een rechtszaak en won bij een unaniem Supreme
Court.. Relevant was onder andere dat uit werd gemaakt dat het First
Amendmentt zich eveneens uitstrekt tot de ontvanger van informatie.
Mett andere woorden, de postautoriteiten mogen niet weigeren door de
overheidd onwenselijk geachte propaganda te bezorgen.61
Concluderendd kan gesteld worden dat de post als verspreidingsmethodee vooral werd benaderd als transportbedrijf met publieke dienst-taak.
Eisenn als non-discriminatie en de vervoersplicht hebben echter wel degelijkk betekenis voor de bescherming van de communicatievrijheid.
577 De Sola Pool 1983, p. 81-83; Dommering e.a. 2000, p. 245-246.
5 88 Ross 1998, p. 294..
599 De Sola Pool 1983, p. 84.
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g.5.3g.5.3 Telegrafie

Anderss dan in Europa, ontwikkelde de telegrafie zich in de Verenigde
Statenn niet parallel aan de post. Waar in Europa de postale monopolies
zichh veelal uitstrekten tot de nieuwe dienst van de telegrafie, was dat in
Amerikaa geenszins het geval. Telegraph Law is in de Verenigde Staten
veeleerr te vergelijken met het recht dat van toepassing was op de ontwikkelingg van de spoorwegen.62 Het model voor telegrafierecht stamt
vann de zich ontwikkelende common carrier benadering bij de spoorwegen.. Daarbij was cruciaal dat telegrafie in beginsel niet werd gezien als
nieuwee communicatietechnologie maar als business machine, aangezien
dee kosten voor het vervoer van informatie buitengewoon hoog waren.
Omm die reden reguleerde het Congres onder de commerce clause. Desalnietteminn maakte de pers al vanaf de jaren 1840 gretig gebruik van de
telegraaf.. De hoge kosten van de telegrafie maakten het echter onmogelijkk voor individuele kranten er veel gebruik van te maken. Er moest
duss een gemeenschappelijk gebruik worden ontwikkeld, de nieuwsbureaus.. Een gevecht ontstond tussen telegrafiebedrijven en uitgevers
overr wie de nieuwsbureaus zouden beheren. De telegraafbedrijven
probeerdenn uit te groeien tot meer dan slechts transporteur maar uiteindelijkk behaalden de krantenuitgevers de overwinning en bleven in
hett bezit van de nieuwsbureaus. Telegrafiebedrijven weigerden aanvankelijkk berichten van concurrerende kranten of nieuwsbureaus te
vervoeren,, maar moesten deze strijd na verloop van tijd staken. Overigenss werd een vergelijkbare strijd gevoerd in Europa. Na protesten over
dergelijkee tirannie van de telegrafiebedrijven werden zij in Europa bij
dee postdienst gevoegd, op voorwaarde dat zij zich niet zouden bemoeienn met het zelf produceren van informatie.63
Vanaff 1866 werd de telegrafie in de Verenigde Staten geleidelijk aan
gemonopoliseerd.. Nog in 1899 maakt het Congres de vergelijking met
dee spoorwegen. Beide zijn common carriers, en beide zijn commerciëlee ondernemingen. Het is niet zo dat de telefoon- en telegraafbedrijven
inn ruil voor het monopolie een common carrier status aannamen. Veeleerr leidden de marktomstandigheden er vanzelf toe dat een common
carrierr situatie ontstond.64
Dee Sola Pool onderscheidt een aantal kenmerken aan common carriers
naastt het discriminatieverbod. Zo moeten ze vaak een vergunning verkrijgenn en mogen ze hun klanten vaak niet vragen hun rechten op zij
tee zetten. Tenslotte zijn de tarieven vaak gereguleerd. In de Verenigde
6 22
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Statenn werd in de Telecommunications Act van 1934 bepaald dat zowel
telefoniee als telegrafie common carriers waren en dat tarieven konden
wordenn vastgesteld door de Federal Communications Commission
(FCC).655 Zoals gezegd werd telegrafie niet bij het First Amendment gerekendd vanwege de hoge kosten in het gebruik, waardoor het niet werd
gezienn als medium om meningen te uiten.
9.5.49.5.4 Telefoon
Telefoniee werd in de vs duidelijk gezien als opvolger van telegrafie en
duss werd op dezelfde manier common carrier law toegepast.66 'The
phonee was not seen as a successor to the printing press'. De benadering
vann het medium was anders dan die van de drukpers. Er zou geen vergunningg worden afgegeven tenzij de staat dat goed achtte.
Dee uitvoerige regulering van de telefoonindustrie werd gezien als een
middell om het First Amendment recht van een ieder tot non-discriminatoiree toegang te garanderen. 6? De telefoonindustrie was gedurende
hett grootste deel van de twintigste eeuw gereguleerd als een transporteurr van andermans goederen. Daar kwam in de jaren '90 van de twintigstee eeuw verandering in. Net als de kabelmaatschappijen begonnen
dee telecommunicatiebedrijven tegen het hek te springen dat stond om
hunn pure vervoerstaak.68 Aan het einde van de twintigste eeuw nam de
bemoeieniss van de overheid met de inhoud van telefoniegesprekken toe,
enn nam tegelijkertijd de bemoeienis van de operators met hun vracht
toe.69 9
Dee mogelijkheid van bescherming van telefonie in het kader van het
Firstt Amendment kwam aan de orde in Sable Communications. Het
gingg om een soort mengvorm van openbare en privé-communicatie
aangezienn het ging om tevoren opgenomen bandjes waar onbeperkte
aantallenn luisteraars op ieder gewenst moment naar konden luisteren
doorr in te bellen. Het ging in die zaak om een telefoonsekslijn, in Amerikaa dial-a porn geheten. De vraag was of de overheid de toegang tot dergelijkee telefoondiensten mocht beperken op grond van hun onfatsoenlijkheid.70 0
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55 De Sola Pool 1983, p. 96.
Zie ook W i n s t o n 2000, p. 58-59.
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Hett Supreme Court maakt hier een zorgvuldig onderscheid ten opzichtee van de regulering van de omroep. De aandacht gaat uit naar de
specifiekee aard van het te reguleren medium. Immers, de regels die in
Pacifica,Pacifica, een omroepzaak, aan de orde kwamen, hadden als doel onfatsoenlijkee programma's op zulke tijdstippen uit te zenden dat de kans
datt kinderen er naar zouden kijken (of luisteren, het ging om een radio
uitzending)) zo klein mogelijk werd gehouden. Het Supreme Court
geeftt aan dat dit argument voor commerciële telefoonlijnen niet of nauwelijkss op gaat: 'placing a telephone call is not the same as turning on
aa radio and being taken by surprise by an indecent message.'71 In de
SableSable zaak zag het Supreme Court geen captive audience probleem en
werdd de regeling in strijd met het First Amendment bevonden. Beslissendd voor de mate van bescherming is dus ook de context van de ontvangst.722 De toets die wordt aangelegd geeft aan dat voor regulering van
beschermdee uitingen de hoogste mate van precisie gebruikt moet worden;; 'It is not enough that the government's ends are compelling; the
meanss must be narrowly tailored to achieve those ends' 73 De Sable'least'least restrictive means'-test werd zo het criterium voor de grondwettigheidd van de regulering van toegang tot grondwettelijk beschermd indecentt materiaal 74 Belangrijk is dat het Supreme Court blijkbaar van
meningg is dat nieuwe elektronische media op hun eigen merites moetenn worden beoordeeld, terwijl daarbij hun technologische eigenschappenn in ogenschouw moeten worden genomen.
Ookk de regel dat common carriers niet zelf inhoud mogen aanbieden
kwamm onder druk te staan. Met behulp van het First Amendment zijn
telefoonbedrijvenn er in geslaagd af te dwingen dat zij bijvoorbeeld videodienstenn kunnen aanbieden. Er zijn twee hoofdconclusies te trekken:: Ten eerste hebben common carriers een First Amendment recht
omm te weigeren bepaalde informatie door te geven. Ten tweede mag de
overheid,, mits inhoudsneutraal, bepaalde vormen van toegang reguleren. 75 5
Niett iedereen is enthousiast over de bovenbeschreven ontwikkelingen.
Hett langzaam afbrokkelen van het common carrier model heeft grote
implicatiess voor de toekomst van de telecommunicatiebedrijven in het
informatietijdperk.. Zo vreest Barron dat het afzwakken van de nondiscriminatieplichtt gevolgen zal hebben voor de vrijheid: 'The end result
7 11 Sable Comm. v. FCC, 492 US 115, (1989} at 127-128.
7 22 Bricker 1999, p. 4 e.v.
733 V a s h e e t g g g , p. 6.
744 Berman 1995, p. 1631.
755 H a m m o n d 1995, p. 54.
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couldd be that the regional telco will not only control who enters the
conduitt but also what can be said on it.'76
9-5-59-5-5

Film

Dee film kwam er in het begin van de 20ste eeuw bekaaid vanaf wat betreftt bescherming door het First Amendment. In Mutual Film v Ohio
uitt 1915 was een wet aan de orde die een goedkeuring door een raad van
censuurr voorschreef voor het vertonen van films. De advocaat van Mutualtual legt uitgebreid uit hoe het nieuwe medium film werkt, en hoe het
kann worden gebruikt om meningen en informatie over te brengen.
Schamperr merkt het Supreme Court op dat als die films dan zo goed
zijn,, ze wel door de censuur zullen komen. Nee, 'common sense' verzett zich tegen het op één lijn stellen van film met de vrijheid van meningsuitingg via de pers. Dat komt mede doordat 'the exhibition of movingg pictures is a business pure and simple, originated and conducted
forr profit, like other spectacles, not to be regarded, ... we think, as part
off the press of the country or as organs of public opinion. They are
meree representations of events, of ideas and sentiments published and
known,, vivid, useful and entertaining no doubt, but, as we have said capablee of evil, having power for it, the greater because of their attractivenesss and manner of exhibition.'77

Blijkbaarr zijn er drie elementen die er voor zorgen dat film niet beschermdd wordt door het First Amendment: a. for business b. great attractivenesstractiveness en c. capability of evil (and prurient). Al in 1948 oordeelde he
Supremee Court dat expression devoid of ideas ook onder het First Amendmentt valt. Belangrijkste reden was dat het onderscheid tussen informerenn en amuseren niet te maken valt. Dit vormde een zogenaamde
ongrijpbaree grens, en was daarom niet geschikt als criterium om te bepalenn of er wel of geen First Amendment bescherming was.
Hett Supreme Court gaat pas om in 1952 in Burstyn v. Wilson. Dan wordt
uitgemaaktt dat ook films onder het First Amendment vallen. Hoewel
mett deze zaak het bereik van het First Amendment flink werd uitgebreidd behelsde het tegelijkertijd een relativering van de bescherming.78
Inn Burstyn geeft het Hof ook al aan dat erkenning van First Amendmentt bescherming niet het einde van het probleem is, maar het begin.
Daarmeee neemt het Hof de benadering over van opperrechter Jackson
inn diens concurring opinion bij Kovacs v. Cooper. Deze houdt een be766 Barron 1993, p. 403.
777 Mutual Film v. Industrial Commission of Ohio 236 US 230 (1915).
7
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toogg voor volkomen mediumspecifieke bescherming en stelt vast: 'the
movingg picture screen, the radio, the newspaper, the handbill, the
soundd truck and the street orator have differring natures, values, abusess dangers. Each, in my view, is a law unto itself.'79 Het Hof verlaat
inn Burstyn de notie dat films eerder amuseren dan informeren en
noemtt de film een belangrijk medium voor de communicatie van
ideeën.. Ook laat het Hof het argument dat film slechts uit zakelijk oogpuntt gemaakt wordt, vallen, aangezien dat argument ook in veel gevallenn opgaat voor de printmedia. Desalniettemin blijft 'the potential for
evil'evil' van films een belangrijke factor voor het bepalen van de toegestanee mate van community control.
9.5.69.5.6 Ether-Omroep
Anderss dan bij de regulering van telefonie en telegrafie, was de staat er
zekerr van doordrongen dat de regulering van omroep in de Verenigde
Statenn in de jaren '20 wel degelijk implicaties had voor de uitingsvrijheid.. De toepasselijkheid van het First Amendment werd flink bediscussieerdd in de aanloop naar de Radio Act 1927. Uiteindelijk besloot het
Congress toch de inhoud te reguleren, niet omdat men het First Amendmentt niet relevant achtte, maar eerder omdat in de nieuwe technologischee context het First Amendment wat onhandig leek. Er werd, in tegenstellingg tot in diverse landen in Europa, niet gekozen voor
nationalisatie.. Bij de ontdekking van de mogelijkheden van het spectrumm traden al gauw de eerste gevallen van interferentie op, hetgeen
eenn belangrijke reden werd voor regulering.80 De oplossing werd gevondenn in een vergunningenstelsel.81
Dee technologische context werd gevormd door spectrumschaarste, die
reedss in 1925 gevoeld werd. De Radio Act 1912 gaf echter alleen de bevoegdheidd het spectrum te reguleren ter voorkoming van interferentie,
niett als verdeelmiddel in schaarste. Weliswaar dacht men dat in de toekomstt door technologische verandering wellicht de schaarste kon wordenn opgelost, in de jaren twintig zag men geen andere oplossing dan het
aanwijzenn van de gelukkigen die het spectrum zouden mogen gaan gebruiken. .
Uiteindelijkk ontstond het systeem van 1927: de omroepen werden aangewezenn en kregen vergunningen van de regering, doch de regering
799 Kovacs v. Cooper, 336 U.S. 77 (1949) (Jackson, Concurring), het ging in casu overigens over de
'soundd t r u c k ' , de ook in de Nederlandsejurisprudentie belangrijke geluidswagen.
8
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mochtt niet de inhoud van de programma's controleren of aan censuur
onderwerpen.822 In de begintijd deden de radiostations veel aan 'privatee censoring'. Een van de redenen was dat de adverteerders belang
haddenn bij een zo groot mogelijk publiek. De neiging bestond om te
proberenn te voorkomen dat iemand in het publiek benadeeld of gekwetstt werd door de uitzending. Dit had te maken met het idee van
radioo als 'a uniquely powerful force'. 'Here is an agency that has reachedd deep into the family life. We can protect the home by preventing
thee entry of printed matter destructive to its ideals but we must doubleguardd the radio.'83
Dee omroepen verdedigden zich tegen beschuldigingen van (zelfcensuurr met een vergelijking met de redactionele verantwoordelijkheid
vann krantenredacties. Echter, zo voerden tegenstanders aan, het is
steedss moeilijker een radiostation op te richten en bovendien is een
krantenredactiee niet aangesteld door de overheid.84
Watt was nu de ratio voor overheidsregulering van de inhoud van omroep-programma's?? In Banzhafv. FCC kwam een aantal redenen naar
voren:: De rechter oordeelde in die zaak dat omroep verschilt van geschrevenn pers omdat die laatste een karakteristieke verscheidenheid
biedtt die toegankelijk is voor mensen zonder technische kennis of
dikkee portemonnees. Bovendien oordeelde hij dat bij geschreven communicatiee iets van een affirmative action nodig was om kennis te nemen
vann de informatie, terwijl de radio zo de kamer in 'knalt' en daarmee de
nietsvermoedendee luisteraar kan verrassen; 'broadcast messages, in
contrast,, are 'in the air'.' Het Hof kwam tot het oordeel dat aangezien
hett effect van de elektronische media moeilijk was te berekenen, en
aangezienn ze 'pervasive' zijn, het redelijk is te veronderstellen dat de impactt van omroep groter is dan die van de pers.85 Zowel de 'multiplicity'
alss de 'pervasiveness' doctrine zijn echter zwak. Ten eerste is de dikke
portemonneee toch al gauw nodig om van een massa medium gebruik
tee maken. Ten tweede is het relatieve effect geen reden om de beschermingg aan te passen. Dat zou er immers op neer komen dat alleen expressiee zonder effect maximaal beschermd wordt.86
All in NBC v. LTS overwoog het Supreme Court dat een weigering van
eenn vergunning aan een radiostation om redenen van algemeen be8 22
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langg geen inbreuk op het First Amendment betekende. Er bestond immerss geen door het First Amendment beschermd recht op een vergunning.. Duidelijk werd de nadruk gelegd op het belang van het luisterendee publiek en de ontwikkeling van het medium. 87 De hoofdlijn
wass dat er geen recht op omroepvrijheid bestond aangezien het recht
vann het publiek paramount was. Zolang ideeën niet direct werden onderdruktt mochten dan ook best voorwaarden aan omroepen worden
gesteld.888 In Red Lion gaat het Supreme Court dan de spectrumzekerheidd als ratio hanteren voor regulering van de omroep. Hiermee is het
schaarsteargumentt geïntroduceerd als onderliggende motivering om
dee inhoud van omroepprogramma's te reguleren. Het Hof merkt hier
opp dat 'only a tiny fraction of [the public] can hope to communicate if
intelligablee communication is to be had, even if the entire radio spectrumm is to be utilized in the present state of commercially acceptable
technology'.899 Overigens heeft de public trustee rol van de omroepen
ookk duidelijke voordelen aangezien dat de markt afschermt: 'The
broadcasterss waxed proudly of their role. The First Amendment seemedd to them to mean that Congress shouldn't mess with people's
rightt to speak, or with their right to be the press. The people have
somee rights, and 'the press 'has others'.90 Hiermee lijkt het Supreme
Courtt de benadering van de free marketplace of ideas te verlaten. Immers,, er wordt niet meer vertrouwd op de informatiemarkt om zelf te
regulerenn wat wordt gehoord. In plaats daarvan wordt de luisteraar beschermd.. Opvallend genoeg speelt bij de discussie over toegang tot het
spectrumm het fenomeen publieke omroep, public broadcasting, nauwelijkss een rol. Wel wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
pluraliteitt van sprekers.
Vann Alstyne vergelijkt Red Lion met Miami Herald om de verschillen
aann te geven in benadering van pers en omroep.91 In Tornillio v. Miami
HeraldHerald besloot het Supreme Court juist dat er geen recht op toegang tot
dee pers is aangezien de overheid daarmee teveel invloed zou verwerven
opp de inhoud van de media.92 Als na iedere controversiële uitlating een
tegenstanderr aan het woord moet worden gelaten zouden kranten controversiëlee meningen wel eens kunnen gaan mijden, een duidelijk chillingling effect. Van Alstyne trekt de vergelijking met het systeem dat werd
gehanteerdd in de tijd dat de drukpers net was uitgevonden, waarbij ook
8
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eenn exclusieve concessie werd verleend aan een monopolist, en andere
publicatiess verboden waren.93
Hett censuurverbod uit de Communications Act is uitgelegd als een verbodd op voorafgaand toezicht op de inhoud van uitzendingen voor radio
off televisie. De FCC kan wel op grond van de inhoud van uitzendingen
overgaann tot het niet vernieuwen van een vergunning. Immers, de FCC
moett het vergunningenbeleid voeren 'according to 'the public interest,
convenienceconvenience and necessity.'
Dee keuze voor dit systeem heeft alles te maken met onbekendheid met
hett nieuwe medium. Ten eerste was de overheid in de jaren '30 nog niet
ergg zeker over het doel, nut en de ontwikkelingsmogelijkheden van het
spectrum.944 Daarom gold dat regulering noodzakelijk was ter ontwikkelingg van het nieuwe medium.95 Ten tweede was er (zoals hierboven aangegeven)) het idee dat het vrije gebruik van frequenties zou leiden tot
grotee interferentie. In NBC V. US verwoordde opperrechter Frankfurter
dee schaarstemotivering voor de regulering van het spectrum als volgt:
'radio'radio broadcasting facilities are limited; they are not available to all who may
wishwish to use them; the radio spectrum simply is not large enough to accomodatedate everybody.'96 De kritiek op de 'scarcity rationale' is tweeledig. Enerzijdss is schaarste een eigenschap van ieder economisch goed - dus ook
vann de hulpbronnen die de pers gebruikt. Anderzijds is er volgens sommigenn geen daadwerkelijk gebrek aan omroepfrequenties.97
Tenn derde was het ook in het belang van de industrie om aan te sturen
opp een vergunningenstelsel aangezien dat een bescherming opleverde
tegenn omroepen die later op de markt kwamen. Ten slotte bestond er
zekerr in het Congres grote angst voor de enorme invloed van de radio
enn de omroepen. Het beleid van de FCC leek vanaf het begin op dat van
dee Interstate Commerce Commission. De FCC keek of 'the public interest,, convenience and necessity were best served by the particular cargo
orr mix of freight a broadcaster would provide.'98
Dee FCC oefende inhoudscontrole uit via de nonrenewal mogelijkheid.
Hett gaat dan bijvoorbeeld om het niet voldoen aan het aangegeven programmaprofiell of het gebruik van 'indecent or vulgar language'. Daarnaastt kon de FCC door eyebrowlifiing, het onder druk zetten van omroe933 Van Alstyne 1990, p. 6g.
944 V e r b e m e 2000, H. 4.
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penn om 'vrijwillig' af te zien van bepaalde programmering tijdens familymily hours, een grote invloed uitoefenen.
All deze factoren kunnen leiden tot een sterke zelfcensuur door de omroepen."" In CBS v. FCC sprak de rechter zich uit over een weigering van
dee omroepen een bepaalde documentaire over president Carter uit te
zenden.. De FCC achtte dat in strijd met de verplichting tot equal access
voorr politieke kandidaten. Het Supreme Court hield de beslissing van
dee FCC overeind, ondanks de vergaande implicaties voor de vrijheid van
meningsuiting.1000 In Red Lion ging het om een right to reply zaak. Een
kleinn radiostation had een programma uitgezonden met opmerkingen
overr een journalist en had deze laatste een weerwoord aangeboden
tegenn betaling van het standaardbedrag van 5 dollar. De FCC gaf echter
dee opdracht gratis tijd ter beschikking te stellen aan het beledigde individu.. Dit vond Red Lion een te grote inbreuk op de redactionele vrijheid
onderr het First Amendment. Het Supreme Court koos echter de kant
vann de FCC en oordeelde dat de manier waarop de FCC de wet toepaste
binnenn de grenzen van het First Amendment bleef.101
Dee conclusie uit Red Lion is duidelijk. De uitingsvrijheid die voor de omroepp bestaat is niet te vergelijken met die voor drukpersuitingen. Soms
moett een omroep nu eenmaal andere stemmen laten horen dan ze zelf
zouu willen omdat die stemmen anders 'banned from the airwaves' zoudenn zijn. Daaruit volgt bijna een positieve verplichting van de FCC om de
fairnesss doctrine te handhaven.102 Die plicht gaat echter niet zo ver dat er
eenn individueel recht op toegang tot elektronische media uit kan worden
afgeleid.. Dat zou immers de rijken bevoordelen en niet in het publieke
belangg zijn. Bij frequentieschaarste zullen de frequenties bij gelijke rechtenn eindigen bij de hoogste bieder. Het omroepsysteem zou daarmee
veranderenn in 'a system of self-appointed editorial commentators'.™3
Dee plicht aan omroepen om 'fair' te zijn was echter idioot vaag. Brennann noemt het dan ook naïef te verwachten dat omroepen die vooral
luisterr (en kijk-)cijfer belangen hebben een pluriform en controversieel
aanbodd zullen creëren.104
999
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Interessantt is dat de FCC in latere zaken wat lijkt af te stappen van de
scarcityy rationale en de neiging tot inhoudelijke beïnvloeding. Zo werd
inn 1988 de fairness doctrine overboord gezet met de volgende overwegingg van de FCC: 'The evil of the government intervention in the editoriall process of the press (wether print or electronic) and the right of individualss to receive political viewpoints unfettered by government
interferencee are not changed because the electromagnetic spectrum (or
anyy other resource necessare to convey expression) is scarce or because
thee governement (in conjunction with the marketplace) allocates that
scarcee resource...'105 Deze uitspraak is des te belangrijker aangezien
vrijwell iedere beperking van de communicatievrijheid in het kader van
dee omroep gebaseerd werd op spectrumschaarste.106
Desalnietteminn blijft het argument van de controle van de ether met het
oogg op het bevorderen van pluriformiteit springlevend. Zo vond het
Supremee Court het goed dat de FCC er bij haar toewijzingsbeleid van
vergunningenn naar streeft meer minderheidsgroepen op de ether te
krijgenn zodat het radioaanbod pluriformer wordt.107
Hett verschil met het vijf jaar later gewezen Miami Herald arrest is opvallend.. In die uitspraak werd uitgemaakt dat er geen recht op toegang
tott de pers bestaat. Anders dan in de omroep is er geen fairness doctrinee die de mogelijkheid van een weerwoord vereist.108
Inn FCC v. NCCB bleek dat ook strenge mededingingsregels door de beugell konden, zolang ze het antitrust belang dienden en zolang er sprake
iss van technische schaarste.109 In Pacifica oordeelde het Hooggerechtshoff dat de bevoegdheid van de FCC om de inhoud van programma's te
beoordelenn zich mede uitstrekt over de bevoegdheid adult speech te reguleren.. Dat wil dus zeggen dat niet alleen obscene speech (buiten de beschermingg van het First Amendment geplaatst) maar ook indecent
speechspeech door de FCC geweerd mag worden op bepaalde tijden.110 Justice
Burgerr voegde het captive audience argument toe. Zo werd het pervasivenesss argument aangevuld met privacy belangen en zorgen om kinderen.. In hun dissenting opinion verwerpen Brennan en Marshall het
gebruiktee argument van de privacy van de luisteraar. Dit ten eerste
omdatt een radio moet worden ingeschakeld en zo een handeling van de
10
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luisteraarr nodig is. Ten tweede omdat de bescherming van de jeugdigenn primair een taak is van de ouders, niet van de FCC. Rotunda en
Nowakk overwegen dan ook naar aanleiding van Pacifica: 'The willingnesss to allow government regulation of content, so long as the regulationn appears to these justices to promote reasonable ends is a disquietingg and a significant departure from traditional First Amendment
theory...'.'1111 Aangezien de beslissing in hoge mate werd beïnvloed door
dee resultaats wens van de zittende rechters wordt dit wel een voorbeeld
vann result oriented jurisprudence genoemd. Justice Stevens verwoordt dit
mett de befaamde uitspraak over een varken in de hal: "We simply hold
thatt when the commission finds that a pig has entered the parlor [insteadd of the barnyard], the exercise of its regulatory power does not dependd on proof that the pig is obscene.'112 Deze varkenstest, zo merken
Rotundaa en Nowak droogjes op, zal weinig duidelijkheid scheppen voor
dee lagere rechter.
9.5.79.5.7 Kabel
Hierbovenn werd duidelijk dat de ether-omroep kan rekenen op de laagstee grondwettelijke bescherming in het spectrum van het First Amendement.. De kabel was er aanvankelijk niet veel beter aan toe. Volgens
sommigenn geldt hier geen schaarste argument en maakt dat het verschill met omroep: meer kanalen kunnen via één kabel verspreid worden.. Anderzijds is door machtsverhoudingen ook schaarste ontstaan,
maarr het Supreme Court zegt daarover dat 'economie scarcity does not
justifyy intrusions into First Amendment rights.' Zelfs als er sprake is
vann schaarste op de kabel dan moet nog worden gekeken welke toets
wordtt aangelegd: 'Even then, it would be necessary to decide whether
mediaa should be governed by constitutional standards governing old or
neww media.'113 In Preferred Communications ging het om een weigering
doorr de gemeente Los Angeles om een vergunning te verlenen aan een
kabelmaatschappijj om via de kabel programma's te verspreiden. De
stadd beweerde dat er geen sprake was van een inbreuk op First
Amendmentt rechten aangezien het kabelbedrijf niet had meegeboden
opp de veiling voor de tot op dat moment enige vergunning [franchise].
Volgenss de stad zouden meerdere kabelsystemen leiden tot minder
kwaliteitt en verkeersoverlast. Dat laatste element wijst op een andere
vormm van schaarste, die van de graafrechten. Het kabelbedrijf reageerdee hierop met de stelling dat dergelijke problemen ook oplosbaar waren
zonderr de vrijheid van meningsuiting in deze mate te beperken. Het
Supremee Court was ook van oordeel dat er wel degelijk First Amend1 1 11
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mentt aspecten speelden en verwees terug met de opdracht zowel de uitingenn van het kabelbedrijf als de handelingen van het kabelbedrijf te
beoordelenn in het licht van het First Amendment en zo af te wegen
tegenn maatschappelijke belangen.114
Dee vraag naar de status van de communicatievrijheid van de kabelbedrijvenn kwam tevens aan de orde in Turner Broadcasting v. FCC. De vraag
wass daarbij aan de orde of de verplichting bepaalde programma's door
tee geven - de must carry regeling - die de FCC aan de kabelmaatschappijenn oplegde niet in strijd was met het First Amendment.115 De regeringg betoogde dat de overheid - in lijn met Red Lion - de bevoegdheid
hadd bepaalde op inhoud gerichte regulering op de kabel toe te passen.
Dee grote vraag was welke benadering het Supreme Court zou toepassenn op de kabel. Werd het printmodel gevolgd van het arrest Miami
HeraldHerald of werden de kabelaars als omroep behandeld conform Red
Lion?Lion? Hierbij speelde een rol dat het Supreme Court in de Miami Heraldald uitspraak geen beperking had opgenomen die er voor zorgde dat de
uitspraakk alleen gold voor het printmedium. In feite zorgde die uitspraakk ervoor dat iedere inhoudsgerichte beperking van elk medium behalvee de ether-omroep - onder vuur kwam te liggen van de strict scrutinytiny analyse.116 Het Supreme Court verwerpt dan ook de stelling dat
TurnerTurner moet worden beoordeeld onder de Red Lion doctrine. Immers,
RedRed Lion is gebaseerd op de unieke en onderscheidende eigenschap dat
omroepfrequentiess een schaarse bron zijn die moet worden verdeeld
tussenn vele aanvragers terwijl de kabel dergelijke inherente schaarste
niett kent. Het Supreme Court stelt dat in het licht van de technologischee vooruitgang geen beperking van het aantal sprekers via de kabel te
verwachtenn valt. Evenmin is er het gevaar van interferentie dat bij de
frequentiess speelt.117
Ookk het argument van de regering dat de regulering noodzakelijk is
vanwegee de imperfecte kabelmarkt vindt geen gehoor. Immers, wetten
diee de media, of elementen daarvan, speciaal aanwijzen voor een bijzonderr regime dienen streng getoetst te worden aan het First Amendment.. Dat wil dus zeggen dat een zeker ingrijpen op grond van het mededingingsrechtt misschien geoorloofd kan zijn, maar dat een ingrijpen
datt zich uitsluitend richt op de kabel aan strenge eisen zal moeten vol11
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doen.1188 Wel is het zo dat de kabel eerder aanleiding geeft tot ingrijpen
dann de pers. Immers, anders dan bij de krant, oefent het kabelbedrijf
sterkee controle uit over de ontvangstvrijheid van het publiek. Hoe sterk
hett monopolie van een krant ook is in een bepaalde markt, er is geen
mogelijkheidd om lezers ervan te weerhouden een andere krant te
lezen.119 9
Inn de zaak Turner meende slechts een minderheid dat de must carry bepalingenn op de inhoud gericht waren en dat dus getoetst moest worden
volgenss strict scrutiny. Die toets konden de must carry regels volgens de
minderheidd niet doorstaan. De meerderheid meent echter dat de bepalingenn geen blijk geven van een bevoordeling van bepaalde inhoud of
vorm,, maar eerder zorgen voor een garantie van een vrije ontvangst
doorr het publiek.120 Het Hof vermijdt de netelige kwestie van de verzoeningg van First Amendment vrijheden met de plichten van common
carriers.121 1
Naa die vaststelling past de meerderheid de O'Brien toets toe, de zogenaamdee intermediate scrutiny analysis. Volgens de meerderheid dienen
dee must carry bepalingen legitieme overheidsbelangen als het handhavenn van waardevolle lokale televisie, het stimuleren van de verspreiding
vann informatie uit een verscheidenheid van bronnen en het stimuleren
vann een eerlijke mededinging op de televisiemarkt.122 Het Supreme
Courtt komt tot de conclusie dat must carry bepalingen daarom niet per
definitiee in strijd zijn met het First Amendment. Geiler geeft aan dat de
benaderingg van de minderheid meer op zijn plaats was geweest. Immers,, de must carry regels bevoordelen wel degelijk de lokale omroepenn en de educatieve televisie. Door te bepalen dat het hier niet ging om
inhoudsgerichtee regulering stelt het Hof het antwoord uit op de moeilijkee vraag of must carry bepalingen onder omstandigheden de strict
scrutinyscrutiny toets zouden kunnen overleven. De belangrijkste conclusie uit
TurnerTurner is dat Red Lion nog verder geïsoleerd is en daardoor in betekenis
teruggebracht.. Red Lion heeft nog uitsluitend invloed als het gaat om
ether-omroepp en die invloed zal afnemen als gevolg van convergentie
mett de verschillende vormen van elektronisch publiceren. Zelfs als het
gaatt om de verdeling van het spectrum is Red Lion beperkt tot de verdelingg van omroepfrequenties. Geiler voorspelt dat het Supreme Court
11
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uiteindelijkk alle elektronische media zal beoordelen door middel van
hetprintmodel. 123 3
Inn de zaak Denver spreekt Justice Breyer zich uit over communicatievrijheidd in een dynamische industrie met grote technologische turbulentie.. Hij is tegen 'a rigid single standard, good now and for all future
mediaa and purposes' omdat dat de overheid kan belemmeren in toekomstigg optreden tegen serieuze problemen.124 Justice Kennedy is in
zijnn dissent zeer kritisch over de afwachtende houding van de meerderheid,, juist waar het gaat om nieuwe techniek. 'When confronted
withh a threat to free speech in the context of emerging technology, we
oughtt to have the discipline to analyze the case by reference to existing
elaborationss of constant First Amendment principles.125
Inn 2000 maakte het Supreme Court nogmaals duidelijk dat ook kabel
opp een ruime First Amendment bescherming aanspraak kan maken.
Dee mogelijkheid van signal bleed - het verschijnsel dat ondanks een
blokkeringg gedeelten van een kanaal zichtbaar of hoorbaar blijven - betekendee niet dat sommige bedrijven de toegang tot de kabel geheel ontzegdd kon worden. Die verplichting in de Telecommunications Act 1996
werdd in United States v. Playboy in strijd met het First Amendment bevonden.1266 Deze uitspraak lijkt te wijzen op een verdere verschuiving in
dee richting van het printmodel. Immers, het belang van de beschermingg van mogelijke jeugdige kijkers kon hier niet opwegen tegen de
beperkingg van de vrijheid van Playboy.
9.5.89.5.8 Internet
Dee vraag was lange tijd welk model het Supreme Court zou gaan toepassenn bij zaken met betrekking tot het Internet. Gevreesd werd al dat
eenn omroepmodel zou worden toegepast met alle reguleringsgevolgen
vann dien. 'The metaphor of the broadcaster and the consumer conditionss us to accept the maximum possible inequality as a natural necessity:: a few talk and the rest merely listen.'127 Bij het onderscheid tussen
Internett en andere media speelt interactiviteit een belangrijke rol. Waar
dee traditionele massamedia gebruik maken van omroeptechnologie die
12
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opp de kijker afkomt - in Pacifica heeft het Hof het zelfs over 'assault' zullenn gebruikers op het Internet h u n informatie zelf opvragen. 128 Dit
maaktt het mogelijk het legitieme overheidsdoel van de bescherming
vann minderjarigen te bereiken zonder de vergaande regulering die bij
dee omroep wordt toegepast.129
'Firstt Amendment doctrines which are tied to the traditional lines of
demarcationn among print, broadcast, and common carrier media lose
theirr vitality as those lines blur, requiring resort to other principles to
determinee the constitutionally appropriate level of regulation', aldus
Smolla. 1300 Hierbij is het interessant nog eens te kijken naar de motiveringring van Pacifica. In die zaak ging het volgens het Supreme Court in
SableSable niet om een totaal verbod op het uitzenden van indecent materiaal,, maar werd beoogd de uitzendingen zo te kanaliseren dat kinderen
err niet aan zouden worden blootgesteld. Dit kon bereikt worden door
bepaaldee programma's slechts buiten de 'family hours' uit te zenden. 131
Eenn dergelijk compromis lijkt bij Internet echter niet mogelijk. Een
anderr verschil is het dial in-karakter van het Internet, waarbij een 'affirmativee step' gedaan moet worden, terwijl televisie en radio je zo zoudenn kunnen overspoelen. Bij de invoering van de Telecommunications
Actt 1996 was een speciale sectie toegevoegd met betrekking tot onfatsoenlijkee uitingen op het Internet. 132 Dit gedeelte, de Communications
Decencyy Act (CDA), kwam direct na de ondertekening door president
Clintonn onder vuur te liggen. Dit leidde uiteindelijk tot de tot nog toe
belangrijkstee jurisprudentie met betrekking tot communicatievrijheid
opp Internet.
Dee belangrijkste gewraakte bepaling is artikel 223 (a), de zogenaamde
indecencyy provision, die bepaalt dat degene die het mogelijk maakt dat
eenn minderjarige toegang verkrijgt tot onfatsoenlijk materiaal via telecommunicatiee een stevige geldboete kan krijgen. Ook 223(d) lag onder
vuur.. Daar ging het om 'patently offensive' materiaal. 133 De CDA werd
inn 1996 door de rechter in strijd met het First Amendment geoordeeld
inn de zaak ACLU V. Reno 1. 134
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Dee rechter hanteerde de toets uit Sable, die inhield dat beperking van
beschermdee uitingen aan strict scrutiny moest voldoen. Gezien de vage
enn breed werkende bepalingen van de CDA werd de wet niet narrowly
tailoredtailored geacht voor het legitieme belang van de bescherming van minderjarigen.. Daarbij wordt expliciet overwogen dat de Internet vrij moet
blijvenn van overheidsbemoeienis die kan leiden tot obstakels van de
groeii van dit zo belangrijke communicatiemiddel.135 Door het gebrek
aann een simpele technologie voor leeftij ds verificatie zou een chilling effectfect optreden aangezien men alleen nog maar materiaal zal produceren
datt geschikt is voor alle leeftijden.136 Daarbij besteedde de rechter ook
aandachtt aan de mogelijke beschikbaarheid van een alternatief in de
vormm van softwarepakketten waarmee ouders zelf het Internet kunnen
filterenfilteren teneinde hun kinderen te beschermen.
Inn de zaak ACLU V. Reno i is een marketplace of ideas benadering te onderscheiden.. De rechter stelt het belang van de vrije uitwisseling van
ideeënn expliciet voorop. Volgens rechter Dalzell was voor het analyserenn van het Internet het marketplace model het meest geschikt. Hiermeee wordt wel een mediaspecifieke benadering gehanteerd. Immers,
hett marketplacemodel wordt bij uitstek geschikt geacht in het kader
vann de Internet technologie. Drie aspecten van het Internet geven daar
aanleidingg toe. Ten eerste biedt het Internet als medium de mogelijkheidd van maximale participatie. In tegenstelling tot de situatie bij anderee massamedia kan iedereen met een computer meedoen. Ten tweede
biedtt het Internet een enorme diversiteit. Door de lage toegangsdrempelss is de inhoud van het net buitengewoon divers. Tenslotte is op het
Internett in grote mate sprake van gelijkheid van de deelnemers aan
communicatie.. Door de architectuur van het net is het niet mogelijk dat
éénn organisatie het hele medium beheerst. Het resultaat daarvan is dat
allee ideeën een kans hebben gehoord en besproken te worden. Judge
Malzelll concludeert dan ook dat 'it is no exaggeration that the Internet
hass achieved ... the most participatory marketplace of mass speech that
thiss county - and indeed the world - has yet seen.' Als gevolg daarvan
iss een afname van het aantal deelnemers een kwaliteitsverlies, hetgeen
betekentt dat er van een mogelijk ongrondwettige afname van de 'free
tradee of ideas' op Internet sprake is.137 De marketplace benadering lijkt
eveneenss een rol te spelen in Zeran v, America Online. Daar ging het om
dee vraag of AOL als provider aansprakelijk was voor het feit dat bepaaldee lasterlijke emails niet van het net verwijderd werden. Ook hier besteeddee de rechter uitgebreid aandacht aan het belang van de vrije uit7
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wisselingg van ideeën die niet gediend zou zijn bij een aansprakelijkheid
vann de access provider.138

Hett Supreme Court bevestigde het oordeel van de lagere rechter en beschouwtt de CDA als te beperkend voor de ontwikkeling van het Internet.
Daarbijj zijn twee elementen van eminent belang. Ten eerste merkt het
Supremee Court op dat het Internet tot bloei is gekomen zonder beperkingenn met betrekking tot de inhoud. Ten tweede blijkt volgens de Supremee Court uit de manier waarop de CDA is vormgegeven dat het Congress geen enkele rekening heeft gehouden met de unieke
eigenschappenn van het Internet. 139 De conclusie is duidelijk: 'Cyberspace,space, like the physical world, is entitled to the protections of the First
Amendment.'Amendment.' Eerst stelde het Court vast dat het ging om content base
restrictions,, en vervolgens dat de bepalingen in strijd waren met het
Firstt Amendment aangezien zij 'overbroad' waren. 140
Nadatt het Supreme Court de CDA had geblokkeerd ondernam het Congress een nieuwe poging om het Internet geschikt voor kinderen te
maken.. Getracht werd daarbij de constitutionele gebreken van de CDA
tee repareren. Deze wet, de Children Online Protection Act (COPA), door tegenstanderss ook wel CDA ii genoemd), moest minder vaag zijn dan de
doorr het Supreme Court verworpen CDA. Met name de definitie van
materiaall dat schadelijk is voor minderjarigen lijkt rechtstreeks afkomstigg uit Miller v. California?^ Net als bij de CDA werd echter onmiddellijkk bij de rechter een zaak aangespannen wegens schending van het
Firstt Amendment. Ook hier stelden eisers dat de COPA te breed was in
haarr omschrijving om dat de regeling niet beperkt was tot commerciëlee pornoaanbieders. Voorts stelden zij dat de communicatievrijheid van
minderjarigenn in het geding was, en dat de vrijheid van volwassenen
omm toegang te krijgen tot door het First Amendment beschermde uitingenn beperkt werd. De rechter blokkeerde de wet bij voorlopige voorzieningg [preliminary injunction] in ACLUV. Reno in. De rechter paste de
strictstrict scrutiny toets toe om te bezien of er een beperking was van beschermdee uitingen en besloot dat inderdaad sprake was van een inbreuk. 1422 Zelfs in het licht van het legitieme overheidsbelang om minderjarigenn te beschermen, hield de tekst van de COPA onvoldoende
rekeningg met het First Amendment. Het Supreme Court heeft nog niet
overr de COPA geoordeeld.
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Eenn nieuwe stroom zaken komt op gang over het gebruik van filtersoftwaree door bibliotheken. Bibliotheken hebben te maken met een ingewikkeldee paradox met betrekking tot Internet en het First Amendment.. Zij lopen het gevaar van rechtszaken van twee kanten. Bezorgde
ouderss die eisen dat bibliotheken het Internet filteren zodat hun kroost
niett in aanraking komt met allerlei smerigs aan de ene kant. Aan de anderee kant klanten van bibliotheken waar wel filters zijn geïnstalleerd
diee zich beperkt voelen in hun communicatievrijheid.143 In een belangrijkee uitspraak uit 1998 oordeelde de rechtbank in Loudon, Virginia,
datt een bibliotheekbeleid dat het instellen van filters verplicht stelde, in
strijdd was met het First Amendment. Immers, volwassenen werd onnodigg de toegang tot grondwettelijk beschermd materiaal ontzegd. De
rechterr in die zaak beschouwde bibliotheken als een soort openbaar
forumm hetgeen betekent dat iedere op de inhoud gerichte beperking
'narrowlyy drawn to effectuate a compelling state interest' moest zijn.144
Relevantt was ook dat de rechtbank mogelijkheden zag voor minder vergaandee beperkingen. Het blokkeren van bepaalde Internet sites kon
volgenss de rechtbank vergeleken worden met het verwijderen uit de
boekenkastt van bepaalde boeken op grond van hun inhoud. Daarmee
wordtt teruggegrepen op Pico, een zaak waarin het Supreme Court een
onderscheidd maakte tussen het aanschafbeleid van een schoolbibliotheekk en het beleid om bepaalde boeken vanwege hun inhoud te verwijderen.. In die zaak oordeelde opperrechter Brennan dat een verwijderingsbeslissingg inbreuk maakte op de ontvangstvrijheid van de
potentiëlee lezer.145
Eenn andere vraag naar de betekenis van speech is aan de orde bij de beoordelingg van uitvoerverboden van encryptiesoftware. In twee uitsprakenn is uitgemaakt dat dergelijke programmatuur, mits in broncode opgesteld,, wel aanspraak kan maken op bescherming door het First
Amendment,, ondanks de ook aanwezige functionele aspecten. We zien
hierr dat de gehanteerde speechtoets aangepast wordt aan de nieuwere
techniek.. Het Supreme Court heeft zich over deze kwestie nog niet uitgesproken.145 5
Eenn internetzaak die raakt aan de internationale bescherming van de
uitingsvrijheidd is de Yahoo\ zaak (zie ook para. 5.2.4). De District Court
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forfor the Northern District of California sprak zich uit over de vraag of het
Fransee vonnis in de vs gehandhaafd kon worden.147 De rechter legt uit
waarr de zaak nu wel en niet over gaat. Het gaat hier niet over de vraag
off nazisme en holocaust verwerpelijk zijn. Het gaat evenmin over de
vraagg of Frankrijk het recht heeft om wetten te maken over holocaustontkenningg en de handel in nazi-spulletjes. Het gaat uitsluitend om de
vraagg of de Amerikaanse grondwet het toelaat dat de uitingsvrijheid van
Amerikanenn kan worden beperkt op grond van wetten van een ander
land,, omdat inwoners van dat andere land via Internet toegang kunnen
krijgenn tot Amerikaanse uitingen. De implicaties van die vraag zijn
enorm.. 'The modern world is home to widely varied cultures with radically
divergentdivergent value systems'. Legale uitingen in de Verenigde Staten zouden
inn landen als China of Saoedi-Arabië vaak niet toegestaan zijn. Handhavingg van zo'n Chinees verbod in de vs moet worden beoordeeld op
grondd van de Amerikaanse grondwet. En daarin is het beginsel van vrijheidd van meningsuiting, vervat in het First Amendment, dominant. 'It is
preferablepreferable to permit the non-violent expression of offensive viewpoints
thanthan to impose viewpoint-based governmental regulation upon speech.'
Dee Franse uitspraak is evident in strijd met het First Amendment. De
rechterr in Californië besluit dan ook zonder veel omhaal dat het Fransee vonnis te weinig precies is, veel te ver gaat en door het dreigen met
hogee boetes de uitingsvrijheid van Yahoo! ernstig beperkt. Het Franse
vonniss kan daarom in de Verenigde Staten niet worden gehandhaafd.
9 . 66

CONCLUSIE

Dee bescherming van de openbare communicatievrijheid is in de Verenigdee Staten sterk verankerd in het First Amendment. Doordat geen
beperkingsclausulee is opgenomen, heeft de rechter telkens moeten uitmakenn in hoeverre het grondrecht beperkt kon worden. Dit heeft er toe
geleidd dat sommige vormen van expressie in het geheel buiten het toepassingsbereikk van het First Amendment zijn gehouden. Bij andere
vormenn van expressie is de vraag of een beperking rechtmatig is sterk
afhankelijkk van het onderscheid tussen beperkingen gericht op de inhoudd en andere beperkingen. Beperkingen die zich richten op de inhoudd van een uiting moeten voldoen aan de zware strict scrutiny toets
enn zijn zelden grondwettig. Zogenaamde time, place and manner beperkingenn moeten nog altijd inhoudsneutraal zijn, gericht op een legitiemm overheidsbelang en de mogelijkheid open laten van alternatieve
verspreidingsvormen.. Een geheel ander beperkingsmechanisme geldt
err voor de regulering van de ether-omroep. Uit Red Lion blijkt dat over14
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heidsreguleringg van omroep wel is toegestaan omdat het een indringendd medium is en omdat er door de schaarste op de ether nu eenmaal
moett worden gezorgd voor pluriformiteit. In uitspraken over de kabel
maaktee het Supreme Court echter duidelijk dat de argumenten voor reguleringg van de ether-omroep hier niet zonder meer op van toepassing
zijn. .
Dee rechter kijkt naar de intentie achter een bepaalde handeling. Is communicerenn het doel, dan is er bescherming van het First Amendment.
Hoewell het First Amendment slechts spreekt van 'speech' en van 'the
press',, heeft het Supreme Court het grondrecht van toepassing geacht
opp de moderne media. Historisch gezien hebben het Supreme Court,
hett Congres en de FCC de betekenis van het First Amendment voor
nieuwee media vooral ontleend aan analogie met oudere media of juist
aann de verschillen met oudere media. In het daaruit voortvloeiende systeemm kreeg telefonie nauwelijks bescherming, waren de omroep en de
anderee nieuwe media in geringe mate beschermd, en was de pers vrijwell onaantastbaar. Thans zorgt technologische convergentie er echter
voorr dat alle 'special characteristics' die voorheen de media van elkaar
onderscheidden,, langzaam verdwijnen.148 Het wordt moeilijk voor het
Supremee Court vast te blijven houden aan het bipolaire onderscheid
tussenn print en omroep. 'It should become simpler even for the Supremee Court Justices to realize that only a unitary First Amendment for
alll media will do.'149
Hoewell het Supreme Court bereid is geweest nieuwe media te beschermen,, is dat wel gebeurd binnen een techniekafhankelijke benadering.. Bovendien zijn technische, economische en sociale argumenten
niett altijd uit elkaar gehouden bij het bepalen van het beschermingsniveauu van een nieuwe informatietechnologie. 'The Supreme Court, unfortunately,, has tended to intertwine the technical characteristics of
mediaa - such as spectrum scarcity in broadcasting - with the social
characteristicss of media - such as the cultural role played by television
andd radio in American life.'150 Daarnaast zagen we - in het voorbeeld
vann de bescherming van de film - dat ook de rechter niet altijd snel is
inn het erkennen van het belang van een nieuw medium. Communicatietechnologiee heeft de neiging zich zo snel te ontwikkelen dat in de beginfasee iedere poging tot inperking of regulering is gedoemd te mislukkenn tot het moment dat een zekere demystificatie is opgetreden.151
1 4 88

Ross 1998, p. 297-198.
99 Krattenmakeng95, p. 1723-1726.
500 Smolla 1992, p. 326.
1 11
5
Slitt 1998, p. 2.
14
1

193 3

'Historyy teaches a consistent lesson regarding the introduction of new
communicationss technologies: Government should be wary of private
barrierss to communication and equally wary of public barriers', aldus
Krattenmaker.152 2
Dee jurisprudentie die thans gewezen is met betrekking tot de communicatiee vrijheid in het Internettijdperk lijkt er op te wijzen dat het Supremee Court - met toepassing van het marketplace of ideas model eerderr geneigd is het printmodel te hanteren dan het omroepmodel. De
ontwikkelingg en groei van het nieuwe medium, het open karakter van
hett Web, en het vrijwel onbeperkte publiek dat een ieder ermee kan bereikenn nopen het Supreme Court tot een zeer kritische houding ten opzichtee van overheidsregulering op het Internet. Rotunda en Nowak vattenn het als volgt samen: 'The Court has granted the Government
greaterr power to regulate the broadcast media on the grounds that there
iss a scarcity of broadcast channels and it is invasive in nature. These
considerationss simply do not apply to cyberspace.'153
Grofwegg kan uit de jurisprudentie een driedeling worden gedestilleerd
inn de bescherming van de communicatievrijheid. Het printmodel,
waarbijj de hoogste graad van bescherming geldt, het common carrier
modell dat non-discriminatie en toegangsplichten kent, maar inhoudelijkk op afstand blijft en het omroepmodel dat een sterkere inhoudelijke
bemoeieniss kent.
Doorr convergentie van de media die de onderscheiden categorieën
vormden,, werd duidelijk dat deze driedeling niet in stand kan blijven.
Dee eerste jurisprudentie over de nieuwe media lijkt in de richting te
wijzenn van een hantering van het printmodel, zij het een printmodel in
aangepastee vorm. Het staat nog niet vast dat het Supreme Court niet
eenn nieuwe onderverdeling zal maken tussen common carriers en printers/publishers.. Zo lijken de kabeluitspraken er op te wijzen dat de interactiee tussen marktimperfectie en communicatievrijheid nog niet
voorr alle media op dezelfde manier wordt beoordeeld. Een andere verschuivingg is zichtbaar in de richting van horizontalisering van de beperkingen.. In plaats van directe overheidsregulering wordt steeds vaker
gezochtt naar regulering via zelfregulering, technische voorschriften of
gesubsidieerdee filterprogramma's. Bij de beoordeling van dergelijke
initiatievenn gaat het er vooral om welk model van de communicatievrijheidd de rechter toepast. Wordt het marketplace of ideas model toegepastt dan is een beperking van speech alleen toegestaan om een be1
1

5 22 Krattenmaker 1995, p. 1735533 Rotunda & Nowak 1999, p. 756.

194 194

staandee marktimperfectie weg te nemen. Dit veronderstelt dat een beperkingg doelgericht, van beperkte duur en efficiënt moet zijn.
Err is een fasering waarneembaar met betrekking tot de reactie op informatietechnologischee veranderingen. De rechter neemt in het begin veelall een afwachtende houding aan. Vervolgens wordt gezocht naar analogiee met bestaande technieken teneinde de gewenste bescherming te
verlenen.. In de derde fase formuleert het Supreme Court de standaard
voorr de dan niet meer zo verschrikkelijk nieuwe techniek. Hierbij is de
verbreidingssnelheidd van de techniek natuurlijk van groot belang.154 In
dee nieuwste uitspraken inzake internet, kabel en telefoondiensten lijkt
dann ook een meer structurele marketplace benadering zichtbaar.
Dee Red Lion uitspraak lijkt steeds meer een geïsoleerde beslissing en de
vraagg is gerechtvaardigd hoe lang die uitspraak nog stand zal houden.
Hett verschil tussen soorten speech lijkt wel een lang leven beschoren.
Vooralsnogg lijkt het Supreme Court, bij gebrek aan een duidelijke beperkingsclausule,, het onderscheid tussen soorten speech als enige methodee te hanteren om verschillende beschermingsregimes te kunnen
gebruiken.. Weliswaar blijft het gekunsteld te stellen dat sommige uitingenn geheel buiten de reikwijdte van het First Amendment vallen, de
bereiktee differentiatie in beschermingsniveau laat zich op zich wel verdedigenn binnen het marketplace model. Alleen de volkomen uitsluiting
vann sommige soorten uitingen lijkt disproportioneel.
Hett zal interessant zijn te zien hoe het Supreme Court in de nabije toekomstt zal oordelen over beperkingen van de uitingsvrijheid via Internet
enn wat de betekenis is van het wegvallen van gescheiden local communityy standards.

1

544 in dat kader valt op te merken dat de verspreiding van nieuwe communicatietechnieken steeds
snellerr verloopt. Duurde het nog vele jaren voor radio om een luisteraarspubliek van 50 miljoen
tee bereiken, de chatdienst op Internet had daar slechts 2 1/2 jaar voor nodig. Dit heeft gevolgen
voorr de snelheid waarmee het Supreme Court zich moet uitspreken over de bescherming van
nieuwee technieken, vgl. Benjamin 1999.
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io.. Het Fourth Amendment

10.11 INLEIDING

Inn dit hoofdstuk bespreek ik de bescherming van het communicatiegeheimm in de Verenigde Staten. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht
besteedd aan de mate van bescherming die wordt toegekend aan nieuwee (re) communicatiemiddelen.
Dee vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: hoe en in hoeverre wordt het
communicatiegeheimm beschermd in het Amerikaanse recht? De geschiedeniss van de grondwettelijke bescherming van het Amerikaanse
communicatiegeheimm heeft ertoe geleid dat het grondrecht een andere
inkleuringg heeft gekregen dan het Europese equivalent. Dit is duidelijk
zichtbaarr in de jurisprudentie van het Supreme Court.
10.22 HET COMMUNICATIEGEHEIM

20.2.11 Geschiedenis

Iederee geschiedenis van het privacybegrip in Amerika begint bij het fameuzee artikel van Warren en Brandeis. Aanleiding voor dat artikel was
dee opkomst van de roddelpers die er toe leidde dat men zich bewust
begonn te worden van de kwetsbaarheid van het individu ten opzichte
vann ongewenste openbaarheid. Het privacyrecht dat Warren en Brandeiss beschrijven komt erop neer dat een ieder het recht heeft ongestoord
hett door hem zelf gekozen leven te leiden. Dat recht wordt niet alleen
geschondenn door het binnendringen van de privé-sfeer, maar ook door
hett openbaren van informatie uit die privé-sfeer. Het meest beroemd
werdd de omschrijving van het privacyrecht als 'the right to be let alone'.1
Hett Amerikaanse common law recht kent verschillende soorten privacyy schendingen. Deze vormen van inbreuk overlappen gedeeltelijk en
zijnn alle persoonsgebonden. Het recht eindigt met de dood van de persoon.22 Een civiele actie kan onder omstandigheden ook worden ingesteldd wegens het schenden van het communicatiegeheim. Het leerstuk
vann de civiele actie wegens schending van privacy heeft ook een zekere
invloedd gehad op de ontwikkeling van de constitutionele bescherming.
11
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Daarbijj speelt ook een rol dat Louis Brandeis als rechter tot het Supremee Court toetrad in 1916.3 Aangezien het in deze studie gaat om
eenn analyse van de constitutionele bescherming van communicatierechten,, zal in dit hoofdstuk de nadruk liggen op de bescherming via
hett Fourth Amendment.
ConstitutioneleConstitutionele bescherming van Privacy in de Verenigde Staten
Inn de vs heeft een groot aantal staten in hun eigen constitutie een recht
opp privacy neergelegd. Hoewel zo'n algemeen recht ontbreekt in de federalee grondwet concentreren we ons hier toch op de verschillende privacy-elementenn die in de federale grondwet staan en die door het Supremee Court zijn geïnterpreteerd.
Dee voor ons onderwerp belangrijkste bepaling is het Fourth Amendment,, dat voluit luidt:
'Thee right of the people to be secure in their persons, their houses, paperss and effects against unreasonable searches and seizures, shall not
bee violated and no warrants shall issue, but upon probable cause, supportedd by oath or affirmation, and particularly describing the place to
bee searched, and the persons and things to bee seized.'
Dee geschiedenis van het Fourth Amendment komt voort uit het bestaann van zogenaamde general warrants (algemene last) in de Engelse
tijd.. Daarmee gewapend gingen officieren en politiebeambten zich te
buitenn aan willekeurige roof, plundering en vernietiging van persoonlijkee eigendommen. Deze warrants werden vooral gebruikt in de strijd
tegenn smokkelaars, maar leidden er toe dat men zich nooit veilig voeldee en nooit ongestoord kon genieten van de eigendom van zijn bezittingen.. Om die reden werd in het Fourth Amendment de eis opgenomenn dat een warrant aan bepaalde eisen dient te voldoen. Dit vereiste
roeptt de vraag hoe we het Fourth Amendment thans moeten interpreteren.. Is dat vereiste enkel gericht tegen het bestaan van general warrants,rants, of wordt daarmee een nadere eis gesteld?4 Het Fourth Amendmentt beschermde oorspronkelijk het huis, de eigendom, en de
papierenn tegen doorzoeking en inbeslagname.
Inn een historische beschrijving van de bescherming door het Fourth
Amendmentt is de belangrijkste tegenstelling die tussen de property
readingreading en de privacy reading van het Fourth Amendment. Met property
33
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readingreading wordt gedoeld op de benadering die ervan uitgaat dat het de bedoelingg van het Fourth Amendment was en is om eigendommen te beschermen,, de privacy reading gaat ervan uit dat achter het Fourth
Amendmentt de bedoeling ligt de individuele privacy te beschermen. De
aanvankelijkee betekenis van het Fourth Amendment werd grotendeels
inn het huisrecht gelegd. Het Fourth Amendment stond voor het idee
vann 'my home is my castle', een onneembare veste van het individu.5

Eenn duidelijk voorbeeld van de property reading vinden we in de zaak
Boyd.Boyd.66 Daarin werd de property reading als de passende interpretatie
vann de term 'unreasonable' beschouwd, lag de nadruk meer op seizure
(beslaglegging)) dan op search, en was de vraag vooral of er passende remediess voor handen waren in het geval een beslaglegging niet redelijk
was.. Met Boyd ontstond ook de zogenaamde uitsluitingsregel - de exclusionaryclusionary rule - die ervoor zorgt dat onrechtmatig in beslag genomen
zakenn niet meer als bewijs worden toegelaten. Het Supreme Court bereiktee dit resultaat door het Fourth en Fifth Amendment aan elkaar te
koppelen.77 Het Fifth Amendment beschermt het recht van een verdachtee niet gedwongen te kunnen worden aan zijn eigen veroordeling
meee te werken, het zogenoemde nemo tenetur beginsel.8
Inn de praktijk betekende deze interpretatie dat het warrant vereiste
voorall van toepassing was op gestolen goederen, andere inbeslagnames
warenn immers per definitie onredelijk. Het begrip search speelde alleen
eenn rol bij de inkleuring van het redelijkheidscriterium.9 De nadruk ligt
inn de property benadering sterk op het fysieke binnendringen en het in
beslagg nemen van (fysieke) eigendom.
BoydBoyd ging meer over de vraag of men gedwongen kon worden bepaaldee documenten te overhandigen, dan over de reikwijdte van het begrip
search.. Aangezien brieven ook te beschouwen zijn als fysieke eigendomm (papers) was het briefgeheim onder de propertybenadering reeds
beschermd.. De introductie van de telefonie bracht echter complicaties.
Zowell de neiging tot als de technologische mogelijkheid van aftappen
ontstondd min of meer tegelijk met de telefonie zelf. Vanaf het eerste
beginn stonden private partijen en overheden in de verleiding om heimelijkk kennis te nemen van andermans conversatie. Zo werd in 1881
reedss een octrooi verleend voor een 'scrambler' die het afluisteren
55
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moeilijkk moest maken, dit slechts vijfjaar nadat de telefoon zelfwas geoctrooieerd.10 0
Inn Olmstead besteedde het Supreme Court aandacht aan de vraag of het
afluisterenafluisteren van telefonie zonder rechterlijke last viel onder het Fourth
Amendment.. Olmstead werd verdacht van de illegale verkoop van alcoholl en werd afgeluisterd tijdens een gesprek vanuit een telefooncel. De
droogleggingg van de jaren '20 en '30 leidde tot een ongekende bloei van
criminaliteitt en ook tot de ontwikkeling van revolutionaire nieuwe opsporingsmethoden.. De vergelijking met de verschijnselen rond de 'war
onn drugs' dringt zich op.11 De uitspraak draaide nog altijd om de vraag
off er een fysieke schending had plaatsgevonden en volgde dus de propertyy reading. Het Court vond geen bewijs van onrechtmatig binnendringenn - trespassing - in het huis of kantoor van de verdachte en meendee dat het Fourth Amendment niet zo kon worden geïnterpreteerd dat
telefoonn er onder zou vallen, aangezien telefoon de stem via kabels buitenn het huis brengt en daarom nooit onder het Fourth Amendment kan
vallen.122 Het gaat om ontastbare (intangible) goederen - een gesprek - en
err is geen binnendringen nodig voor het onderzoeken van dat gesprek.
Inn zijn befaamde dissenting opinion geeft Justice Brandeis echter aan
datt als de ontwikkeling der technologie ertoe leidt dat veel individuen
vertrouwelijkk communiceren buiten het grondwettelijk beschermde gebiedd van het huis, dat ertoe moet leiden dat het Court ook de grenzen
aann het overheidshandelen interpreteert, rekening houdend met de veranderendee omstandigheden.13 Volgens Brandeis moet het Fourth
Amendmentt zo worden gelezen dat het die veranderingen kan opvangen,, want 'a principal to be vital must be capable of wider application
thann the mischief which gave it birth.'14 Brandeis houdt in wezen een
sterkk pleidooi voor een meer techniekonafhankelijke benadering van
hett Fourth Amendment. 'Legislation, both statutory and constitutional,
iss enacted, it is true, from an experience of evils, but its general languagee should not, therefore, be necessary confined to the form that evil
had.'155 De hier door Brandeis gehanteerde methode van rechtsvinding
noemtt Lessig translation (vertaling), het uitgaan van een conceptuele inhoudd van een grondrecht en dat vertalen naar nieuwe omstandigheden.16 6
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Inn de jaren '30 veranderde de maatschappij sterk, hetgeen ook zijn uitwerkingg had op het recht. Gevolg was dat het communicatiegeheim erkendd werd als recht en terechtkwam in wetgeving. Search werd belangrijkerr dan seizure, en het verband met het Fifth Amendment
(bewijsrecht)) verdween langzaam uit zicht.17 Toch zou het tot de jaren
'600 duren tot het bredere communicatiegeheim erkenning kreeg bij
hett Supreme Court.
Inn 1942 volgde het Supreme Court in de zaak Goldman nog de redeneringg uit de O/mstead-beslissing en oordeelde dat het gebruik van de zogenaamdee detectafoon, een richtmicrofoon avant la lettre, geen schendingg van het Fourth Amendment opleverde.18 Immers, het apparaatje
werdd gewoon aan een muur geplakt en leverde dus (volgens het Supremee Court) geen trespass op.19 Ook het argument dat twee mensen
diee met elkaar praten in een kantoor toch nooit de intentie kunnen hebbenn dat hun communicatie tot buiten de muren van dat kantoor komt,
wordtt door het Supreme Court verworpen: 'this distinction was too nice
forr practical application of the constitutional guarantee.'20
Inn zijn dissent gaf Justice Murphy echter aan meer waarde te hechten
aann de inmiddels beroemde opinie van Brandeis uit Olmstead. Hij erkendee dat het gevaar bestond dat de waarden van het Fourth Amendmentt aan erosie onderhevig waren als gevolg van de ontwikkeling van
nieuwee technologie, en dat veel privé zaken nu buiten het gebied van
hett huis plaatsvonden. Bovendien was het vereiste van de physical trespasspass steeds minder geschikt nu voor het doorzoeken van iemands huis
eenn dergelijke tresspass helmaal niet meer noodzakelijk is. Het belangrijkstee punt dat de beslissende meerderheid van Supreme Court
rechterss volgens Murphy ontgaan was, is dat het in wezen niet uitmaakt
off de politie een huis overhoop haalt, of de detectafoon gebruikt: 'Inti1

55 The evil incident t o invasion of the privacy of t h e telephone is far greater than that involved in
t a m p e r i n gg w i t h the mails. Whenever a t e l e p h o n e line is t a p p e d , the privacy of the persons at both
endss of the line is i n v a d e d , and all conversations between t h e m upon any subject, and although
p r o p e r ,, c o n f i d e n t i a l , and privileged, may be overheard. Moreover, t h e t a p p i n g of one man's telephonee line involves t h e tapping of t h e t e l e p h o n e of every other person w h o m he may call, or
w h oo may call him. As a means of espionage, w r i t s of assistance and general warrants are but puny
instrumentss o f t y r a n n y and oppression when compared w i t h wire t a p p i n g . A n d it is also immateriall t h a t t h e intrusion was in aid of law enforcement. Experience should teach us t o be most o n our
guardd t o p r o t e c t l i b e r t y when the g o v e r n m e n t ' s purposes are beneficent. Men born t o f r e e d o m
aree naturally alert t o repel invasion o f t h e i r l i b e r t y by evil-minded rulers. The greatest dangers t o
l i b e r t yy lurk in insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but w i t h o u t understanding.
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matemate matters are laid bare'. Het staat volgens Murphy wel vast dat de ontwerperss van de grondwet dat idee zouden hebben verafschuwd.21
Mett een kleine sprong komen we in i960 als de property reading door
hett Supreme Court nog steeds niet verlaten is. In Silverman lijkt het Supremee Court wel enigszins terug te komen op zijn laissez faire-houding
tenn opzichte van elektronische surveillance. Het gebruik van de zogenaamdee spike mike zonder een rechterlijke last wordt ongrondwettig geacht.. Het Hof komt echter wel weer tot dit resultaat met toepassing van
dee physical tresspass test, 'Since it was accomplished only by usurping
partt of the petitioners house or office.... without their knowledge and
withoutt their consent.'22 In een concurring opinion geeft Justice Douglass de inconsequentie in deze redenering aan. Het verschil in intrusion
tussenn de detectafoon (uit Goldman) en de spike mike is immers tamelijkk arbitrair.23
Inn Berger wordt Olmstead voor het eerst enigszins verlaten. Justice
Clarkk oordeelde dat een New Yorkse wet waarin het gebruik van een afluisterapparaatt was toegestaan op het eerste gezicht onrechtmatig
was.244 Pas in Katz stapt het Supreme Court volledig af van de property
reading,reading, en dus ook van de physical trespass doctrine.25 In dit geval haddenn FBI agenten een gesprek dat werd gevoerd vanuit een telefooncel
afgeluisterd.. Als gevolg van de nieuwe mogelijkheden om zonder een
huiss binnen te treden toch af te luisteren en onderzoek te doen was de
vraagg of er trespass was geweest in toenemende mate irrelevant geworden.. In plaats van in te gaan op de vraag of de gesprekken zich hadden
afgespeeldd in een grondwettelijk beschermde ruimte merkte het Supremee Court op dat the Fourth Amendment 'protects people, not
places/266 Gekeken moet worden naar de bedoeling van het individu:
'Whatt a person knowingly exposes to the public, even in his own home
orr office, is not a subject of Fourth Amendment protection. But what he
seekss to preserve as private, even in an area accessible to the public,
mayy be constitutionally protected.'27 Het Supreme Court verwierp het
argumentt van de regering dat het Fourth Amendment niet van toepassingg was omdat men voor het afluisteren de telefooncel niet fysiek was
2 11
2 22

2
2
2

316 US 129 (1942), p. 139 (J. M u r p h y , dissenting),
Silverman v. United States, 365 US 505 (1960). In casu ging het om een 'spike m i k e ' , een m i c r o f o o n
verbondenn aan een lange s p i j k e r / n a a l d . Deze was in een muur gestoken t o t dat een verwarmingsbuiss w e r d geraakt, zodat het verwarmingssysteem alle geluiden in het huis versterkt d o o r g a f .

33 365 US 505 (1960), p. 513 (J. Douglas, concurring).
44 Berger v. New York, 388 US 41 (1967).
55 Katz v. United States, 389 US 347 (1967).
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389 US 347 (1967), p. 352.
77 38g US 347 (1967), p. 352.
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binnengedrongen.. Volgens het Court geldt dat het Fourth Amendment
'extendss as well to the recording of oral statements', zelfs als er geen
sprakee is van fysiek binnendringen. 28 Tegelijkertijd werd in Katz aangegevenn dat onder omstandigheden en mits is voldaan aan de juiste
voorwaarden,, bewijs uit afluisteren best rechtmatig kan zijn. 29
Justicee Harlan presenteerde in zijn concurring opinion het analytische
kaderr waarmee naderhand in talloze zaken werd beoordeeld of een gevoerdd onderzoek wel of niet redelijk was in de zin van het Fourth
Amendment.. Volgens Harlan was het weliswaar zo dat het Fourth
Amendmentt mensen beschermde in plaats van plaatsen, maar dat er
tochh altijd een verband moest zijn met een bepaalde plaats. 30 Daarbij
gaff hij een tweeledige test om te bezien of een individu een recht heeft
opp bescherming door het Fourth Amendment. Daarvoor moet die persoonn 'have exhibited an actual subjective expectation ofprivacy, and the expectationpectation must be one that society is prepared to recognize as 'reasonable'.'
Alss dat zo is, heeft het individu een redelijke subjectieve privacyverwachting,, die echter verdwijnt als hij door zijn activiteiten bloot te
gevenn aangeeft geen intentie te hebben om zijn privé-leven privé te
houden. 31 1
Hett is onduidelijk of Harlan met dit voorbeeld wilde aangeven dat voor
beschermingg door het Fourth Amendment een bepaalde handeling
nodigg was die de intentie van het individu zou aangeven, een soort affirmativefirmative step.32 Na 1967 is privacy het kernbelang van het Fourth
Amendementt geworden. Nadeel is dat het grondrecht daardoor lijdt
onderr de losse en slappe definitie van het recht op privacy.33
Naa Katz volgden drie zaken die enigszins afwijken van de lijn die was
uitgezet.. In Miller oordeelde het Supreme Court dat individuen geen
privacyrechtt hebben met betrekking tot hun bankgegevens. Het Supremee Court vindt dat het hier gaat om een vorm van bewust blootgevenn van persoonlijke informatie - to knowingly expose. Daarmee was de
reasonablereasonable expectation of privacy verdwenen. 34 In zijn dissent maakt Justicee Brennan gehakt van deze interpretatie van Katz. Volgens hem is
2 88

389 u s 3 4 7 O 9 6 7 ) , P. 353.
99 US v Katz, 389 US 347(1967); B e V i e n g g g , p. 1066-1067.
3
389 US 347 (1967), p. 363; As the Court's o p i n i o n states, ' t h e Fourth A m e n d m e n t protects peop2

le,, n o t places. ' The q u e s t i o n , however, is w h a t p r o t e c t i o n it affords t o those people. Generally,
ass here, t h e a n s w e r t o t h a t question requires reference t o a ' p l a c e . '
3 11 389 US 347 (1967), p. 3633 22 V g l . McGovern 1999.
333 R u i Z 1997, p. 120-121.
344 United States V- Miller, 425 US 435 (1976).
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hett aan banken verstrekken van informatie een noodzaak in het modernee leven en mag daaruit geenszins worden afgeleid dat die informatiee ook aan derden zou mogen worden verstrekt, laat staan aan strafvorderlijkee autoriteiten zonder rechterlijke last.35
Inn Oliver v. Thorton oordeelde het Supreme Court vervolgens dat er ook
geenn redelijke privacyverwachting kon zijn voor handelingen verricht
inn het open veld.36 Dat is dus een heel andere benadering dan in Katz,
waarr nog gezegd werd dat zelfs op een voor het publiek toegankelijke
plaatss een redelijke privacyverwachting kon bestaan. Het open veld
boodd zelfs geen privacyverwachting aan een man die had geprobeerd
maatregelenn te nemen om zich aan het zicht te onttrekken. In zijn dissentt merkt Justice Marshall op dat het Supreme Court hiermee weer
verderr terug glijdt in de richting van de oude physical tresspass doctrine.37
Inn Dow Chemical klaagde een verdachte over het feit dat er luchtfoto's
warenn genomen van zijn fabriek, zonder dat sprake was van een rechterlijkee last.38 Volgens het Supreme Court was er echter niets aan de
handd omdat de overheid gebruik had gemaakt van techniek die algemeenn beschikbaar was voor het publiek. Het argument was dat voor
eenn foto die iedereen had kunnen maken, toch geen rechterlijke last
hoefdee te worden verkregen. Wellicht dat satellietfoto's wel een inbreuk
zoudenn hebben opgeleverd, omdat het dan echt was gegaan om hightechh snufjes.39 Dit wijst erop dat vrijwel alle onderscheppingstechniekenn vallen onder het begrip 'generally available', want de camera die
wordtt gebruikt bij gedetailleerde luchtfotografie is bepaald geen klikklakk apparaatje.40 'Here, EPE was not employing some unique sensory
devicee that, for example, could penetrate the walls of buildings and recordd conversations in Dow's plants, offices, or laboratories, but rather a
conventional,, albeit precise, commercial camera commonly used in
mapmaking.. The Government asserts it has not yet enlarged the photographss to any significant degree, but Dow points out that simple magnificationn permits identification of objects such as wires as small as 1/2inchh in diameter.'41
3 55
33
3 77

425 US 435 (1976), p. 448 (J. Brennan dissenting).
Oliverv. Thorton, 456 US 170 (1984).
456 US 170 (1984), p. 187 (J. Marshall dissenting).

3 88 Dow Chemical v. United States, 476 US 227 (1986).
399 476 US 227 (1986), p. 238.
4
'In Dow Chemical, the Environmental Protection Agency ("EPA") requested permission t o inspect
onee of Dow's manufacturing plants, and Dow refused. Rather than seeking an administrative
searchh w a r r a n t , the EPA e m p l o y e d a commercial p h o t o g r a p h e r t o take aerial photographs of t h e
plantt using a precision mapping camera.', Laba 1996, p. 1459-1460,
4 11 Dow Chemical Co. v. United States, 476 U.S. 227, p. 238.

203 3

Hett Supreme Court houdt ook rekening met het feit dat slechts weinig
intiemee details op de foto's naar voren komen, hetgeen er eveneens op
wijstt dat er geen schending van de privacy heeft plaatsgevonden.781
Consequentiee van die benadering is een verdere verzwakking van het
privacyrecht,, aangezien het blijkbaar pas van toepassing is als er intiemee details bekend worden.
Wass een overheidsfunctionaris zonder toestemming op het terrein gekomen,, dan was er mogelijk wel sprake geweest van een schending van
hett Fourth Amendment, zo merkt het Supreme Court nog op. Powell
geeftt in zijn dissent aan dat deze zaak eigenlijk een verwerping van
KatzKatz inhoudt.43
Concluderendd kan worden gesteld dat er een zekere golfbeweging
waarneembaarr is in de geschiedenis van de bescherming van het communicatiegeheimm door het Supreme Court.44 Bij de bespreking van de
constitutionelee reactie op nieuwe techniek kom ik terug op de gevolgen
vann de Katz test zoals die thans wordt toegepast.
1 0 . 33

OBJECT EN

REIKWIJDTE

Alleenn de inhoud van de communicatie is beschermd, verkeersgegevenss worden niet onder het Fourth Amendement gebracht. Dat wordt
doorr Ruiz een all or nothing benadering genoemd.45 In 1979 oordeeldee het Supreme Court dat er geen redelijke privacyverwachting bestondd met betrekking tot de nummers die gekozen worden met een telefoon.466 Het ging in die zaak, Smith v. Maryland, om een zogenaamd
penpen register, dat bijhoudt welke nummers zijn gedraaid.47 Smith had,
volgenss het Hooggerechtshof, moeten weten dat hij zijn nummers
prijsgaf.. Immers, op de rekeningen kunnen de gebelde nummers
wordenn weergegeven.48 Smith had noch een redelijke privacy verwachtingg in subjectieve zin, noch in objectieve zin. Als Smith werkelijkk dacht dat die nummers privé waren, dan was die subjectieve verwachtingg niet meer redelijk. Hier past het Supreme Court een risico
analysee toe. Het feit dat Smith de informatie vrijwillig aan de telefoonmaatschappijj afstond en dat de telefoonmaatschappij de moge4 22 476 US 227(1986), p. 237.
433 476 US 227 (1986), p. 247 (J. Powell dissenting).
444 Frappant is dat rechters mild zijn als het gaat om technieken g e b r u i k t in de 'war on drugs'. Zo
w o r d tt 'thermal image scanning' geen inbreuk op de privacy van verdachten g e n o e m d . De parallel
mett de o o r l o g t e g e n de alcohol dringt zich weer op, zie boven, noot n ; V g l . La ba 1996, p . i 4 3 7 e . v .
455 R u j z i g g 7 , p. 171; zie ook Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979).
4 66 Freiwald 1996, p. 9 6 3 - 9 6 4 .
477 Smith v. Maryland, 442 US 735, 742-745 (1979).
488 Freiwald 1996, p. 964.
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lijkheidd had die informatie op te nemen waren beslissend.
Inn een dissenting opinion merkt Justice Stewart op dat ook de nummerss die men draait met een telefoontoestel een zekere beschermenswaardigee inhoud hebben in die zin dat intieme details ermee blootgegevenn worden. Hij pleit dan ook voor constitutionele bescherming van
verkeersgegevens.500 In een andere dissent merkt Marshall op dat de benaderingg van het Supreme Court niet goed is. Immers, in plaats van
alless af te laten hangen van de risico's die een individu wordt geacht te
aanvaarden,, zou volgens hem moeten worden gekeken naar de risico's
diee noodzakelijk zijn in een open democratische samenleving.51
Dee Smith beslissing maakte nog niett veel duidelijk over de bescherming
vann verkeersgegevens die geen telefoonnummers zijn. Enerzijds wordt
inn de uitspraak voortdurend gehamerd op het feit dat zo'n pen register
maarr nauwelijks informatie oplevert. Dat zou er op kunnen wijzen dat
anderee verkeersgegevens wellicht wel onder het Fourth Amendment gebrachtt zouden kunnen worden. Anderzijds betekent de risicoanalyse dat
lageree rechters in voorkomende gevallen voor vrijwel iedere vorm van
verkeersgegevenss kunnen vaststellen dat ze niet beschermd worden
doorr de grondwet.52 Sommige lagere rechters hebben dat inderdaad gedaann en de conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat het met de beschermingg van deze verkeersgegevens niet goed gesteld is.
Ookk de vitale rol van telefonie in het maatschappelijk verkeer bracht het
Supremee Court er in Smith niet toe bescherming te verlenen. Wel zijn
dee verkeersgegevens in enige mate beschermd in federale wetgeving.
Hett blijft echter gaan om een tamelijk zwakke bescherming, waarbij
bijvoorbeeldd geen sprake is van een verplichte kennisgeving aan degenee wiens verkeersgegevens zijn getapt.
Ditt is problematisch, niet in het minst omdat door convergentie van
techniekenn van analyse uit verkeersgegevens steeds belangrijker informatiee kan worden verkregen.53 Met name als de inhoud van de communicatiee versleuteld is, kan analyse van de verkeersgegevens nog een
schatt aan informatie opleveren. Het systeem van de tweedeling tussen
499 Freiwatd 1996, p. 964-965.
5 442 US 735, 746-748 (Stewart, J. Dissenting).
511 'In my view, whether privacy expectations are legitimate within the meaning of Katz depends not
onn the risks an individual can be presumed to accept when imparting information to third parties,
butt on the risks he should be forced to assume in a free and open society', 442 US 735, 750 (J.
Marshall,, dissenting).
5 22 Freiwald 1996, p. 965.
533 Freiwald 1996, p. 1005.
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inhoudd van communicatie en verkeersgegevens is in toenemende mate
problematischh geworden, zeker nu verkeersgegevens zo makkelijk op
tee slaan en te analyseren zijn.54
Inn de bovenstaande beschrijving van de bescherming van het communicatiegeheimm in de Verenigde Staten is al een en ander aan de orde gekomenn over het bereik van het Fourth Amendment. Belangrijk is vast
tee stellen dat er sprake is van twee niveaus. Het recht tegen search en
seizure,seizure, en het recht tegen unreasonableness. Search en seizure bepalen
inn feite het bereik van de bepaling. Het recht beschermt tegen het gedragg van anderen, het biedt niet het recht op eigen ongestoord gedrag,
hetgeenn men wellicht eerder zou verwachten in verband met privacy. Er
wordtt geen duidelijk consequent onderscheid gemaakt russen de beschermingg tijdens het transport en daarna.
1 0 . 44

BEPERKINGEN

Eenn aantal voorbeelden van beperkingen is in het bovenstaande aan de
ordee geweest. Hier wil ik twee algemene opmerkingen plaatsen over de
aardd van de toegestane beperkingen van het communicatiegeheim
zoalss beschermd door het Fourth Amendment.
Dee belangrijkste materiële eis is gelegen in het reasonableness criteriumm (zie boven). De voornaamste formele of procedurele eis is gelegen
inn het warrant requirement. Dit vereiste van een bevoegd gegeven last
leidtt niet tot een test van proportionaliteit en subsidiariteit. Voldoende
iss aanwezigheid van een law enforcement aim. Dit verklaart Ruiz uit het
feitt dat in de Verenigde Staten privacy wordt gezien als een recht dat
zuiverr ten dienste staat van individuele belangen en daarom als enigszinss verdacht wordt beschouwd.55 Een van de andere eisen die aan beperkingenn worden gesteld door het Fourth Amendment is dat alle warrantsrants specifiek de te onderzoeken plaats en de in beslag te nemen zaken
beschrijvenn - het zogenaamde particularity requirement.
Naastt de vereisten van het Fourth Amendment zelf worden in verschillendee wetten aanvullende eisen gesteld voor het beperken van het
grondrecht.. Zo wordt in de Privacy Protection Act onrechtmatig verklaardd het doorzoeken van materiaal van een persoon 'reasonably believedd to have a purpose to disseminate to the public a newspaper,
book,, broadcast, or other similar form of public communication.56
544 Freiwald 1996, p. 1019-1020.
555 R u j z 1997, p. 229, 'in the United States the right to privacy is thought to be at the service of the
purelyy individualistic interests that individuals have in concealment and is therefore regarded as
suspect'. .
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Dezee bepaling lijkt een soort versterkte bescherming voor journalisten
opp te leveren. Aan de andere kant is het criterium van reasonably believedlieved in de praktijk een elastieken criterium gebleken. Verder mag het
materiaall geen 'contraband or fruits of a crime' bevatten. Een volgendee uitzondering geldt in het geval de opsporingsinstanties een verdenkingg hebben jegens degene die het materiaal in zijn bezit heeft of
alss door het doorzoeken van het materiaal de dood of ernstige verwondingg van een mens kan worden voorkomen.57
Eenn beperking ligt voorts in de verhouding tot andere grondrechten,
zoalss het recht op vrijheid van meningsuiting. In een zaak over de uitzendingg in een radio talkshow van een illegaal opgenomen telefoongesprek,sprek, gaf het Supreme Court de bescherming van het First Amendmentt de voorkeur boven de bescherming van de privacy van de
deelnemerss aan het telefoongesprek. Daarbij dient te worden opgemerktt dat het gesprek in casu niet door een overheidsfunctionaris werd
onderschept,, zodat het Fourth Amendment niet (rechtstreeks) geschondenn werd. Daar kwam nog bij dat de journalist die het gesprek
uitzond,, niet zelf verantwoordelijk was voor de illegale bandopname.58
1 0 . 55 TECHNIEK

10.5.110.5.1 Pre-Katz
Inn deze paragraaf ga ik in op de constitutionele reactie op nieuwe (re) informatietechnologiee bij de bescherming van het communicatiegeheim.
Noodzakelijkerwijss bespreek ik in deze paragraaf ook de verschillende
wettenn die zijn ingevoerd teneinde nieuwe technieken toch enige mate
vann bescherming te verlenen. Ik verdeel de reactie op nieuwe informatietechnologiee in drie fasen. Eerst volgt een korte opmerking over de
tijdd vóór Katz (het Olmstead tijdperk). Dan volgt de periode van Katz en
dee daarbij behorende reasonable expectation of privacy test. Tenslotte ga
ikk in op de doorbraak van de informatierevolutie en de wijze waarop
rechterss de Katz test toepassen in het licht van Internet technologie.
Wee zagen hierboven dat vóór Katz telecommunicatie niet beschermd
werdd door het Fourth Amendment. In Olmstead werd het afluisteren van
eenn telefoongesprek niet in strijd met het Fourth Amendment geacht; de
propertyy reading kan geen gesprekken beschermen. In 1934 wordt in de
Communicationss Act wel een afluisterverbod opgenomen: 'No person
nott being authorized by the sender shall intercept any communication
andd divulge or publish the existence, contents, substance, purport, effect
566 42 U.5.C. ?oooaa-2000aa-i2 (1994)', Bayens 2000, p. 267.
577 Bayens 2000, p. 269-270.
5 88 USSC 21 mei 2001 [Bartnickiv. Vopper), Mediaforum 2001-9, nr. 37 nvnt. Asscher.
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orr meaning of such intercepted communication to any person'.59
10.5.210.5.2 De uitspraak Katz
Somss besteedt het Supreme Court expliciet aandacht aan de rol van de
techniek.. Zo wordt in Katz opgemerkt dat 'one who occupies a telephonee booth, shuts the door behind him, and pays the toll is surely entitledd to assume that the words he utters will not be broadcast to the
world.. To read the Constitution more narrowly is to ignore the vital role
thatt the public telephone has come to play in private communications.'60 0
Inn 1968 trad titel 111 van de Omnibus Crime Control and Safe Streets
Actt in werking.61 Deze wet was de reactie van het Congres op het Katzarrestt van het Supreme Court. Titel 111 verbiedt een aantal vormen van
aftappenn en elektronische controle uitdrukkelijk en is de belichaming
inn de wet van de bescherming die het Fourth Amendment biedt tegen
elektronischee 'search and seizure'. Echter, anders dan onder het Fourth
Amendmentt valt ook onderschepping door burgers onder het bereik
vann titel 111. De centrale voorziening van titel 111 verbiedt het een ieder
hett opzettelijk onderscheppen van communicatie via draad of mondelingee communicatie.
Eenn uitzondering op deze regel was het aftappen in het kader van de
strafvordering,, dat was toegestaan onder bepaalde voorwaarden voor de
opp een speciale limitatieve lijst opgesomde misdrijven. Voorwaarden
waren:: 1. rechterlijke last 2. probable cause 3. informatie kon niet achterhaaldd worden met een minder belastend middel 4. notificatieplicht,
tenzijj door rechter uitgesteld.
Omdatt titel 111 eigenlijk een codificatie van Katz was, werd daarin ook
dee expectation ofprivacy-eis opgenomen. Deze eis manifesteerde zich in
hett onderscheid dat titel n 1 maakte tussen mondelinge communicatie
enn communicatie via draad. Draadcommunicatie werd als zo veilig gezienn dat daaraan automatisch een redelijke privacyverwachting gekoppeldd werd.62 Bij mondelinge communicatie moest eerst onderzocht
wordenn of er een redelijke privacyverwachting aanwezig was.
Radiocommunicatiee was niet eenvoudig in een van de categorieën
onderr te brengen. Het resultaat is dat verschillende rechters, na beslo599 47 U.S.C. 605.
389 US 347 (1967), P- 352.
611
18 U.S.C. 2510 -2520 (1982), laatste geamendeerde versie voor ECPA.
22
Williametre Subscription Television v. Cawood, F. Supp. 1164,1168 (D. Or. 1984).
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tenn te hebben dat radiocommunicatie in elk geval geen draadcommunicatiee was, deze analyseerden volgens de Kate-test.63 Dit leidde ertoe
datt (analoge) mobiele telefonie en draadloze thuistelefonie niet beschermdd waren, want er was geen redelijke privacyverwachting.64 Een
anderee technische begrenzing van de bescherming door titel III stelde
hett vereiste dat het moest gaan om aural acquisition of contents of communication.munication.6565 Bescherming was dus beperkt tot communicatie die door
hett menselijk oor gehoord en verstaan kon worden.
Dee opkomst van de mobiele telefonie heeft een belangrijke rol gespeeld
bijj de toename van de spanning tussen privacy en afluisteren. Er is een
katt en muis spel ontstaan russen de ontwerpers van privacybeschermendee technieken en de bedenkers van manieren om de beveiliging te
kraken.. De aanhoudende onzekerheid over de mate van privacy van
mobielee telefoons heeft het congres er toe geleid om ze een zwakkere
beschermingg te verlenen in het kader van de ECPA.66
10.5.33 Post-Katz

Doorr de technologische ontwikkelingen schoot de bescherming die gebodenn werd door titel 111 al snel tekort. Dit vormde voor het Congres de
aanleidingg titel 111 te moderniseren in 1986. Dat leidde tot de Electronicc Communications Privacy Act (ECPA). Het Congres bracht de ECPA
tott stand met in het achterhoofd de ontwikkeling van opkomende technologieënn als email, pagers, dataoverdracht tussen computers, mobiele
telefoniee en videoteleconferenties.
Hoewell het de bedoeling van ECPA was de bescherming van het communicatiegeheimm uit te breiden, wordt deze aan de andere kant ook
weerr verder beperkt, doordat de aftapbevoegdheid van de overheid
m.b.t.. elektronische media wordt uitgebreid, ECPA breidt de lijst van delictenn uit waarvoor getapt mag worden en de lijst van staatsfunctionarissenn die wiretaps mogen verzoeken.67 Voorts staat ECPA zogenaamde
66

6
6

3 in United States v. Hall, 488 F.2d 193 (9th Cir. 1973) kwam het 9th Circuit t o t de absurde conclusiee dat een gesprek tussen t w e e mobiele t e l e f o o n s een mondelinge communicatie is, maar wanneerr een t e l e f o o n een vaste t e l e f o o n is, dan moet het gehele gesprek behandeld w o r d e n als ware
hett een draadcommunicatie.

44 United States v. Hoffa, 436 F.2d 1243 (7th Cir. 1970), Edwardv. Bardwelt, 80 F.2d. 5 4 ( 5 t h Cir. 1986).
55 18 U.S.C. 2510(4) (1982).

666 W o o d 1997, 393-394; De ECPA d e m o n s t r e e r t dat het congres de w e t t e l i j k e bescherming voor
elektronischee communicatie w i l v e r b e t e r e n , daarbij heeft het Congres ook radio communicatie
beterr willen beschermen d o o r het opnemen van door de ether verstuurde communicatie te verbieden.. Critici menen dat het Congres daarmee t e n onrechte hobbyisten de t o e g a n g t o t het historischh vrij toegankelijke publieke d o m e i n van het spectrum o n t z e g t , zonder daarmee de privacy
daadwerkelijkk te beschermen tegen surveillantie door law enforcement officers.
66

7 18 U.S.C. 2516.
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rovingroving taps toe. Deze maken het overheidsfunctionarissen mogelijk een
enkell bevel te gebruiken om meerdere telefoons tegelijk af te tappen. 68
Daarnaastt staat ECPA toe dat voor onderscheppingen van communicatie
gebruikk wordt gemaakt van particulieren (privé-detectives).69
Ookk ECPA vereist een rechterlijke last voordat tot interceptie mag wordenn overgegaan. De voorwaarden zijn echter minder stringent dan die
vann titel m : wanneer informatie die waarschijnlijk verkregen kan wordenn door de tap relevant is voor onderzoek dat gaande is, dan wordt het
tappenn reeds toegestaan.
ECPAA definieert elektronische communicatie als 'any transfer of signs,
signals,, writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature
transmittedd in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photoelectronicc or photooptical system that affects interstate or foreign
commercee ...' 70 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen cellular
phoness en cordless phones. Communicatie via cordless phones, d.w.z.
draagbaree telefoons met een basisstation bestemd voor gebruik in en
omm het huis, werd in het geheel niet beschermd, terwijl communicatie
viaa mobiele telefoons wel beschermd wordt. Het beschermingsregime
voorr draadcommunicatie is daarop van toepassing verklaard.
Inn United States v. Smith7'1 stelde het 5th Circuit dat cordless phone communicationmunication door het voortschrijden van de techniek, waardoor interceptiee steeds moeilijker werd, wel zou kunnen voldoen aan het vereiste van
eenn redelijke privacyverwachting. Het Hof stelde dit niet als interpretatiee van de ECPA, maar keek rechtstreeks naar het Fourth Amendment.
Inn casu kwam het echter tot de conclusie dat cordless phone communicationtion nog geen redelijke privacyverwachting met zich mee bracht. In
19944 is de ECPA gewijzigd, nu valt cordless phone communication wel
onderr de het begrip electronic communication, zoals gedefinieerd in de
ECPA,, en geniet dus bescherming.
Dee ECPA bestaat uit twee delen. Titel 1, ook wel Federal Wiretap Act genoemd,, stelt het illegaal onderscheppen van elektronische communicatiee strafbaar. Titel 11 ziet op het openbaar maken van opgeslagen privacygevoeligee informatie na de transmissie en wordt ter onderscheid ook
well Stored Wire Act genoemd. Daarbij kent Titel 1 veel zwaardere straffenn dan Titel 11. Voor het beschermingsniveau maakt het dus nogal wat
6

99 18 U.S.C. 25ii(2)(a).
700 8 U.S.C. 2510(12)0994).
7 11 United Stares v. Smith, 978 F. 2d 171 (5th Cir. 1992).
7 22 US v. Meriwether, 917 F.2d 955 (6th Cir. 1990).
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uitt met welk regime men te maken heeft. Twee zaken zijn hierbij van
doorslaggevendd belang. Ten eerste de vraag wanneer er sprake is van interceptiee en ten tweede de vraag wanneer een transmissie ten einde is.
Hett antwoord op de eerste vraag wordt meestal kortweg gegeven met de
opmerkingg dat interceptie alleen kan plaatsvinden tijdens transmissie.
Datt maakt het antwoord op de tweede vraag des te belangrijker. De
heersendee leer is dat noch ECPA, noch het Fourth Amendment beschermingg uitbreidt tot na de transmissie/transportfase. In US v. Meriwetherwether7272 stelde het 6th Circuit dat er geen redelijke privacyverwachting
was,, omdat niet gegarandeerd was dat de geplande ontvanger de enige
wass die het opgeslagen pagerbericht zou lezen.
10.5.410.5.4 Internet
Dee doorbraak van het Internet in de jaren '90 van de twintigste eeuw
maaktt de discussie over de beschermingsomvang van het Fourth
Amendmentt weer zeer actueel. Er is een enorme toename van communicatievormenn die semi-privé, semi-openbaar zijn. Een van de belangrijkstee diensten van het Internet is email gebleken. Als gevolg
daarvann zijn mensen dezelfde bescherming gaan verwachten voor
emaill als voor bijvoorbeeld telefoongesprekken. Volgens sommigen is
diee privacyverwachting, zeker bij gebruik van een privé wachtwoord, redelijkk {reasonable expectation of privacy). Enerzijds is email van nature
niett erg privé, aangezien de techniek ervoor zorgt dat overal kopieën
rondslingeren,, zelfs na kennisname door de geadresseerde. Anderzijds
iss het zo belangrijk dat dan wellicht juiste extra wettelijke maatregelen
gewenstt zijn om het toch te beschermen.
Inn Steve Jackson Games v. United State Secret Service73 oordeelde het 5th
Circuitt dat de inbeslagneming van email die opgeslagen was op een
Bulletinn Board System(Server) en nog niet door de geadresseerde opgehaaldd was, geen interceptie was in de zin van titel I ECPA. Het verwees
daarbijj naar een zaak die gewezen was onder de oude Federal Wiretap
Actt (titel ui), United States v. Turk7A Daar stelde het hof dat eerst sprakee was van een interceptie als die tegelijkertijd met het telefoongesprek
plaatsvindt.. In Steve Jackson Games stelde het 5th Circuit deze gelijktijdigheidseiss ook en negeerde daarmee het feit dat communicatie via
emaill iets geheel anders is dan een telefoongesprek. Het bericht was
echterr nog niet op de plaats van bestemming aangekomen. Het hof beperktee daarmee in feite de transmissiefase tot de tijd die het duurt om
733 Steve Jackson Games v. United States Secret Service, 36 F. 3d 457 {5th Cir. 1994).
744 United States v Turk, 526 F. 2d 654 (5th Cir. 1976).
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signalenn van de ene computer op de andere terminal te bezorgen.
Verschillendee rechters hebben de lijn die was uitgezet in Steve Jackson
GamesGames gevolgd.75 Deze moet worden beschouwd als de heersende, overigenss niet onomstreden leer. Echter, wellicht komt hierin verandering.
Inn United States v. Smith76 wees het 9th Circuit deze gelijktijdigheidseiss af. Smith had bij een collega een voice mailbericht ingesproken, met
voorr Smith belastende informatie. Een andere collega luisterde dit berichtt af en speelde de informatie door, voordat de beoogde ontvanger de
gelegenheidd had gehad dit bericht te beluisteren. Volgens het 9th Circuitt zou de eis van gelijktijdigheid met zich mee brengen dat titel I ECPA
betekenislooss is voor opgeslagen, maar niet ontvangen berichten, voor
mediaa waarvan de aard met zich mee brengt, dat berichten niet binnen
eenn hele korte tijd nadat ze verzonden zijn, door de beoogde ontvanger
ontvangenn worden. Ontvangst door een apparaat is niet hetzelfde als
ontvangstt door de geadresseerde. Ook maakt het hof in dit arrest onderscheidd tussen toegang tot opgeslagen communicatie, dat wil zeggen
dee mogelijkheid verkrijgen de inhoud van een bericht te lezen of horen,
enn interceptie, het daadwerkelijke lezen of beluisteren van het bericht.
All snel werd duidelijk dat de aanpassing door de ECPA niet voldoende
wass om de technologische ontwikkeling bij te houden. De wet ging nog
steedss uit van dezelfde manier om toegang te verkrijgen door de overheid.. Traditioneel ging dat door op enige plek in te klikken bij de telefoonkabel,, door middel van de zogenaamde alligator clips. Gebruikt
menn die clips bij digitale telefonie dan zou alleen de 'binary hiss of
thousandss of jumbled conversations' te horen zijn.77
Ookk de ECPA schoot dus te kort. Hoewel er in 1990 een Task Force was
opgerichtt om over een en ander te adviseren ondernam het Congres
niett meteen actie. Daardoor duurde het de FBI te lang en men maakte
zichh ernstige zorgen over de aftapbaarheid van digitale telefonie. Dus
begonn de FBI een geheime actie om de aftapbaarheid op een andere manierr te bestendigen, 'operation root canal'. De FBI benaderde de carriers
enn verzocht ze 'vrijwillig mee te werken aan aftapbaarheid van hun
755 United States v, Moriarty, 962 F. Supp. 217 (D. Mass.1997), luisteren naar een opgeslagen voice
maill is geen o n d e r s c h e p p i n g , omdat d e verweerder niet luisterde naar de voice mail, t e r w i j l die ingesprokenn w e r d . Wesley College v. Pitts, 974 F. Supp. 375 (D. Del. 1997), ook m.b.t. opgeslagen,
maarr ongelezen email. United States v. Reyes, 922 F. Supp 818 (S.D.N.Y. 1996), luisteren naar een
opgeslagenn pagerbericht is geen i n t e r c e p t i e , omdat de transmissie al beëindigd was. Bohach v.
CityCity of Reno, 932 F. Supp. 1232 (D. Nev. 1996), t o e g a n g t o t opgeslagen, maar niet opgehaalde
boodschappenn in een c o m p u t e r paging systeem is geen i n t e r c e p t i e .
? 66 United States v. Smith, 155 F . 3 d i 0 5 i ( g t h Gr.1998).
1111 Huil 1996, p. 131.
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netwerk.. Om een wettelijke plicht te vermijden, en uit angst voor de
machtt van de FBI gingen de carriers daarmee akkoord.78 De telefoonmaatschappijenn stelden zich een pact voor dat zich zou afspelen buiten
hett oog van het publiek of de regering en waarbij dure rechtszaken
vermedenn konden worden. Verschil was echter dat er nu geen sprake
meerr was van een monopolie, maar van talloze kleinere telco's. Dat betekendee dat de vanzelfsprekendheid van universele doorwerking van
eenn afluisterpact allerminst vanzelfsprekend was. Men vreesde dus dat
concurrentenn niet op het plan van de FBI zouden ingaan, terwijl het degenenn die meededen wellicht honderden miljoenen dollars zou kosten.799 Nu operatie wortelkanaal mislukt was moest de FBI zich wel weer
richtenn op het wetgevingsmiddel. De eerste voorstellen stuitten echter
opp enorme kritiek van zowel bedrijfsleven als burgerrechtenorganisaties.. Uiteindelijk werd de Digital Telephony Act (DTA) geïntroduceerd,
eenn wet die werd aangeprezen met de omschrijving dat het een compromiss was tussen burgerrechten, industrie en law enforcement.80 De
driee doelen zijn het behouden van aftapcapaciteit, het behouden van
privacy,, en het voorkomen van belemmering van technologische vooruitgang.. Zo wordt van carriers vereist dat ze hun netwerken aftapbaar
makenn en dat ze meewerken bij een aftapverzoek.
Eenn belangrijke wijziging die de DTA doorvoert, is dat een rechterlijke
lastt vereist is voor het tappen van 'transactional data', hetgeen slaat op
verkeersgegevenss maar ook op email. Onder Title in, was rechterlijke
toestemmingg niet vereist. Daarnaast wordt het bereik uitgebreid tot
draadlozee telefonie, en bepaalde data die wordt verzonden met radiotechnologie.. Tegenstanders van de wet hebben twee belangrijke bezwaren.. Ten eerste worden particuliere bedrijven door deze verplichtingg in feite law enforcement officers. Ten tweede vragen zij zich af hoe
dee overheid kan voorschrijven dat de communicatie-infrastructuur
wordtt opgebouwd zoals zij dat wil. Is dit wellicht een vorm van onteigening?81 1
Dee FBI wenst eigenlijk nog verdergaande maatregelen, zoals bijvoorbeeldd de mogelijkheid van multi-party monitoring. De voorlopige conclusiee van de FCC met betrekking tot de Industry Interim Standard was
datt informatie omtrent locatie van beller en gebelde binnen c ALE A'S definitiee van informatie die voor strafvordering toegankelijk zou moeten
zijn,, maar die moet beperkt blijven tot de cel aan het begin en de cel
? 88 Huil 1996, p. 133-134.
799 Huil 1996, p.134.
8 00
8 11

Huil 1996, p. 135-137.
Huil 1996, p. 138-142.
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aann het eind, de exacte locatie hoeft niet te worden prijsgegeven.
Dee wet eist van aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwerkenn dat ze niet alleen desgevraagd strafvorderlijke autoriteiten van
dienstt zijn bij het uitvoeren van geautoriseerde wiretaps, maar ook dat
zee de mogelijkheid van toegang garanderen tot de communicatie, CALEA
verplichtverplicht de telecomoperators tot het aftapbaar maken van bestaande inrichtingenn en toekomstige inrichtingen zo te ontwerpen dat er afgetapt
kann worden. Het gaat er daarbij om dat opsporingsambtenaren toegang
kunnenn krijgen tot call content en de niet door het Fourth Amendment
beschermdee call information. Het gaat om een open verplichting, er
wordtt geen bepaalde standaard gegeven, de kosten zijn voor de telecomoperatorr zelf. De verplichting van CALEA geldt voorlopig niet voor
aanbiederss van datadiensten, zoals Internet. Voor hen geldt dus nog niet
dee verplichting tot het aftapbaar maken van hun faciliteiten.
Dee aftapbaarheidsverplichting is wel vergeleken met de verplichting
vann banken gegevens van hun klanten te verzamelen. Het Supreme
Courtt sprak zich al in 1970 uit over de grondwettelijkheid van een wettelijkk vereiste dat banken gegevens bijhouden van hun klanten om die
opp verzoek aan law enforcement officials te overhandigen. In die zaak
zagg het Hooggerechtshof geen problemen met het Fourth of Fifth
Amendment.. Een belangrijk verschil is echter dat de banken de benodigdee technologie al in huis hadden en dus geen bijzondere aanpassingenn hoefden te verrichten om de gevraagde informatie te kunnen verzamelen.. Men zou dus kunnen betogen dat de Supreme Court
uitspraakk in zoverre niet opgaat.82 In een dissent bij Shultz vergeleek
rechterr Douglas de wet met een wet die telefoonmaatschappijen verplichttee alle telefoongesprekken op te nemen en te bewaren en op verzoekk aan de overheid te overhandigen, hetgeen volgens hem een duidelijkee schending van het Fourth Amendment zou opleveren.83 CALEA
voorziett echter wel in een aantal voorzieningen ter bescherming van de
privacy:: zo mogen carriers geen informatie verstrekken over de locatie
vann de beller en moet er altijd een werknemer van de telecomoperator
zijnn om de wiretap in gang te zetten. De FCC stelt aanvullende regels,
zodatt de werkgever, de telecomoperator, adequaat toezicht houdt op de
werknemer. .
Dee moeilijkheden van het Katz-criterium en de nieuwe media kwamen
aann het licht in een zaak voor een militair beroepshof, us v. Maxwell84 Of
8 22
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dee vereisten van redelijkheid en last van toepassing zijn, hangt af van
dee vraag of de inspectie van communicatie een 'search' vormt. Om dat
vastt te stellen geldt de tweedelige test die is ontwikkeld in JCatz.85 Daarbijj wordt eerst bekeken of de overheid inbreuk maakt op de subjectieve
privacyverwachtingg van een individu. Vervolgens wordt gekeken of die
verwachtingg naar objectieve maatstaven als redelijk is te beschouwen.
Inn de Maxwell zaak werd om drie redenen aangenomen dat de verwachtingg in objectieve zin niet redelijk was. Ten eerste omdat emails
niett konden worden teruggeroepen of gewist na dat ze verstuurd
waren.. Ten tweede omdat de verzender machteloos stond tegen het forwardenn van zijn mails. Ten derde omdat het forwarden naar meerdere
individuenn het een geval van bulk mail maakte (de suggestie van openbaree communicatie, of onbepaaldheid van de adressering).86
Deelnemerss aan elektronische communicatie via het Internet zullen dus,
teneindee Fourth Amendment bescherming te verkrijgen, moeten aantonenn dat zij een subjectieve privacyverwachting hebben, die door de maatschappijj als redelijk wordt aanvaard. Is een dergelijke privacyverwachting
denkbaarr in het geval van bijvoorbeeld een chatroom? In US v. Charbonneauneau werd die vraag beantwoord door de federale rechter te Ohio.87 Volgenss de rechter neemt een deelnemer aan chatconversatie doelbewust
hett risico dat een van zijn gesprekspartners in werkelijkheid een politieagentt is. Bovendien kon er geen privacyverwachting bestaan want de gebruikerr was op de hoogte van het open karakter van chatrooms en ging
tochh door ze te gebruiken.88 Hier speelt de zogenaamde plain view exception.. Het versturen of forwarden van mail naar leden van zo'n chatgroepp valt echter ook buiten de redelijke privacyverwachting.
Hierr oordeelde de rechtbank dat email in beginsel te vergelijken is met
firstt class mail, en dat de zender een redelijke verwachting mag hebben
datt de inhoud geheim blijft. Op grond van die parallel mag de verzenderr van email er vanuit gaan dat zijn mail niet door de politie onderscheptt wordt. De rechter beperkt echter zelf de betekenis van die beslissing.. Namelijk, zodra de email is bezorgd en geopend, ligt het lot
vann de mail in de handen van de ontvanger, bovendien hangen volgens
dee rechtbank de privacyverwachtingen sterk af van het soort email dat
verstuurdd wordt en van de beoogde ontvanger. Email die wordt geforwardd van persoon naar persoon mist iedere schijn van privacy. Hoe
8

55 US v. Katz, 389 US 347 (1967), what he seeks to preserve as private, even in an area accessible to
thee public may be constitutionally protected.
8 66
Jackson 1999, p. 101-102.
8
77 United States v. Charbonneau, 979 F. Supp. 1117 (5.D. Ohio 1997)8 88
Bayens 2000, p. 250-252.
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vakerr zo'n bericht wordt doorgestuurd, hoe minder privacy er over
blijft.. In de Charbonneau zaak werden de Maxwell criteria toegepast en
vondd de rechter dat de verdachte noch in de chatbox, noch in zijn
emailss een redelijke verwachting van privacy had, immers: met elke
keerr dat hij een bericht doorzond, nam de privacyverwachting verder
af.899 We zien dus dat wel een zekere bescherming wordt verleend maar
datt die bescherming snel verwatert zodra de ontvanger het emailtje
leestt of indien de email aan een relatief groot aantal mensen wordt
doorgestuurd.. Bepaald werd dat de privacyverwachting die inherent is
aann het sturen van emails, afhangt van de soort email verbinding. Het
sturenn van email naar chatrooms 'lose any semblance of privacy' en het
doorsturenn naar meerdere individuen doet de privacyverwachting telkenss verder afnemen.90 Zelfs als er al een reasonable expectation of privacyvacy is vastgesteld kan email worden onderschept zonder warrant op
grondd van een van de vele uitzonderingen op de warrant requirement.
Zoalss Justice Scalia zei, 'The warrant requirement has become so riddledd with exceptions that it is basically unrecognizable.'91 Het risico van
eenn misplaatste toepassing van die uitzonderingen in gevallen met betrekkingg tot email is overduidelijk.92
Ookk bij de toegestane beperkingen op het Fourth Amendment speelt de
technologischee verandering een belangrijke rol omdat informatie soms
alleenn in virtuele zin op een bepaalde plaats is aan te treffen.93 Deze
problematiekk speelt vooral bij het vereiste van de beschrijving van de te
onderzoekenn plaats, het eerdergenoemde particularity requirement. Bij
eenn onderzoek van een computernetwerk bestaat het gevaar dat de
daadwerkelijkee bestanden zich op een server bevinden buiten de stad,
regioo of zelfs het land waartoe de last zich uitstrekt.94 Als het gaat om
dee onderschepping van communicatie heeft het 2nd Circuit bepaald dat
eenn communicatie zich tegelijkertijd op meerdere plaatsen afspeelt, te
wetenn zowel op de plaats waar zich de telefoon bevindt als op de plaats
waarr opsporingsautoriteiten de communicatie opvangen.95 Uit de jurisprudentiee valt als algemene trend op te maken dat een last tot onderzoekenn van een computer alleen dan rechtmatig is indien hij wordt
gegevenn door een onafhankelijke rechter, indien hij 'descriptive guides'
bevatt zodat de burgers beschermd zijn tegen sweeping searches.96
899 Bayens 2 0 0 0 , p . 2 5 3 .
9
Jackson 1 9 9 9 , p . 1 0 2 .
9 11 California v. Acevedo, 500 US 565, 580 (1991), Scalia, J., concurring.
9 22 Jackson 1 9 9 9 , p . 1 0 6 .
933
944
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Inn de literatuur zijn ook wel suggesties gedaan om de bescherming
enigszinss te verbeteren. Zo wordt gesteld dat om te voorkomen dat het
ontaardtt in general warrants, overheidsfunctionarissen zouden moeten
wordenn gedwongen in hun warrant aan te geven welke trefwoorden zij
gaann gebruiken bij de search of welke emails van welke geadresseerden
voorr welke tijd onderzocht worden. Daarmee kan de privacy worden beschermdd van alle andere berichten die de overheidsfunctionaris noodgedwongenn onder ogen krijgt.97
AfbakeningAfbakening ten opzichte van informationele privacy
Eenn interessant gevolg van de technologische convergentie is de gedeeltelijkee samensmelting van communicatiegeheim en informationelee privacy. Het Fourth Amendment geeft geen directe bescherming van
dee informationele privacy, evenmin als een andere bepaling van de
Grondwet.. Het recht op meer algemene privacy is voor het eerst erkend
inn Griswold.93 'Because the right to privacy exists only in these zones of
privacyy as they relate to enumerated Constitutional rights, privacy is not
aa clearly defined right. How far this right extends to information privacyy is the subject of significant uncertainty'.99 Voor informationele privacyy geldt dat nu persoonsgegevens steeds belangrijker worden voor
onss maatschappelijk functioneren, ook de behoefte aan bescherming
vann die gegevens groter wordt. In Whalen v. Roe heeft het Supreme
Courtt zich uitgesproken over informationele privacy. Een afweging
werdd gemaakt tussen het belang van burgers gevrijwaard te blijven van
hett opnemen van persoonlijke informatie in een databank tegenover
hett belang van de staat New York om drugs te reguleren. Die afweging
viell uit in het voordeel van de staat New York, maar wel was voor het
eerstt het recht op informationele privacy expliciet erkend.100 Het bereik
vann dit recht is echter vooralsnog onduidelijk en er wordt algemeen
vanuitt gegaan dat het recht op informationele privacy niet erg sterk is.
Nieuwee technieken als thermal imaging bedreigen de privacy, zonder
aann de Katz testen te voldoen. Er is geen subjectieve privacy verwachtingg omdat de persoon geen idee heeft van de nieuwe surveillancemogelijkheden.. Een voorbeeld van zo'n nieuwe techniek waarbij informatieprivacyy en communicatiegeheim convergeren is IVHS, een techniek
waarbijj wordt getracht de verkeersdoorstroming te verbeteren. Die
techniekk zorgt ervoor dat auto's met de weg communiceren en vice
versa.. Dit levert een situatie op waarbij de techniek zowel gebruikt kan
977 Jackson 1999, p. 107-110; 116-117. Jackson geeft de voorkeur aan de beschermingssystematiek
vann het EVRM zoals uitgewerkt door het EHRM.
988 Griswoldv. Connecticut, 381 US 479 (1965).
999 Kearns iggg, p. 983.
1 0 00
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217 7

wordenn voor realtime monitoring als voor een analyse van een databank
voll gegevens. Kearns pleit voor een aanpassing van de Katz test in het
lichtt van de technologische veranderingen. Zo zou volgens hem moetenn worden aangenomen dat individuen die het slachtoffer zijn van een
hightechh onderzoek, per definitie een subjectieve privacyverwachting
hebben.. Gaat het om technieken waar een individu zich niet tegen kan
beschermenn dan moet de verdachte geacht worden te verwachten dat
hijj niet onderzocht wordt.101 Bovendien zou die bescherming zich ook
moetenn uitstrekken tot private partijen met eenvoudige toegang tot de
communicatiee zoals service providers.102
10.5.510.5.5 ^ n ^ Terrorism Act 2001
Naa de aanslagen van 11 september 2001 is een reeks maatregelen genomenn ter bestrijding van het terrorisme. Na de aanslagen diende de
Amerikaansee minister van Justitie, Ashcroft, een reeks voorstellen in
terr bestrijding van het terrorisme. De Anti Terrorism Act (ATA) en de PATRIOTT Act werden snel door het Congres aangenomen en breiden onder
meerr de bevoegdheid tot het opvragen van verkeersgegevens uit. De
oudee regelingen met betrekking tot Pen Registers en Trap and Trace
Devicess zijn uitgebreid van de telefonie naar alle vormen van telecommunicatiee waaronder het Internet. Dit maakt het mogelijk om gebruiktee web-adressen en de subject lines van email verkeer op te vragen. Weliswaarr is hiervoor rechterlijke toestemming vereist, maar de rechter
magg een dergelijk verzoek niet weigeren als de opsporingsautoriteit
aangeeftt de gevraagde gegevens nuttig te achten in een onderzoek naar
buitenlandsee "targets".103
Anderee maatregelen houden in dat tapverzoeken voor de gehele Verenigdee Staten kunnen worden ingediend in plaats van slechts voor een
bepaaldee jurisdictie. Ook kan van providers veel meer informatie wordenn opgevraagd over klanten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestanden
mett betrekking tot de periode dat klanten ingelogd stonden en de betalingenn die klanten online verrichten. De precieze implicaties van de
nieuwee wetgeving moeten worden afgewacht. Burgerrechtenorganisatiess waarschuwden vrijwel onmiddellijk dat eerst de effectiviteit van de
nieuwee bevoegdheden moet worden aangetoond.104 Daarnaast bestaat
dee vrees dat de bevoegdheden niet alleen in de strijd tegen het terrorismee zullen worden ingezet maar ook voor 'gewone' criminaliteit. De
1011
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uitdagingg de democratie te beschermen zonder haar te vernietigen
heeftt door de septemberaanslagen nieuwe proporties gekregen. 'When
thee end justifies the means, the difference between terror and those
fightingfighting it, becomes increasingly indistinct.'105
10.5.610.5.6 Analyse
Dee traditionele Fourth Amendment analyse blijkt te kort te schieten bij
dee bescherming van de privacybelangen bij nieuwe media. Dit wordt
medee veroorzaakt door het feit dat de constitutionele basis die het
Fourthh Amendment biedt niet geschikt is voor de bescherming van modernee communicatiemiddelen. Een en ander leidt tot moeizame rechterlijkee interpretatie en weinig rechtszekerheid met betrekking tot de
vraagg welke communicatiemiddelen nu wel en welke niet beschermd
zijn. .
Hoee heeft het Amerikaanse recht met betrekking tot het communicatiegeheimm gereageerd op de komst van nieuwe communicatietechnologie?? Vaak gebruikt de rechter bij de beoordeling van nieuwe media de
methodee van analogie met oude media. Belangrijk bezwaar tegen die
methodee is dat de rechters die haar toepassen zich veelal verlaten op
eenn risicoanalyse. Dat betekent dat de mate van bescherming die een
communicatiemiddell ontvangt afhangt van de kwetsbaarheid van het
middell in plaats van een afweging tussen privacybelangen enerzijds en
hett maatschappelijk belang bij kennisname aan de andere kant.106
Jacksonn betoogt juist dat als de makkelijke onderschepbaarheid van
elektronischee communicatie tot een conclusie moet leiden, die zou
moetenn zijn dat meer bescherming gewenst is.107
Hierbovenn zagen we al dat de wetgever in een aantal gevallen heeft getrachtt te zorgen voor een modernisering of aanpassing van de regels
diee het communicatiegeheim beschermen in lagere wetgeving. Daarnaastt is het hier bovengeschetste beeld van de bescherming van het
communicatiegeheimm in de Verenigde Staten al sterk gekleurd door de
verschillendee technologische veranderingen. Het geheel overziend kan
dee technologische inkleuring van het Fourth Amendment in drie fasen
wordenn gezien. In de eerste fase, van de property reading, was alleen het
briefgeheimm beschermd op grond van het Fourth Amendment. Door de
geschiedeniss van het Fourth Amendment als beschermer van het huisrechtt tegen (fysiek) binnentreden blijft het Supreme Court de betekenis
vann het Fourth Amendment daarmee overeenkomstig uitleggen. Niet
10
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tastbaree vormen van informatie of communicatie vallen buiten de beschermingg van de grondwet
Alss tweede fase zou ik de doorbraak van de telecommunicatie in grondwettelijkee zin willen zien. Na de introductie in de Communications Act,
aangekondigdd met de dissent van Brandeis bij Olmstead, wordt het
communicatiegeheimm in Katz uitgebreid tot telecommunicatie en
wordtt de benadering van het huisrecht verlaten. Vanuit een algemeen
rechtt op privacy is dan de benadering dat het Fourth Amendment protectss people, not places.
Eenn derde fase - die al dan niet is ingegaan- is die van het Informatietijdperkk waar het Fourth Amendment weer te kort schiet. De Katz analysee is enigszins verlaten in de zin dat de expectation of privacy lijkt te
zijnn verworden tot een eenvoudig afwegingsmechanisme russen staat
enn individu. Het grondrechtkarakter lijkt wat uit de jurisprudentie te
zijnn verdwenen. Daar komt nog bij dat de bestaande test niet geschikt
blijktt te zijn voor de laatste informatierevolutie, die van het Internet. De
gebrekkigheidd van de risicoanalyse: 'If anything, the ease with which
electronicc communication may be intercepted justifies strong protectionss against government intrusions...'108
Alss methoden om tot een uitspraak te komen over de bescherming van
emaill kan men onderscheiden tussen de vergelijking met andere communicatiemiddelenn en het kijken naar de legislative enactment. De
ECPAA is echter moeilijk te interpreteren omdat die wet een voorbeeld
vann patchwork legislation, een lappendeken van wetgeving is. Bij de methodee van analogie gaat de vergelijking met de briefkaart in zoverre op
datt tijdens het transport kennis kan worden genomen van de inhoud
vann de communicatie. Andere aspecten bemoeilijken echter de briefkaartanalogie.. Zo compliceren de manier van adressering en de afspraakk tussen provider en klant en dergelijke de vergelijking tussen
briefkaartt en email.109 Het grootste bezwaar van de analogie-methode
iss echter dat gebruik wordt gemaakt van een risicoanalyse. Dat wil zeggenn dat er van wordt uitgegaan dat het niveau van bescherming afhankelijkk is van het risico van onderschepping. In plaats van een afweging
tussenn het maatschappelijke belang bij inbreuk tegen het individuele
belangg van het communicatiegeheim wordt dan dus gekeken naar de
feitelijkee risico's van inbreuk die dan tevens mede de rechtmatigheid
vann een inbreuk bepalen.110 'Thus, the Katz expectation of privacy re1o8
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quirementt and the Burdeau rule combine to restrict the application of
thee Fourth Amendment search and seizure safeguards to parties seekingg to protect their radio communications from access by government
officials.111 1
1 0 . 66 CONCLUSIE

Inn dit hoofdstuk zagen we hoe de nadruk op de redelijke privacyverwachtingg met betrekking tot het communicatiegeheim grote invloed
heeftt gehad op de interpretatie door het Supreme Court. Het object van
hett communicatiegeheim bleef grotendeels beperkt tot de inhoud van
dee communicatie. Verkeersgegevens vallen buiten de boot.
Inn dit hoofdstuk zagen we dat de bescherming van het communicatiegeheimm in het Amerikaanse recht een wat wisselvallig karakter heeft.
Tenn eerste is de grondslag van het recht minder duidelijk met communicatiee verbonden dan in Europa, waardoor het instrumentele karakter
vann het grondrecht onderbelicht blijft. Ten tweede heeft de historische
achtergrondd van het Fourth Amendment een moeilijk weg te denken
invloedd gehad op de ontwikkeling van het recht. Dat heeft er mede toe
geleidd dat nieuwe communicatietechnieken niet flexibel konden wordenn ingepast in het systeem van bescherming. De neiging blijft om
placesplaces te beschermen in plaats van people.
Kijkenn we naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de beschermingg van het communicatiegeheim in de Verenigde Staten, dan
biedtt dat een weinig florissant beeld. 'Privacy is not even mentioned in
thee Constitution, and our courts and legislatures have made it the
somewhatt insecure stepchild of legal rights.'112 Nieuwe technieken wordenn wel onder het Fourth Amendment gebracht, maar kennen vaak een
laagg beschermingsniveau. De voornaamste bezwaren tegen het huidige
systeemm van constitutionele bescherming kunnen worden samengevat
inn vier hoofdpunten. Ten eerste is het een bezwaar dat het Fourth
Amendmentt zich uitsluitend richt tegen de overheid, en dan eigenlijk
alleenn tegen de strafvorderlijke overheid.
Tenn tweede moet worden opgemerkt dat bij de beoordeling van nieuwe
mediaa de methode van analogie vrij arbitrair wordt toegepast. Dit biedt
weinigg perspectief voor rechtszekerheid en conceptuele consistentie
(denkk aan het verschil tussen de detectafoon en de spike mike).113 Hierbovenn beschreef ik reeds hoe belangrijk het is in welke verzendingsfa1 1 11
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see email zich bevindt. Een aantal nieuwere zaken maakt dat alleen maar
duidelijker.. De beperkingen zijn soms wel, meestal niet vergezeld van
eenn notificatieplicht.
Tenn derde is de methode van de risicoanalyse bij de beoordeling van
nieuwee media een ongeschikt middel om het beschermingsniveau vast
tee stellen. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat media waar het risico
vann onderschepping het kleinst is, de meeste bescherming genieten,
terwijll nieuwere media als email een lage bescherming krijgen.
Tenn vierde, en dat hangt nauw samen met het derde punt, is de reasonablee expectation of privacy test zoals die is ontwikkeld in Katz een
tee vage norm gebleken. Het relatieve criterium van de redelijkheid
zorgtt voor een oneigenlijk grote speelruimte van interpretatie. De subjectievee en objectieve verwachting zijn te zeer afhankelijk van de waan
vann de dag. Amar vatte het in 1994 al eens kernachtig samen: 'The
fourthh amendment today is an embarrasment. ni4 Na de september-aanslagenn is het recht op privacy er niet populairder op geworden. Nu doet
hett zich gevoelen dat de Amerikaanse grondwet weinig garanties biedt
diee de overheid behoeden tegen te vergaande ingrepen in het communicatiegeheim. .

^ 44 Amar 1994, p. 757.
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11.11

INLEIDING

Inn dit afsluitende hoofdstuk worden de bevindingen uit de eerdere
hoofdstukkenn samengevat en geanalyseerd. Daarbij wordt teruggegrepenn naar de probleemstelling uit het eerste hoofdstuk.
Inn het eerste hoofdstuk stelde ik de vraag in hoeverre de huidige Grondwett geschikt is om de communicatiegrondrechten te beschermen en in
hoeverree het mogelijk is die rechten zo te formuleren dat de beschermingsomvangg en effectiviteit niet worden aangetast door elkaar snel
opvolgendee technologische ontwikkelingen.
Dee indeling van dit hoofdstuk is als volgt. De uitkomsten van de deelvragenn voor de drie behandelde rechtsgebieden, te weten Nederlands
recht,, Europees recht en Amerikaans recht worden met elkaar vergeleken.. Vervolgens wordt de rol van het toetsingsverbod behandeld. Aan
dee hand van de eerdere uitkomsten wordt dan een tweetal scenario's
besprokenn voor de toekomstige ontwikkeling van het recht met betrekkingg tot de communicatiegrondrechten.
1 1 . 22

RECHTSVERGELIJKING

Inleiding Inleiding
Dee uitkomsten van de hoofdstukken over Amerikaans en Europees
rechtt kunnen op een aantal punten goed met elkaar worden vergeleken.
Hett Nederlandse constitutionele recht kan niet in alle opzichten vergelekenn worden met het Europese en Amerikaanse. Deels omdat Europees
rechtt in zekere zin reeds Nederlands recht is, deels ook vanwege de beperktee jurisprudentie over de artikelen y Grondwet en 13 Grondwet (afgezienn van de verspreidingsjurisprudentie). Toch tracht ik waar dat kan
dee Nederlandse situatie te schetsen naast de Amerikaanse en Europese.
Inn de vergelijking richt ik mij op de bescherming zoals geboden door
dee Amerikaanse en Nederlandse Grondwet en door het EVRM. Het
Amerikaansee Supreme Court en het EHRM hebben gemeen dat ze kunnenn worden gekenschetst als cruciale bewakers van de mensenrechten.
Hett Supreme Court heeft ook gemeen met het EHRM dat beide hoven
hunn best doen staten te brengen tot een bepaald minimumniveau van
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grondrechtenbescherming,, soms tegen de wil in van de betreffende
staat.. 'Also, both courts have to cope with the different substantive and
procedurall laws of the various States over which the court has jurisdiction.. This produces a similar dilemma for both courts - whether to
alloww for local autonomy or concede to the demands for unity and uniformity',, aldus Clapham.1
Natuurlijkk bestaan er grote verschillen tussen het Supreme Court en
hett EHRM. Zo is er geen systeem van federale rechters in Europa. De
Raadd van Europa kan ook absoluut niet worden vergeleken met de regeringg van de Verenigde Staten. Toch is de vergelijking mijns inziens
interessant:: 'Even if there are more contextual differences than similarities,, similar tensions exist'.2 Getracht wordt door specifiek aandacht
tee vestigen op de rol die techniek speelt bij de bescherming van de communicatiegrondrechtenn relevante parallellen zichtbaar te maken. 3
11.2.211.2.2 Vrijheid van meningsuiting
Grondslag Grondslag
Aann de uitingsvrijheid wordt zowel door het EHRM als door het Amerikaansee Supreme Court groot gewicht toegekend. Het EHRM noemt in
BartholdBarthold de vrijheid ideeën en inlichtingen door te geven en te ontvangenn 'one of the essential foundations of a democratie society and one of
thee basic conditions for its progress and for the development of every
m a nn and woman'. 4 Het Supreme Court heeft herhaaldelijk gesteld dat:
'Thee First Amendment presupposes that the freedom to speak one's
mindd is not only an aspect of individual liberty - and thus a good into
itselff - but also is essential to the common quest for truth and the vitalityy of society as a whole'. 5
Enerzijdss is de communicatievrijheid een essentiële grondslag van een
democratischee samenleving, anderzijds is het een voorwaarde voor de
individuelee zelfontplooiing. Het begrip 'democratische samenleving'
wordtt door het EHRM vrij ruim gehanteerd. Niet slechts politieke meningsvormingg valt eronder, maar meer in het algemeen dient gedacht
tee worden aan een pluralistische, open en tolerante samenleving. 6 De
ii
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uitingsvrijheidd geldt volgens het Hof niet slechts voor milde en vriendelijkee uitingen, maar ook voor uitingen die 'offend, shock and disturb'.7
Dee koppeling aan het democratiebegrip maakt dat het Hof echter wel
eenn bepaalde ondergrens stelt aan de communicatievrijheid. Uit de jurisprudentiee van het EHRM is op te maken dat bepaalde uitlatingen die
strijdigg zijn met het materiële democratiebegrip, uit het maatschappelijkk debat kunnen worden geweerd. Racistische of anti-grondwettelijke
uitlatingenn kunnen niet rekenen op bescherming.8 Dit uitgangspunt
verschiltt van de Amerikaanse benadering, waarin bescherming niet
voorbehoudenn is aan uitlatingen die overeenstemmen met een bepaald
(wenselijk)) democratiebegrip.
Dee Otto-Preminger uitspraak van het EHRM laat zien dat, wil een uiting
tott het maatschappelijk debat kunnen worden gerekend, de uiting een
bepaaldd niveau moet hebben. De verboden film waar het in deze zaak
omm draaide, kon volgens het Hof bezwaarlijk beschouwd worden 'as a
contributionn to public debate in Austrian society'. Met dit laatste argumentt verwees het Hof naar het principe dat overheidsinmenging toelaatbaarr kan zijn 'to avoid as far as possible expressions that are gratuitouslyy offensive to others and thus an infringement of their rights, and
whichh therefore do not contribute to any form of public debate capable
off furthering progress in human affairs'.
Dee bescherming die het First Amendment biedt, verschilt op dit punt
vann de Europese bescherming. De 'market place' benadering betekent
immerss dat antidemocratische of racistische uitlatingen in beginsel net
zoveell bescherming krijgen als minder radicale uitlatingen, aangezien
dezee op de 'market place' bevochten kunnen en moeten worden. De
overheidd heeft niet de bevoegdheid om ideeën te verbieden: Er is niet
zoietss als een fout idee: 'however pernicious an opinion may seem, we
dependd for its correction not on the conscience of judges and juries but
onn the competition of ideas'.9
Dee elementen van individuele autonomie en belang voor het maatschappelijkk debat vonden we tevens terug bij bestudering van de grondslagenn van het recht op vrijheid van meningsuiting in Nederland.10
11
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Formulering Formulering
Inn de formulering van het recht op vrijheid van meningsuiting of openbaree communicatievrijheid bestaan grote verschillen tussen artikel 7
Grondwet,, artikel 10 EVRM en het First Amendment. De Nederlandse
tekstt en het First Amendment zijn negatief geformuleerd, 'niemand
heeft'' en 'Congress shall make no law...', terwijl de Europese tekst het
rechtt eerder als een 'klaroenstoot' neerzet, 'een ieder heeft'.11 In de
voorstellenn tot wijziging van artikel 7 Grondwet wordt een positieve formuleringg van de uitingsvrijheid gepresenteerd.
ObjectObject en bereik
Hett beschermingsniveau van de Nederlandse grondwetsbepaling wordt
bepaaldd door de daarin genoemde communicatietechnieken. Daarmee
lijktt de bescherming van artikel 7 ook meer op het communicatiemiddell gericht dan op de inhoud van de uiting. Het artikel bevat een formele
beschermingsclausulee waarin vooral de verdeling van beperkingsbevoegdhedenn is geregeld. Door de meeste schrijvers wordt aangenomen
datt het object van artikel 7 Grondwet beperkt is tot de openbare communicatievrijheid.. Het woord 'openbaren' is in die interpretatie maatgevend.. Daarmee lijken andere fasen van het communicatieproces uitgeslotenn als het ontvangen, doorgeven en verspreiden van informatie en
dee voor deelname aan het communicatieproces onontbeerlijke toegang
tott communicatiemiddelen en de communicatiemarkt. Door de jurisprudentiee is ook het verspreiden van informatie onder artikel 7 gebracht.. Aangenomen wordt dat dit niet alleen voor drukpersproducten
geldt,, maar ook voor andere communicatiemiddelen. Andere aspecten
vann toegang worden niet beschermd door artikel 7.
Dee voorstellen van de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt
brengenn hier wellicht verandering in. Gepoogd wordt de verspreidingsvrijheidd te codificeren. Ook de ontvangstvrijheid zou in de nieuwe voorstellenn expliciet onder de bescherming van artikel 7 komen. Garingsvrijheidd komt in de voorstellen niet in aanmerking om opgenomen te
wordenn in artikel 7 Grondwet. Ook blijven er verschillen in beschermingsniveauu tussen de diverse fasen van het communicatieproces.12
Dee Amerikaanse bescherming strekt zich uit tot alles wat op enigerlei
wijzee onder het begrip speech kan worden gebracht. Tot het object behorenn ook die speech die niet openbaar te noemen is, en vormen van
111
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speechspeech waarin ook functionaliteit een rol speelt. Het bereik van de bepalingg omvat voorts vormen van symbolic speech, zoals het verbranden
vann de nationale vlag.13 De buitengrens van het bereik van het First
Amendmentt is gegeven in een rijtje uitingen die niet onder het begrip
speechspeech vallen en die daarmee dus in de Amerikaanse opvatting geen
uitingg meer zijn. Het gaat dan om onder andere fighting words en obscenity.nity. Duidelijk is dat ook de ontvangst en doorgifte van informatie en
toegangg tot communicatiemiddelen, tot informatie en tot de communicatiemarktt onder de bescherming van het First Amendment vallen.
Hett 'Europese First Amendment'14, artikel 10 EVRM, beschermt alle expressiee ongeacht de inhoud. De verschillende aspecten van het communicatieproces,, te weten het ontvangen, doorgeven en openbaren van
informatiee staan expliciet genoemd in het eerste lid. Alleen het garen
ontbreektt in de opsomming maar daaruit mag niet worden afgeleid dat
ditt onderdeel niet beschermd is. Het object wordt gevormd door het
communicatieprocess en is aldus zeer ruim geformuleerd. Wat betreft
hett bereik, lijkt de derde volzin van het eerste lid een uitzondering te
creërenn voor omroep en film. Uit de jurisprudentie van het Hof is inmiddelss gebleken dat daaraan die betekenis niet mag worden gehecht.
Hett EHRM heeft uitgemaakt dat ook toegang tot communicatiemiddelenn onder het bereik van artikel 10 EVRM valt.15
Beperkingen Beperkingen

Grotee verschillen tussen de behandelde rechtsgebieden worden zichtbaarr bij beschouwing van de verschillende beperkingssystemen. We
zagenn dat artikel 7 Grondwet een aantal formele vereisten bevat die
wordenn gesteld aan beperkingen van de uitingsvrijheid. Beperking van
dee vrijheid is slechts toegestaan bij formele wet of er moet op zijn minst
inn een formele wet zijn afgebakend wie welke beperkingen mag instellen.. Het voornaamste materiële vereiste in het artikel is dat er een vergunningenverbodd geldt in geval van uitingen via de drukpers en een
censuurverbodd als het gaat om uitingen via andere middelen dan de
drukperss of de omroep. In de voorstellen van de commissie Franken en
inn het kabinetsstandpunt zijn doelcriteria opgenomen die de wetgever
inn toom moeten houden. Er is echter geen noodzakelijkheidscriterium
opgenomen.. In de voorstellen van de Commissie Franken werd tevens
eenn vergaande zorgplicht geïntroduceerd die moest zorgen voor een garantiee van pluriformiteit. In de praktijk zou zo'n zorgplicht neer kun^^ Zie hoofdstuk 8.
^44 De term is van V o o r h o o f , V o o r h o o f 1994.
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nenn komen op een beperking van de vrijheid van meningsuiting.16 Het
kabinett Kok n heeft dit voorstel in zijn standpunt afgezwakt tot een bepalingg die slechts beoogt het bestaande omroepstelsel te beschermen.17
Eenn ander systeem zagen we in het hoofdstuk over het EVRM. Het beperkingssysteemm in het tweede lid van artikel 10 EVRM volgt een vast
stappenschema,, dat in de jurisprudentie van het EHRM verder gestalte
heeftt gekregen. Het vereiste van de noodzakelijkheid in een democratischee samenleving is in de praktijk een van de belangrijkste criteria uit
artikell 10 lid 2 EVRM gebleken. Daarnaast is in artikel 10 tweede lid een
limitatieff aantal beperkingsgronden opgenomen, de zogenaamde doelcriteria.. Het EHRM voert de toetsing nauwgezet uit hoewel er ook een
zekeree beoordelingsmarge bestaat voor de nationale rechters. Gaat het
omm onderwerpen waarvoor naar het oordeel van het Hof, geen Europesee norm bestaat, dan wordt die beoordelingsmarge navenant groter. Dit
geldtt vooral zaken waarin het gaat om uitingen met een (vermeend) onzedelijkk of blasfemisch karakter.
Beperkingenn van de uitingsvrijheid worden in de Verenigde Staten op
verschillendee manieren beoordeeld. Inhoudsneutrale beperkingen
(time,(time, place and manner), worden getoetst op noodzaak en subsidiariteit.
Beperkingenn die daarentegen gericht zijn op de inhoud van een uiting
wordenn getoetst via het systeem van strict scrutiny. Er moet een compellingling state interest zijn en de maatregel moet narrowly tailored zijn om het
beoogdee doel te bereiken. Eigenlijk kunnen dergelijke beperkingen vrijwell nooit door de beugel, waardoor in veel gedingen de nadruk komt te
liggenn op de vraag of de beperking al dan niet inhoudsneutraal is. Overigenss zijn beperkingen die gericht zijn tegen de inhoud van een uiting
well mogelijk indien het gaat om die categorieën die door het Supreme
Courtt buiten het bereik van het First Amendment zijn geplaatst. In het
Amerikaansee systeem hangen de beperkingen nauw samen met het objectt van het grondrecht. Immers, die categorieën die buiten het begrip
speechspeech vallen mogen vergaand beperkt worden.18 In het First Amendmentt zelf is echter geen beperkingsclausule opgenomen zodat de vereistenn die aan beperkingen gesteld mogen worden in de jurisprudentie
zijnn ontwikkeld. Absolutisten hebben betoogd dat de vrijheid onbeperkt
iss maar die stelling bleek niet houdbaar. Voorts is er sprake van lokale
normenn met betrekking tot de uitingsvrijheid. We zien dat staten zelf
mogenn invullen wat onder 'obscene' en 'indecent' moet worden ver1 66
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staan.. Daarbij moet worden aangetekend dat zo'n lokaal aanvaardbare
beperkingg dan geen gevolgen mag hebben buiten de betreffende regio.
Voorr de beperkingen van de omroepvrijheid geldt een geheel ander
model,, het zogenaamde broadcast model. Daarbij zijn de vereisten die
aann de beperkingen worden gesteld minder streng.
Techniek Techniek
Dee techniekafhankelijkheid van artikel 7 Grondwet was een van de redenenn dat de Commissie Franken in het leven werd geroepen.19 Het artikell kent een getrapt beschermingsniveau voor drukpers, omroep en
anderee middelen. Het is niet geheel duidelijk onder welk lid Internetcommunicatiee zou vallen. Dit kan van geval tot geval verschillen. Het
eerstee lid zou van toepassing kunnen zijn in geval er een printer is aangesloten,, het tweede lid bij internetradio of webcasting en het derde lid
inn overige gevallen. In de voorstellen van de commissie Franken en in
hett kabinetsstandpunt wordt dat probleem gedeeltelijk ondervangen.
Ookk daar is echter niet altijd duidelijk hoe Internet beoordeeld zal worden.. Het voorstel de verspreidingsjurisprudentie te codificeren in de
Grondwett roept onzekerheid op over de beperkingsmogelijkheden in
hett kader van openbare orde en nieuwe media.

Hett First Amendment beschermt speech ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.. Wel zijn er belangrijke verschillen in het beschermingsniveau.. Grofweg kan worden onderscheiden tussen het print
modelmodel en het broadcast model. Het print model vertrouwt op de werking
vann de market place of ideas om schaarste te verdelen en om ongewenstee uitingen te neutraliseren. In het broadcast model zijn er meer
mogelijkhedenn om te reguleren. In Red Lion heeft het Supreme Court
geoordeeldd dat schaarste aan etherfrequenties als een toelaatbare
grondslagg voor omroepregulering kan worden beschouwd.20 De benodigdee vergunning wordt uitgegeven door de Federal Commission of
CommunicationsCommunications (FCC). In de zaak FCCV. Pacifia Foundation ging he
dee vraag hoe ver de FCC mocht gaan in haar toezichthoudende bevoegdheid.. Het Supreme Court stond toe dat de FCC een radiostation
eenn sanctie oplegde wegens indecente inhoud van een 's middags uitgezondenn programma. Argumenten hiervoor waren de 'pervasive presence'sence' van de omroep en de toegankelijkheid voor kinderen.21 De vraag
off een algeheel uitzendverbod van indecente programma's in overeenstemmingg is met het First Amendment, is door het Supreme Court nog
niett expliciet beantwoord.
^^
2 00
2 11

Naast de discussie over de toekomst van artikel 13 Grondwet.
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Vanwegee (veronderstelde) schaarste enerzijds en de indringendheid
vann het medium anderzijds is de omroepvrijheid beperkter dan de
drukpersvrijheid.. De kabel neemt een soort tussenpositie in waarbij
mett een beroep op technische schaarste meer regulering mogelijk is
dann bij drukpersproducten. De kijker heeft zelf voor een aansluiting gekozen,, waardoor het 'pervasive presence'argument minder aan de orde is.
Wetgevingg die de kabelexploitant de bevoegdheid geeft indecente programma'ss van de 'public access channels' en de 'leased channels' te
weren,, heeft het Supreme Court in de zaak Denver daarentegen ongrondwettigg verklaard.22 Wanneer kinderen op een minder vergaande
wijzee beschermd kunnen worden en de kijker zelf om de programma's
heeftt gevraagd, zijn beperkingen minder snel gerechtvaardigd.23
Hett First Amendment werd ook van toepassing geacht op zogenaamde
commoncommon carriers als de post. Common carriers hebben weliswaar geen
boodschapp aan de boodschap maar kunnen wel een beroep doen op de
uitingsvrijheid.. Nieuwe media zijn door het Supreme Court onder de
beschermingg van het First Amendment gebracht naar analogie met ouderee media. Daarbij werden technische, economische en sociale argumentenn naast en door elkaar gebruikt om het beschermingsniveau te
bepalen.24 4
Artikell 10 EVRM kent geen bijzondere bescherming toe aan een bepaald
communicatiemiddel,, wel aan de media als instituut. In de Sunday
Times-zaakk werd voor het eerst bepaald dat de pers een geprivilegieerde
positiee toekomt: 'Whilst the mass media must not overstep the bounds
imposedd in the interests of the proper administration of justice, it is incumbentt upon them to impart information and ideas concerning matterss that come before the courts just as in other areas of public interest.
Nott only do the media have the task to impart such information and
ideas:: the public has the right to receive them.'25 In onder andere de Jersild-zaakk is deze zogenaamde 'waakhondfunctie' van de media herhaald.
Inn casu benadrukt het Hof bovendien dat de geprivilegieerde positie en
dee publieke taak niet slechts aan de schrijvende media zijn voorbehouden:: 'Although formulated primarily with regard to the print media,
thesee principles doubtless apply also to the audio-visual media'.26
Artikell 10 EVRM beschermt het communicatieproces, niet de communicatietechnologie.. Daarbij wordt echter wel rekening gehouden met de
2 22
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33 Nieuwenhuis 1997, p. 108.
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gevolgenn van het gekozen medium voor het publiek. Over het algemeen
zall het echter geen probleem zijn nieuwe media binnen de context van
artikell 10 te beschermen. We zagen dat het EHRM bij de beoordeling
vann inbreuken op de omroepvrijheid steeds strenger is geworden ten
opzichtee van nationale monopolies. De stand van de techniek wordt
meegewogenn bij de beoordeling van de vraag of een beperking gerechtvaardigdd is. Aangezien de in artikel 10 EVRM omschreven rechten onafhankelijkk van de gebruikte techniek zijn geformuleerd, bleek toepassingg van de rechten op nieuwe technieken niet ingewikkeld. Het EVRM
wordtt beschouwd als een 'living instrument', dat dankzij een dynamischee interpretatie aangepast kan worden aan nieuwe ontwikkelingen.27
Artikell 10 lid i, derde zin, EVRM biedt de Lidstaten weliswaar de mogelijkheidd radio-omroep, bioscoop, of televisieondernemingen te onderwerpenn aan een systeem van vergunningen. In de Groppera-zaak is geblekenn dat een vergunningenstelsel niettemin in overeenstemming
moett zijn met het tweede lid van artikel 10 EVRM.28 Dit geldt tevens voor
regelingenn ten aanzien van licenties, organisatie, productie, programmering,, uitzending, distributie, ontvangst en programma-inhoud van
dee radio- en televisie-uitzendingen.29 In de Autromc-zaak is de toegang
tott telecommunicatiemiddelen expliciet onder de bescherming van artikell 10 EVRM gebracht. 'Article 10 applies not only to the content of the
information,, but also to the means of transmission or reception since
anyy restriction imposed on the means necessarily interferes with the
rightt to receive and impart information'.30
Inn de Verenigde Staten bestaat reeds jurisprudentie over de positie van
hett Internet het gaat om de bescherming door het First Amendment.
Hett Supreme Court lijkt geneigd het printmodel toe te passen op openbaree communicatie via het Internet. Het is echter nog onvoldoende duidelijkk in hoeverre het Supreme Court die sterke bescherming consistentt zal blijven toekennen in geval van nieuwere aspecten van het
Internett als chat of webcast.
Anderss dan hun Amerikaanse collega's hebben de rechters van het
EHRMM zich nog niet uitgesproken over Internet en artikel 10 EVRM. Weliswaarr kan uit zaken als News Verlag worden afgeleid dat ook nieuwe
mediaa onder de bescherming van artikel 10 zullen vallen, het is nog onduidelijkk of en in hoeverre het EHRM het Internet op een lijn zal stellen
mett traditionele media en met de institutionele rol van 'thepress'. Vraag
2
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iss daarnaast in hoeverre het EHRM de Lidstaten zelfstandige beoordelingsruimtee zal gunnen om het Internet te reguleren.
Eenn opsomming van een aantal opvallende punten:
-- Artikel 10 EVRM en het First Amendment beschermen het gehele
communicatieproces.. Dat geldt niet voor artikel 7 Grondwet.
-- Het EHRM en het Supreme Court hebben in hun interpretatie van
respectievelijkk 10 EVRM en First Amendment de bescherming uitgebreidd naar nieuwe technieken.
-- Religieuze en zedelijke gevoelens worden door het EHRM en het Supremee Court liever aan lokale rechters voorbehouden. Door grensoverschrijdendrfeidd van nieuwe media wordt dit bemoeilijkt.
-- De regulering van de omroep wordt zowel door EHRM als door Supremee Court verantwoord met een beroep op technische schaarste
enn de indringendheid van het medium.
-- De tegenstelling tussen het omroepmodel en het drukpersmodel in
dee Verenigde Staten lijkt enigszins op de tegenstelling tussen artikel
77 lid 1 en artikel 7 lid 2 van de Grondwet.
-- De voorstellen van de Commissie Franken en het kabinetsstandpunt
zijnn wel techniekonafhankelijk geformuleerd maar kennen een gebrekkigee beperkingsclausule.
-- Het Nederlandse onderscheid tussen openbaren en verspreiden is
moeilijkk te codificeren.
-- De regulering van de omroep dient volgens het EHRM te voldoen aan
dee eisen van artikel 10 lid 2 EVRM. Een dergelijke eis wordt niet gesteldd in artikel 7 lid 2 Grondwet.
1 1 . 33

COMMUNICATIEGEHEIM

Grondslag Grondslag
Dee grondslag voor het beschermen van het communicatiegeheim is in
dee Verenigde Staten afgeleid van Fourth Amendment dat het huis, de
eigendomm en de papieren beschermt tegen doorzoeking en inbeslagname.. De klassieke bescherming tegen physical intrusion is door de rechterr opgerekt tot de bescherming van privé-communicatie. Bescherming
wordtt geboden indien de burger een redelijke privacyverwachting
heeft. .
Dee grondslag van de bescherming in het EVRM is gelegen in een het
rechtt op respect voor het privé-leven en de correspondentie. Het EHRM
onderkentt naast het zelfstandig privacybelang het grote belang van het
communicatiegeheimm voor de democratie. De grondslag van de Nederlandsee bescherming van het communicatiegeheim is niet geheel dui-
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delijk.. In de discussie over de diverse wijzigingsvoorstellen kwamen
verschillendee theorieën aan de orde. De twee voornaamste visies zijn
diee van het communicatiegeheim als transportgeheim waarbij het gaat
omm bescherming van het kanaal en communicatiegeheim als recht op
vertrouwelijkee communicatie waarbij het gaat om bescherming van de
vertrouwelijkheidd van de inhoud.
ObjectObject en bereik
Inn artikel 13 Grondwet is het object van het communicatiegeheim eenvoudigg gegeven met de aanwijzing van een drietal communicatiemiddelen.. Over de interpretatie van de definitie van die communicatiemiddelenn kan nog wel getwist worden. Duidelijk is in ieder geval dat het
objectt beperkt is tot de brief, de telefoon en de telegraaf. Het bereik van
dee bepaling is niet helemaal duidelijk. Aangenomen wordt door sommigenn dat het bereik beperkt is tot de transportfase. Anderen betogen
daarentegenn dat de reikwijdte uitgebreider is en strekt tot na de afleveringg van de informatie.
Inn de voorstellen die vanaf 1997 zijn geïntroduceerd wordt het briefgeheimm herhaaldelijk vervangen door een recht op vertrouwelijke communicatie.311 Het object van dat recht is op verschillende manieren omschreven.. Elementen die telkens terugkomen zijn de 'redelijke verwachting
vann vertrouwelijkheid' en de vertrouwelijkheid 'vanwege de aard van het
gebruiktee kanaal'. In de voorstellen wordt het object ook uitgebreid tot
hett 'live-gesprek', in het kabinetsstandpunt echter alleen indien dat gesprekk wordt afgeluisterd met een technisch hulpmiddel. Verkeersgegevenss worden in de verschillende voorstellen geacht buiten het object van
artikell 13 te vallen. Ook de verschillende opvattingen over reikwijdte passeerdenn de revue. Franken stelt nog voor de reikwijdte uit te breiden tot
dee informatie geconsumeerd is of in sommige gevallen tot daarna. Het
kabinett daarentegen wil de reikwijdte beperken tot de transportfase.
Wee zagen in hoofdstuk 10 dat de Amerikaanse grondwet eigenlijk geen
bepalingg bevat die te vergelijken is met het artikel 13 Grondwet. Het
communicatiegeheimm wordt dan ook beschermd via het recht op privacy,, dat op zijn beurt weer is afgeleid van het Fourth Amendment. Het
objectt van deze bepaling is niet helder omschreven. In het Fourth
Amendmentt is weliswaar sprake van de elementen search, seizure en
warrant.warrant. Daarmee is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden
eenn communicatieve gedraging onder de bescherming valt. Het is moeilijkk een consistente opvatting over het object of bereik van het grond311 Uitzondering vormt het voorstel dat na amendering door de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer
werdd gezonden, Kamerstukken 11997/98, 25 443, nr. 232.
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rechtt te lezen in de jurisprudentie van het Supreme Court. In die jurisprudentiee wordt nauwelijks aandacht besteed aan het verband met de uitingsvrijheid.. Ook in het Amerikaanse recht vallen de verkeersgegevens
buitenn de constitutionele bescherming van het communicatiegeheim.
Hett bereik van het Amerikaanse communicatiegeheim lijkt af te hangen
vann de vraag tot wanneer de redelijke privacyverwachting geldt.

Inn artikel 8 EVRM beheersen de elementen respect, private life en correspondencespondence het object en bereik van het communicatiegeheim. Tussen
commissiee en Hof lijkt een verschil van mening te bestaan over de reikwijdtee daar de commissie ook bescherming toekende na beëindiging
vann het transport terwijl het Hof dat niet doet. Verkeersgegevens zijn in
Malonee onder de bescherming van artikel 8 gebracht. In latere jurisprudentiee is de bescherming van verkeersgegevens weliswaar herbevestigd,, ze zijn wel op een lager beschermingsniveau geplaatst.32
Beperkingen Beperkingen
Hett beperkingssysteem van artikel 13 Grondwet is formeel van aard.
Voorr een gerechtvaardigde beperking van het briefgeheim moet er een
formelee wet zijn die dat regelt en een rechterlijke last. Gaat het om een
inbreukk op het telefoon- en telegraafgeheim dan volstaat een wettelijke
regelingg en toestemming van iemand die daartoe bij wet is aangewezen.. In het wijzigingsvoorstel uit 1997 werd de rechterlijke last als voorwaardee voor het openen van brieven geschrapt hetgeen tot felle kritiek
leidde.. In de latere voorstellen en in het kabinetsstandpunt is aan de
rechterlijkee last dan ook niet meer getornd.
Hett beperkingssysteem van artikel 8 EVRM lijkt op dat van artikel 10
Stapsgewijs gaat het EHRM na of een beperking door de beugel
kan.. Ook met betrekking tot het communicatiegeheim is het belangrijkstee criterium of de beperking noodzakelijk is in een democratische
rechtsstaat.. Ook het vereiste van 'accordance with the law' is belangrijkk bij de beoordeling van de rechtmatigheid van inbreuken op het
communicatiegeheimm ex artikel 8 EVRM.33 Het Amerikaanse systeem
vann beperkingen op het Fourth Amendment draait om reasonableness
(materieell criterium) en het warrant requirement (procedureel criterium).. Wij zagen echter dat de toepassing van deze criteria niet altijd
consistentt is. Wel wijzen zowel het Amerikaanse Supreme Court als
hett EHRM op het belang van onafhankelijk toezicht op (legitieme) inbreukenn op het communicatiegeheim.34
EVRM..

3 22 Zie h o o f d s t u k 6.
333 Zie paragraaf 6.6.
344 Janis/Kay/Bradley 2000, p. 302-303.
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Techniek Techniek
Dee Nederlandse discussie over grondrechten in het digitale tijdperk is
losgebarstenn naar aanleiding van een voorstel uit 1997 tot wijziging van
artikell 13 Grondwet dat beoogde (al dan niet versleutelde) email onder
hett briefgeheim te brengen. Immers de limitatieve opsomming van
communicatiemiddelenn in het huidige artikel 13 maakt het onwaarschijnlijkk dat email onder de werking van het huidige artikel gebracht
kann worden. Als dat zou kunnen is het nog de vraag of email onder het
eerstee dan wel het tweede lid zou moeten vallen met alle gevolgen voor
dee beschermingsomvang van dien. Onduidelijk is in hoeverre andere
nieuwee vormen van niet openbare communicatie als chat, private chat,
newsgroups,, messenger services en dergelijke onder de voorstellen zullenn vallen. Dat alles hangt af van de vraag of er een redelijke verwachtingg van vertrouwelijkheid bestaat.
Ditt laatste element doet denken aan de Amerikaanse benadering van
emaill en andere nieuwe communicatiemiddelen onder het Fourth
Amendment.. Hoewel het Supreme Court zich nog niet over die communicatiemiddelenn heeft uitgesproken wordt uit de lagere rechtspraak
eenn verdeeld beeld zichtbaar. Duidelijk is dat de rechters moeite hebbenn de toch nog altijd op de leer van de physical intrusion geïnspireerde
jurisprudentiee toe te passen op een Internetcasus. Zo blijkt er geen redelijkee privacyverwachting te zijn in chatrooms. Het lijkt er op dat de
rechterr eerst kijkt naar de ernst van het misdrijf dat aan de orde is en
daarvann laat afhangen of het communicatiegeheim al dan niet van toepassingg is. Dit resulteert in een relatief lage bescherming van Internetcommunicatiee gecombineerd met een grote rechtsonzekerheid over de
beschermingg van nieuwe communicatiemiddelen en communicatievormen.. Na de aanslagen van september 2001 valt niet uit te sluiten dat
hett communicatiegeheim bij gebrek aan harde garanties in het Amerikaansee constitutionele recht vrij gemakkelijk opzij gezet zal kunnen
wordenn in het kader van de strijd tegen het terrorisme.
Inn hoofdstuk 6 betoogde ik dat niets eraan in de weg staat artikel 8
van toepassing te achten op email en andere nieuwe communicatiemiddelen.. Weliswaar is hierover geen jurisprudentie, eerdere
rechtspraak,, de systematiek van het verdrag en de traditie van een dynamischee interpretatie wijzen in die richting. Wel bestaan aanwijzingenn dat het EHRM 'het nodige' verwacht waaruit moet blijken dat communicatiee voor een of meer bepaalde personen bedoeld is. Wat dit
betekentt voor Internetcommunicatie is thans nog onduidelijk.
EVRMM
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Inn de drie beschreven rechtssferen zien we dat de verhouding russen
openbaree en niet-openbare communicatievrijheid telkens weer anders
geregeldd is. In de Nederlandse Grondwet blijkt die verhouding simpelwegg uit de aangewezen communicatiemiddelen, die bepalen immers
welkk artikel van toepassing is. Hoewel sommigen dal wel betogen, staat
niett vast dat artikel 7 ook van toepassing is op niet-openbaar bedoelde
communicatie. .
Inn het Amerikaanse systeem zien we dat het First Amendment van toepassingg is op alle speech, ongeacht of die nu openbaar bedoeld is of niet.
Sterkerr nog, sommige aspecten van het recht op privacy worden 'overgenomen'' door het First Amendment, aangezien dat een sterkere beschermingg biedt dan het Fourth Amendment. 3 5 Daarmee wordt in zekeree zin het gat gevuld dat het Fourth Amendment openlaat bij de
beschermingg van de privacy.
Hett EHRM heeft te kennen gegeven in voorkomende gevallen zowel artikell 10 als artikel 8 EVRM van toepassing te achten. Het verhinderen
vann vertrouwelijke communicatie werd nu eens een schending van artikell 10, dan weer een schending van artikel 8 EVRM geacht.
Eenn opsomming van een aantal opvallende punten:
-- Het Fourth Amendment biedt aanmerkelijk minder bescherming
dann 8 EVRM.

-- De erfenis van de physical intrusion-\eer is moeilijk te rijmen met de
techniekenn van de informatiesamenleving.
-- Het Nederlandse artikel 13 Grondwet heeft in helderheid en rechtszekerheidd een meerwaarde ten opzichte van het Fourth Amendment.
-- Het belemmeren van toegang tot inkomende en uitgaande post
vormtt een inbreuk op artikel 8 EVRM, ZO blijkt eveneens uit de jurisprudentiee van het Hof. Dat is een duidelijk verschil met artikel 13
Grondwett dat geen toegang tot vertrouwelijke communicatie lijkt te
beschermen. .
-- Door de verbinding met privé leven lijkt het Hof de deur open te zettenn naar andere moderne vormen van telecommunicatie, waarmee
dee bescherming door artikel 8 EVRM ruimer wordt dan die van artikell 13 Grondwet. Daarmee gaat het EHRM ook soepeler om met nieuwee media dan het Supreme Court.
-- De uitkomst van de reasonable expectation of privacy test lijkt in de
355 Denk aan het recht op anonimiteit, v g l . Mclntyrev.
Ohio Elections Comm'n, 514 U.S. 334 (1995) en
aann het recht gebruik te maken van e n c r y p t i e , US Ct. of Appeals gth C. 6 mei 1999, Bernstein v.
UnitedUnited States, Mediaforum 1999-10, p. 279-286, m.nt. Asscher.
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praktijkk vaak moeilijk te voorspellen. Dat euvel kan ook gaan gelden
voorr de enigszins vergelijkbare test in de voorstellen van de Commissiee Franken en in het kabinetsstandpunt.
-- De voorstellen van de Commissie Franken en de teksten in het kabinetsstandpuntt zijn weliswaar minder techniekafhankelijk, door onduidelijkheidd over het precieze object van het grondrecht wordt veel
ingeleverdd op het punt van rechtszekerheid.
Voordatt we uit de uitkomsten van de rechtsvergelijking verdergaande
conclusiess kunnen trekken over de Nederlandse communicatiegrondrechten,, volgt een korte opmerking over de rol van het toetsingsverbod.
u.}.iu.}.i De rol van het toetsingsverbod
Hett ontbreken van een toetsingsrecht in de Grondwet biedt een argumentt tegen een eigen grondwettelijke formulering van de grondrechtenn (zie ook hoofdstuk 2.2). Immers, de rechter zal toetsen aan de Europesee normen dus waarom zou daar niet op vertrouwd kunnen
wordenn voor nationale bescherming. Het is dan ook niet verwonderlijk
datt waar gesproken wordt over een nieuwe grondwettelijke formulering,, vaak ook het toetsingsrecht aan de orde wordt gesteld. Gesteld kan
wordenn dat de kritiek op het toetsingsverbod vrij algemeen is in juridischee kringen.36 De Commissie Franken adviseerde dan ook in meerderheidd tot afschaffing van het huidige verbod. Hoewel het kabinet in
zijnn standpunt naar aanleiding van het rapport Franken een nadere notitiee belooft over dit onderwerp, wordt geen stelling genomen. In het
kaderr van deze studie zijn twee conclusies te trekken. Ten eerste kan
wordenn gesteld dat hoe vager of abstracter de norm, hoe meer interpretatiee vereist is, hetgeen dan ook a fortiori geldt voor techniekneutraIee normen. De tweede conclusie is dat door de veranderlijkheid van de
techniek,, de zogenaamde 'turbulentie', de behoefte aan interpretatie
nogg verder zal toenemen. Ongeacht hoe de bescherming van de communicatievrijheidd wordt vorm gegeven, de behoefte aan interpretatie
neemtt telkens toe. Juist in een internationale omgeving waar de beschermingg van communicatievrijheid door zeer veel verschillende
facettenn wordt beïnvloed is het van belang voor een daadwerkelijke betekeniss van de Grondwet als neerslag van lokale normen, dat ook onze
constitutiee een 'living instrument' wordt. Voor deze uitgebreide interpretatietaakk is de rechter mijns inziens beter toegerust dan de wetgever.

366 Dommering 1998, p. 120; Handelingen NJV 1992, d l . I en II (Zwolle 1992).
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11.44 TECHNIEK

Hierbovenn zagen we hoe de techniek de communicatiegrondrechten
beïnvloedtt in de drie besproken rechtsstelsels. Vraag is nu bij welke reactiee op de technologische ontwikkelingen de communicatiegrondrechtenn het meest gebaat zijn. Daarbij gaat het om een juiste inschatting van
dee betekenis van de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Alleen
zoo kan een evenwicht worden gevonden tussen techniekonafhankelijkheidd en rechtszekerheid, tussen gerechtvaardigde beperkingen en vrijheid. .
Eenn van de eerste vragen die daarbij beantwoord dient te worden is in
hoeverree er met de komst van de informatiemaatschappij nu een revolutionairee verandering is gekomen. Gaat het om een gewoon nieuw
mediumm (Internet) of om een revolutie? Het antwoord op deze vraag is
opp uiteenlopende manieren gegeven door verschillende schrijvers.
Overr de bijzondere architectuur van het Internet als gangmaker van de
informatierevolutiee is al veel geschreven. Aangezien het internet was
ontworpenn als defensienet en daarom decentraal is opgebouwd, is er
geenn sprake van een hiërarchische structuur. Dit is een aspect van het
nett dat kan worden gewaardeerd als positief voor de communicatievrijheidd omdat daarmee weinig aangrijpingspunten zijn voor een overheid
omm de inhoud van de communicatie te reguleren. Aan de andere kant
iss er door de gebruikte technologie waarbij eigenlijk telkens kopieën
wordenn gemaakt van de te versturen informatie een aspect gegeven dat
alss negatief voor de vrijheid kan worden bestempeld. Door de hardnekkigheidd van digitale sporen is er een verminderde bescherming van het
communicatiegeheimm hetgeen op zijn beurt weer een chilling effect kan
hebbenn op de openbare communicatievrijheid.
Eenn van de aspecten die in hoofdstuk i werden aangestipt is het grensoverschrijdendee karaktervan de informatiesamenleving. Dit leidt er toe
datt regulering van de communicatie via het Internet voor nationale statenn steeds moeilijker is geworden. We zien dan ook een dubbele reactie.. Enerzijds wordt getracht door internationale overeenkomsten en samenwerkingg te komen tot een meer internationale regulering van
communicatiee via het internet. Anderzijds worden de nationale pijlen
meerr gericht op de informatiebemiddelaars die voor nationale overhedenn aangrijpbaar zijn. Tegelijkertijd is er in die grenzenloosheid ook
weerr een extra aspect gelegen dat van belang is voor het publieke openbaree debat. Immers, het grote aantal verschillende mensen uit verschillendee culturen dat via het Internet gedachten kan uitwisselen zal
err voor zorgen dat vaste aannames eerder en grondiger zullen worden
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getestt dan in een denkbeeldig nationaal Internet.
Dee proliferatie van een groot aantal nieuwe diensten die zich ergens bevindenn tussen openbaar en niet-openbaar is op zich niet nieuw. Wel
nieuww is het feit dat als gevolg van de gebruikte techniek en de inrichting
vann de diensten ook diensten die op het oog gemakkelijk bij een van
beidee categorieën ingedeeld zouden kunnen worden thans in de grijze
zonee zitten. Zo kan worden gesteld dat email als gevolg van het groot aantall kopieën en de relatieve status van de adressering wellicht semi openbaarr is terwijl webcasting door de routering en het downloaden vanaf een
enkell i p-nummer in zekere zin kan worden opgevat als niet-openbare
communicatie.. We zagen hierboven dat ook in de constitutionele beschermingg van de communicatievrijheid als gevolg van convergentie het
hardee onderscheid tussen openbaar en niet-openbaar niet altijd te maken
is.. Dit zal bij de toekomstige behandeling van Internet zaken toenemen.
Shapiroo voorspelt dat Internet zal ophouden bijzonder te zijn: 'Cyberspacee will dissappear in the way wallpaper pattern in your bathroom
eventuallyy becomes so familiar that it fades away and escapes notice.'38
Dommeringg plaatst het Internet in Informatierecht in de lineaire ontwikkelingg van de elektronische telecommunicatie. Een ontwikkeling die
begintt bij de telegraaf en waarvan het Internet slechts een onderdeel
vormt.. Hij merkt op dat het belangrijkste verschil met bijvoorbeeld het
telefoonnett ligt niet zozeer in de gebruikte techniek maar in de andere
organisatiee ervan. Telefonie bestond uit een aparte, nieuwe dienst over
eenn apart net en kon dus in regulatoir opzicht gemakkelijk van de omroepp onderscheiden worden. De fax deed daaraan al enigszins afbreuk
toenn die dienst er voor zorgde dat gegevens via telefoontoestellen (wat de
faxx in wezen is) konden worden verspreid. Nadat ook het heldere onderscheidd tussen privé en openbare communicatie via de telefoon onder
drukk kwam te staan (bijvoorbeeld door de introductie van sekslijnen),
wass de regulering ook niet meer zo eenvoudig.39 Belangrijk element
voorr de doorbraak van Internet werd tenslotte gevormd door taal, het
40
TCP/IPP protocol, een 'esperanto voor computers'. Winston stelt dat niet
zozeerr Internet de revolutie veroorzaakt als wel dat Internet het product
iss van een culturele verandering waarbij de technologische ingrediënten:: internationale telecomnetwerken, sneldenkende computers en het
bestaann van computertaal al vele decennia beschikbaar waren.41
377 V g l . Slevin 2000, p. 194.
3 88 S h a p i r o i g g g , p. 31.
399 Dommering e.a. 2000, p. 333-3354
Dommering e,a. 2000, p. 335.
4.11 W i n s t o n 2000.
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Hett Amerikaanse Supreme Court trekt als conclusie dat het Internet
uniekk is. Het systeem van open toegang, de diversiteit aan diensten en
hett interactieve karakter, 'Taken together, these tools constitute a uniquee medium - known to its users as 'cyberspace' - located in no particularr geographical location but available to anyone, anywhere in the
world,, with access to the Internet.'42 Dit leidt het Supreme Court in
RenoReno v ACLU tot het toepassen van het drukpersmodel. De Nederlandse
overheidd komt met het online=offline adagium als reactie op de informatiemaatschappij.. Zij lijkt daarbij uit te gaan van een strakke grens
tussenn offline en online.
Doorr het decentrale, horizontale en multifunctionele karakter van Internett botst het met de bestaande regulatoire modellen voor telecom,
gedruktee en elektronische media.43 Hieruit zijn twee conclusies te trekken.. Enerzijds is Internet als belangrijkste exponent van de informatiemaatschappijj wel uniek door de hierboven geschetste aspecten die er
voorr zorgen dat reguleringsmodellen overhoop worden gegooid. Anderzijdss is er geen sprake van een spontane 'Internetrevolutie' waarin
allee oude wetten per definitie obsoleet zijn. Voor deze studie is de vraag
off Internet nu een revolutie is of een evolutie uiteindelijk slechts belangrijkk voor zover dat gevolgen heeft voor de constitutionele beschermingg van communicatiegrondrechten. Het gaat ons er immers om te
bekijkenn wat de gevolgen zijn voor de communicatiegrondrechten. Die
gevolgenn zijn wel degelijk fundamenteel. In de hoofdstukken over Nederlands,, Amerikaans en Europees recht zagen we dat het recht zich
moett aanpassen aan nieuwe sociale technische en culturele aspecten
vann de informatiemaatschappij.
Techniekafhankelijkheid Techniekafhankelijkheid
Eenn van de kernvragen is vervolgens of de constitutionele bescherming
alss gevolg van de ontwikkelingen techniekneutraal zou dienen te zijn.
Inn de voorgaande hoofdstukken zagen we dat overheden moeite hebbenn met de regulering van nieuwe media. Nieuwe technologie blijkt
ookk tot vormen van censuur te kunnen leiden die werden geacht tot het
verledenn te behoren. Dit is opmerkelijk omdat die censuur vaak voortkomtt uit regelrechte angst voor de techniek zelf. 'In most countries
governmentss have also begun to realize that the capacity for the negativee regulation of communication systems has gradually been slipping
away.'444 Regulering van expressie op Internet is moeilijk door de
4 22 Reno v ACLU.
433 D o m m e r i n g e.a. 2000, p. 341.
444 Slevin 20OO, p. 220-222.
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schaal,, de open toegang, de internationale effecten van het medium.
Tochh moet het feit dat overheden Internet moeilijk kunnen reguleren
ookk niet leiden tot blind enthousiasme voor zelfregulering zoals bijvoorbeeldd door grootschalig toepassen van filtertechnologie. Een van de
gevarenn van zulk grootschalig toepassen van filters is de enorme macht
diee dan toekomt aan de filteraars.45 Een nieuwe beperkingsclausule
moett voorzien in een redelijk evenwicht tussen de uitingsvrijheid en
hett communicatiegeheim enerzijds en anderzijds de gerechtvaardigde
behoeftee van de overheid de communicatiegrondrechten te beperken.
Iss het nu zo dat de inhoud van de communicatiegrondrechten definitieff veranderd is door de informatiemaatschappij of wordt slechts hun
werkingg belemmerd door techniekafhankelijke formulering?46 De
Commissiee Franken gaat er, conform de opdracht haar verstrekt, vanuitt dat haar voorstellen techniekonafhankelijk moeten zijn. De Commissiee citeert de Nota Grondwetsherzieningenbeleid 1974: 'Gelet op de
voortdurendee verandering en ontwikkeling van het staatkundig leven,
vann zijn behoeften en problemen kan de Grondwet alleen een factor
vann stabiliteit vormen wanneer zijn niet te veel wil regelen.'47 Volgens
dee Commissie Franken is de functie van de Grondwet, en vooral van de
grondrechten,, dan ook een baken te zijn voor wetgever, bestuur, rechterr en de samenleving als geheel. De Commissie Franken ziet voor de
communicatiegrondrechtenn (bij de commissie: informatiegrondrechten)) twee mogelijkheden om een dergelijk baken te zijn. De eerste mogelijkheid,, techniekafhankelijke regulering, biedt grote rechtszekerheid
voorr bestaande technieken, maar niet voor nieuwere technieken. Bij
eenn techniekonafhankelijke regulering vervalt dit probleem maar is
somss niet geheel duidelijk welke technieken er nu wel, en welke techniekenn er nu juist niet onder vallen.48 Voor het vasthouden aan techniekafhankelijkee normen pleit volgens de Commissie Franken dat nog
relatieff kort geleden voor techniekafhankelijkheid is gekozen (namelijk
inn 1983) en dat de Grondwet de praktijk dient te volgen en niet andersom.. Toch lijkt consensus te bestaan dat het beter ware de communicatiegrondrechtenn in ieder geval minder techniekafhankelijk te formuleren. .
Dee mogelijkheden techniekonafhankelijk te reguleren zijn evenwel niet
onbegrensd.. Zo wordt wel gesteld dat technologie op zich zelf niet neu455 Slevin 2000, p. 227-228.
4

Ollila 2001, p. 7 schrijft dat de inhoud van de uitingsvrijheid daadwerkeleijk radicaal is veranderd
alss gevolg van de o p k o m s t van het Internet.

477 Rapport Franken 2000, p. 59.
4 88

Rapport Franken 2000, p. 60.
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traall is. 'In truth, technologies come loaded with both intended and
unintendedd social, political, and economic leanings.'49 Doordat iedere
communicatietechnologiee gebruikers beïnvloedt in de manier waarop
zijj de werkelijkheid ervaren zijn technologieën niet neutraal. Dit betekentt op zijn minst dat de onderliggende aannames onderzocht moeten
zijnn voor tot regulering over kan worden gegaan. Shapiro onderscheidt
tweee methodes van het aanpakken van Internet en recht, de eerste gaat
uitt van de bestaande regels en wil die toepassen op het net, (de offline
iss online benadering), de tweede methode gaat uit van geheel nieuwe
regelss voor een nieuw medium. Hij stelt voor te komen met een balancingg methode, de 'principles in context' benadering. Een methode die
sterkk lijkt op de interpretatiemethode die Lessig 'translation' noemt.50
Dee theoretische oplossing van de techniekonafhankelijkheid is problematischh gebleken in de oplossingen waarmee de Commissie Franken
iss gekomen. Ook Uyttendaele geeft aan dat het beginsel van techniekneutraliteitt genuanceerd moet worden. Volgens haar moeten de grote
principess van de regelgeving voor openbare informatie weliswaar
steedss dezelfde zijn ongeacht de gebruikte technologie. Dat betekent
nogg niet dat de regelgeving voor openbare informatie geheel los moet
staann van de technologie die voor het aanbod van informatie gebruikt
wordt.51 1
Uitt de voorgaande hoofdstukken doemt een tweetal dilemma's op. Het
eerstee dilemma is hoe communicatievrijheid en communicatiegeheim
techniekonafhankelijkk te formuleren zonder de rechtsbescherming aan
tee tasten. Het tweede dilemma is hoe te komen tot een nationale beschermingg van communicatievrijheid en communicatiegeheim bij
grensoverschrijdendee media in een internationaal juridische context.
Hett eerste dilemma kan uitsluitend worden opgelost met een formuleringg van het grondrecht waarbij de onderliggende grondslag duidelijk
is.. Door een techniekneutrale definitie op te nemen zonder dat voor de
wetgeverr en de rechter buiten kijf staat wat de inhoud is van het recht
wordtt onzekerheid geschapen. Het Amerikaanse voorbeeld laat zien
datt de bescherming van het communicatiegeheim via het algemene
privacyrechtt te weinig waarborgen biedt. De voorstellen een recht op
vertrouwelijkee communicatie in te voeren lijken te veel de Amerikaansee benadering te volgen en moeten daarom niet worden overgenomen.
499
5

http://www.technorealism.org/overview.html.
Shapiro 1999, p. 170-174; Lessig 1999, p. 115-118.

5"11 U y t t e n d a e l e 2002, paragraaf 2.1.2.
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Daarnaastt moet de conclusie worden getrokken dat binnen een werkelijkk techniekneutrale grondwet geen plaats meer is voor het apart regulerenn van de (publieke) omroep. Het door de overheid gestimuleerde
aanbodd van publieke informatie zal dus anders vormgegeven dienen te
worden.. Een systeem als dat van de huidige publieke omroep zou voor
zoverr het als beperkend voor de uitingsvrijheid kan worden gekarakteriseerdd moeten voldoen aan de eisen van een nieuwe beperkingsclausulee en dus moeten voldoen aan het criterium van noodzakelijkheid in
eenn democratische samenleving.
Techniekonafhankelijkheidd brengt ipso facto een grotere behoefte aan
interpretatiee met zich mee. Dit betekent dat de beperkingsclausule
dientt aan te geven hoe regulering van geval tot geval beoordeeld moet
worden.. Daartoe volstaat het niet uitsluitend formele vereisten op te
nemen.. De introductie van doelcriteria en van een noodzakelijkheidstoetss zijn cruciale waarborgen van de effectiviteit van de rechtsbescherming.. Een eventuele afschaffing van het toetsingsverbod kan dan ook
niett los gezien worden van de wijziging van de Grondwet in het digitalee tijdperk.
Hett tweede dilemma werd onder andere geïllustreerd door de Yahoo!
zaak.. Gestreefd moet worden naar een systeem van lokale bescherming
vann grondrechten waarbij het EHRM voor Nederland de minimumeisen
neerlegt.. De handhaving van de beperkingen op de uitingsvrijheid en
hett communicatiegeheim over grenzen zal ook in de toekomst stuiten
opp verschillen in rechtsbescherming tussen landen. Voor het EHRM
moett dan een rol zijn weggelegd bij het bepalen van de beoordelingsruimtee van overheden. Daarbij is het onwenselijk dat het EHRM die
marginn of appreciation waar het gaat om nieuwe media te ruim laat.
11.55 AANBEVELINGEN

Inn Convergentie werden drie scenario's voor een nieuwe communicatieparagraaff geschetst.52 Dommering gaf in Informatierecht een duister en
eenn verlicht scenario. Hier zal ik aan de hand van de bovengenoemde
dilemma'ss een aantal aanbevelingen doen die in de richting wijzen van
eenn verlicht scenario,53

5 22 A s s c h e n g g g , H 5.
533 Belangrijke delen van de hier beschreven scenario's gebaseerd op Dommering e.a. 2000, Shapiro
i g g gg en Lessig ï g g g .
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Inn zijn doemscenario beschrijft Dommering hoe de technologies of controltrol kunnen worden aangewend voor een censurerende overheid. Het
omroepmodell zou worden toegepast op Internet, vergunningensystemenn voor ISP'S. Tappunten en infozuigers zouden alle privé communicatiee onderscheppen en de overheid zou ongebreidelde bevoegdheden
bezittenn om daarvan kennis te nemen. Het openbaar debat is sterk veranderdd en bestaat eigenlijk niet meer. Door sterke individualisering
wordtt de volgorde van informatie bepaald door de behoefte van de gebruiker.. Shapiro noemt dit personalisation.54 De traditionele filtering en
correctiee door een onafhankelijke redactie zijn verdwenen. Bovendien is
niett zichtbaar welke informatie betaald is en welke niet. Dommering
noemtt het 'de wet van de meest intolerante samenleving is de wet van
Internet.'555 Overigens was dit scenario door Pool al in de jaren tachtig
onderkend:: 'The danger is not of an electronic nightmare, but of human
error.. It is not computers but policy that threatens freedom. The censorshipp that followed the printing press was not entailed in Gutenberg's
process;; it was a reaction to it. The regulation of electronic communicationn is likewise not entailed in its technologuy but is a reaction to it.
Computers,, telephones, radio, and satellites are technologies of freedom,, asmuch as was the printing press.'55 Sommige onderdelen van het
doemscenarioo uit Informatierecht zijn inmiddels bewaarheid.57 In dat
kaderr wordt het interessant te zien hoe de lijn van de Yahoo case wordt
doorgetrokken.. In beschouwingen over de toekomst van regulering van
hett net wordt controle overigens ook wel eens positief neergezet. Zo zet
Shapiroo de toegenomen persoonlijke controle en controle over computerss tegenover de chaos van cyberspace met porno, racisme en flaming.
Hijj geeft daarbij echter wel duidelijk aan dat de controle in handen moet
zijnn van het individu en niet van de overheid, waarmee de controletechniekk toch ook een technology of freedom is.58
Dee weg naar het vrijheidsscenario is niet eenduidig. Het staat vast dat
dee artikelen 7 en 13 van de Grondwet aan wijziging toe zijn. Daarmee
iss het antwoord op het eerste deel van de probleemstelling gegeven. Bij
dee modernisering van de communicatieparagraaf moet in ieder geval
gestreefdd worden naar een goede balans tussen techniekonafhankelijkheidd en rechtszekerheid. Die balans moet worden gevonden in een hel544 Shapiro 1999, p. 29-31.
555 Dommering e.a. 2000, p. 497-498.
5 66 De Sola Pool 1983, p. 226.
577 Denk alleen al aan de D M C A e n d e a u t e u r s r e c h t r i c h t l i j n , met als gevolg de gevangenschap van een
onschuldigee

Russische programmeur,

http://www.nytimes.com/2001/07/30/opinion/30LESS.

h t m l ? s e a r c h p v = d a y o i ;; de uitbreidingen van bevoegdheden voor veiligheidsdiensten, en dergelijke. .
5 88 Shapiro 1999, p. 29-31.
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deree formulering van uitingsvrijheid en communicatiegeheim, gepaard
aann een richtinggevend beperkingsmechanisme. Het Amerikaanse
drukpersmodell moet voor wat betreft de bevoorrechte positie van de uitingsvrijheidd worden getransponeerd naar artikel 7 van de Nederlandse
Grondwet.. Een clausulering die is gestoeld op het Europese beperkingsmechanismee moet er dan voor zorgen dat de bevordering van pluriformiteitt niet ten koste gaat van de uitingsvrijheid. De formulering
vann het communicatiegeheim moet blijk geven van een visie op de
grondslagg van dat grondrecht. Die visie moet leiden tot een helder omschrevenn object van het communicatiegeheim. Tot dat object dienen de
verkeersgegevenss gerekend te worden. Hier moet het beperkingsmechanismee op dat van artikel 8 EVRM worden gestoeld. Zo wordt het communicatiegeheimm niet uitgehold onder druk van de waan van de dag en
staatt de noodzakelijkheid in een democratische samenleving voorop.
Bovendienn moet het systeem van bescherming aansluiten bij de Europesee bescherming die het EVRM biedt. Daarbij dient gestreefd worden
naarr een hoger beschermingsniveau dan het Europees gemiddelde. Nederlandsee elementen die voor handhaving in een nieuwe communicatieparagraaff in aanmerking komen zijn het vereiste van de rechterlijke
lastt bij inbreuken op het communicatiegeheim en het censuurverbod
bijj inbreuken op de uitingsvrijheid. Alleen door een sterke, techniekonafhankelijkee garantie van de communicatiegrondrechten, aangevuldd met een veeleisende beperkingsclausule en voorzien van de mogelijkheidd van rechterlijke toetsing, kan de Nederlandse Grondwet een
daadwerkelijkee bescherming bieden naast en ten opzichte van het recht
vann de EU, van de Raad van Europa, en van andere rechtsstelsels.
Dee bovenstaande aanbevelingen kunnen verder worden geconcretiseerdd tot een aantal suggesties die van nut zouden kunnen zijn bij een
herzieningg van de artikelen 7 en 13 van de Grondwet:
-- De communicatiegrondrechten dienen techniekonafhankelijk geformuleerdd te worden. In de formulering dient een consistente visie
vann de communicatiegrondrechten zichtbaar te zijn.
-- De formulering dient de vooraanstaande positie van communicatiegrondrechtenn te benadrukken.
-- De communicatiegrondrechten dienen alle fasen van het communicatieprocess te beschermen. Daarbij dient de ontvangst van informatiee op hetzelfde niveau te worden beschermd als de uiting.
-- De communicatiegrondrechten dienen niet slechts de inhoud van de
communicatiee te beschermen. Dat betekent dat de verkeersgegevens
inn aanmerking komen voor bescherming door het communicatiegeheim. .
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-- De bescherming dient aan te sluiten bij die door het EVRM en waar
mogelijkk verder te gaan. Dat betekent dat het vereiste van de rechterlijkee last en het censuurverbod gehandhaafd kunnen worden.
-- Er moet een duidelijke afbakening zijn ten opzichte van andere
grondrechten. .
-- De beperkingsclausule van de communicatiegrondrechten dient
voorzienn te worden van doelcriteria en van een noodzakelijkheidstoets.. Ook de regulering van de omroep dient te voldoen aan de algemenee beperkingsvereisten.
-- De verspreidingsjurisprudentie laat zich niet codificeren. Beperkingenn van de verspreidingsvrijheid zouden kunnen worden behandeld
alss time, place en manner beperkingen in de Verenigde Staten.
-- Afschaffing van het toetsingsverbod moet worden overwogen.
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Summary y

Thiss study examines the relationship between the constitutional protectionn of freedom of expression and communications secrecy and the
informationn society. Research has been done into the background of
thee 'fundamental rights of communication' as well as into the meaning
off technological development for the protection of those rights.
Thee 'information revolution' has been described in a myriad of studies
andd dissertations. Here, we have focussed solely on its meaning for the
protectionn of fundamental rights. The first Chapter of this book gives
ann outline of the present developments which are shaping the informationn society. It highlights the changing role of government and gives
aa brief overview of the technological revolution that lies at the heart of
thee information society. Convergence, digitalisation, circuit-switching
andd the intelligent network are but a few elements of recent dramatic
changee in information technology. A brief introduction to the fundamentall aspects of the law of freedom of communications follows. The
Dutchh constitutional law system is also introduced.

Thee development of the fundamental rights of communication can be
characterisedd as a reaction to government intrusion. Both the traditionall right to freedom of expression and the related right to secrecy of communicationss contain measures of protection against intrusion by the
State.. The importance of the fundamental right to freedom of communicationss can hardly be overstated. Both as an essential right in the
sensee of self-realisation and individual autonomy, and as a right that
liess at the heart of democracy, freedom of communications will clearly
deservee solid protection in the future as well. Traditionally, the foundationn of the freedom of expression has consisted of both the individual's
rightt to self-determination and self-expression and the interest of the
publicc in open and robust debate. Secrecy of communications is related
too freedom of expression in more ways than one. First of all, both rights
protectt aspects of the communications process and it is fair to say that
withoutt the secrecy right, freedom of expression would also be hampered.. Of course, communications secrecy can also be viewed as an integrall part of the right to privacy.
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Thee key elements of freedom of communications are introduced. The
secondd Chapter examines the Dutch freedom of expression clause, Articlee 7 Grondwet (Gw), in greater detail. It deals with the problems of
presentt protection and links them to developments in information
technology.. In addition, the proposals that have been made in light of
thee dawning of a digital era (the Franken Proposals) are introduced and
discussed.. In an analysis, some conclusions are drawn concerning the
problematicc protection of freedom of expression by Article 7 of the
Dutchh Constitution. The same procedure is applied in Chapter 3, where
thee protection of secrecy of communications, Article 13 Gw, is examined. .
Inn Chapter 3, Article 13 of the Dutch Constitution is discussed. As in
Chapterr 2, the relationship with information technology is analysed. It
followss that the scope of the current Article 13 has become too narrow
ass a result of the proliferation of new modes of private communications
media.. For a restriction on the secrecy of letters, a judge's warrant is
needed,, while for a restriction of the phone or telegraph secrecy such a
warrantt is not necessary, according to the Dutch constitution. This differenceference has become largely obsolete in the digital era. The divergence
betweenn privacy-based theories and transport secrecy theory is explainedd and analysed. The Franken Proposals concerning Article 13 are
placedd in a broader perspective. Recent government proposals seem to
leadd to a "reasonable expectation of confidentiality" test. It is argued
thatt this focus has substantial disadvantages.
Thee main points of criticism of both articles are that Article 7 and Articlee 13 Gw are both technology-dependent, i.e., with changes in technology,, they will no longer apply in the same way. New media are not protectedd at all, or are not protected in the same ways as the traditional
media.. Also, the lack of procedural checks on the necessity of restrictionss of the right to freedom of communications renders Articles 7 and
133 rigid and inflexible.
Thee fourth Chapter introduces the European framework for fundamentall rights of communications. The Convention for the Protection of
Humann Rights and Fundamental Freedoms {ECHR) is the most importantt source for European guarantees of communications secrecy and
freedomm of expression. In Chapter 5, Article 10, ECHR, is discussed.
Thiss article provides strong protection for the freedom of expression
andd does so without being technology-dependent. In fact, Article 10
protectss the whole communications process, while other and older constitutionall provisions merely protect the expression right. Although
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theree is no case law yet on the relationship between Article 10 and the
newestt means of communication, it is generally expected that these
mediaa will also be protected under Article 10.
Thee European Court of Human Rights does make a distinction betweenn different kinds of speech. It seems that political speech is awardedd a high level of protection. However, controversial speech concerningg obscenity or blasphemy is often left for the national authorities to
judge,, under the so-called "margin of appreciation" doctrine. It is uncertainn how the Court will view these cases when it comes to universally-accessiblee speech. The example of the "Yahoo" case demonstrates
thatt the implications of restrictions on freedom of speech can spread
globallyy in the Internet era.
Inn Chapter 6, European protection of privacy and more precisely, the
protectionn of respect for correspondence are examined. In its case law
thee European Court of Human Rights has extended the scope of Articlee 8 to telephone conversations. It is expected that the Court will, in
duee course, include other new media (i.e., the Internet) within the
scopee of Article 8. This article protects the communications channel insteadd of the content, which is protected by Article io. The content of privatee communications can still be relevant when deciding whether a restrictionn was justified. It is unclear which criteria, are used to decide
whetherr a particular mode of communications is protected by Article 8.
Onn the one hand, the word "correspondence" is unqualified. On the
otherr hand, in the Klass case, the European Court of Human Rights
usedd both the term "correspondence" and the term "private life" to describee a telephone conversation. As to whether transport data are protected,, the answer remains unclear. In Malone, the Court deemed a
meteringg record worthy of some protection. However, in the more recentt Kopp case, it is clear that transport data, though covered by Article
8,, enjoy a lower level of protection.
Chapterr 7 introduces the American system of constitutional protection
forr freedom of speech and communications secrecy. Chapter 8 deals
withh the role of the First Amendment. The protection of freedom of
speechh in the US is discussed with special emphasis on the case law of
thee Supreme Court. An analysis is also conducted of the treatment of
differentt communications media in American law. It is concluded that
thee First Amendment offers a strong system of protection. Although
thee level of protection provided for broadcasting seems to be lower than
forr the print media, the Internet is offered the highest standard of protection. .
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Theree is no section in the us Constitution on privacy or communicationss privacy. However, the Supreme Court has interpreted the Fourth
Amendmentt as awarding protection to privacy. The protection of privacyy has evolved from a form of protection that was based purely on
thee notion of physical intrusion to a model based on the reasonable expectationn of privacy test. It is unclear what level of protection will be
awardedd to newer modes of communication such as e-mail and chat.
Althoughh there have been some cases on the issue, they do not offer a
consistentt picture and the Supreme Court has yet to render a decision
onn modern electronic communications privacy. It is concluded that
thee lack of a clearly formulated protection of privacy in the Federal
Constitutionn complicates the development of a consistent privacy law.
Thiss leaves a lot of uncertainty as regards the standard of protection
thatt is offered against electronic surveillance or the criteria which
shouldd be met before a restriction on privacy rights can lawfully be
made. .
Inn the final Chapter, the Dutch, European and American systems are
compared.. From this comparison, it follows that both Article 10, ECHR,
andd the First Amendment offer broad protection for freedom of speech,
largelyy independent of the media used. Also, political speech is accordedd strong protection in both systems. However, when it comes to certainn types of speech deemed unfit for public debate, the European
Courtt of Human Rights is quicker to denounce speech as worthless and
too refuse it protection accordingly. Under the American system, the
principlee is to protect any speech independently of its content. When it
comess to restrictions, the ECHR offers a balanced structure for assessing
whetherr an interference is/was lawful. In the us, some categories of
speechh are outside the scope of the First Amendment (because they are
nott viewed as speech) and otherwise, a distinction is made between restrictionss based on content and restrictions based on time, place and
manner.. Article 7 of the Dutch Constitution offers strong protection
againstt censorship, but offers no answers for the digital era. In comparison,, the ECHR system seems privileged, especially when combined
withh the position of speech in the us. When compared, Article 8, ECHR
offerss a more reliable protection of communications privacy than the
Fourthh Amendment system protection in the us. Article 13 of the Dutch
Constitutionn suffers from technology-dependency. The Dutch requirementt of a judge's warrant could be combined with the ECHR requirementt of necessity in a democratic society.
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Inn sum, it is recommended that:
-- The Dutch Constitution should be amended;
-- The digital era requires communications rights to be defined in a
technologically-neutrall way;
-- The amended sections should consistently state the function, objective,, scope and restrictions of communications rights;
-- The preferred position of the fundamental rights of communication
mustt be expressed;
-- All aspects of the communication process must be protected;
-- The right to receive information must be awarded the same level of
protectionn as the right to send information;
-- Constitutional protection should not be restricted to the contents of
communication n
-- The requirement of a judge's warrant and the prohibition of prior restraintt should be maintained in the amended constitution;
-- The requirement of necessity in a democratic society should be added
ass well as the requirement of a legitimate aim;
-- It is not advisable to codify the case law on restrictions on the right to
distributee information. Instead, the American distinction between
contentt based restrictions and time, place and manner restrictions
couldd be adopted;
-- Due to rapid and ongoing technological changes, a system of permanentt review of possible restrictions should be introduced, comparablee to the ECHR system.
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Voldoett de huidige formulering van de communicatiegrondrechtenn (het recht op vrijheid
vann meningsuiting en het communicatiegeheim)) in een tijd van technologische turbulentie?? Of geeft de informatiesamenleving aanleidingg tot wijziging? In deze studie worden
beidee grondrechten in samenhang onderzocht.
Daarnaastt komen de diverse initiatieven om de
Grondwett 'technology proof' te maken aan
bod.. Aandacht wordt ook besteed aan de beschermingg van communicatiegrondrechten in
internationaall (met name Europees) verband.
Omm de Europese en Nederlandse rechtsontwikkelingg in een ander perspectief te kunnen
plaatsen,, wordt tevens het Amerikaanse recht
terzakee bestudeerd. Het onderzoek mondt uit
inn een aantal aanbevelingen die bij een wijzigingg van de artikelen 7 en 13 van de Grondwet
betrokkenn kunnen worden. Daarbij is gestreefd
naarr een evenwicht tussen techniekonafhankelïjkheidd en effectieve rechtsbescherming.
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