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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 verande-
ringenn 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 heb-
benn 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 ogen-
blikk te confronteren. 'Vaak gaat het namelijk niet zoals de grondwetge-
verr 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 Con-

vergentie'' 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 be-
perkt.. 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 verhou-
dingenn beheerst, maar de politieke verhoudingen die uitleg en toepas-
baarheidd van de Grondwet bepalen. Doen er zich maatschappelijke 
veranderingenn voor, dan wordt de vraag of deze grondwettelijke be-
schermingg 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 stra-
mienn van bestaande grondwettelijke bescherming gepast worden. Van 
hett algemene constitutionele recht maken de grondrechten een inte-
graall  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 constitutione-
lee recht is het toetsingsverbod. De kritiek op en discussie over het toet-
singsverbodd in Nederland is sinds de invoering in 1848 nooit ver-
stomd.66 In het kader van dit onderzoek wordt volstaan met een korte 
opmerking.. Van belang is vooral het feit dat sommige voorstellen be-
treffendee een nieuwe communicatieparagraaf impliciet opheffing van 
hett toetsingsverbod veronderstellen. Ook in de Proeve 1966 werd on-
derkendd dat het opnemen van grondrechten in de Grondwet naast het 
EVRMM  nog wel degelijk nut heeft. In de Grondwet opgenomen grond-
rechtenn hebben voor de burgers een bijzondere waarborg. Daaraan 
werdd echter toegevoegd dat het ongerijmd zou zijn de burgers dan daar-
omtrentt 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 staats-
commissiee 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 Ne-
derlandsee 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 toet-
singsrecht.. Daarbij geeft hij aan dat er allang een klimaat is waarin de 

55 Kortmann 2001, p. 367-368. 
66 Kortmann 2001, p. 356-358. 
77 Van der Pot-Donner e.a. 2001, p. 181. 
88 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 ge-
toetstt werd aan internationaal recht terwijl de eigen Grondwet blijf t uit-
gesloten.99 Barendrecht geeft in zijn preadvies aan dat in ieder geval 
voorr de klassieke grondrechten, waaronder ook de communicatievrij-
heidd 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 communicatiepara-
graaff  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 rech-
terr een uitoefening van macht zou betekenen waarvoor verantwoording 
zouu moeten worden afgelegd. De Grondwet zou onder andere onge-
schiktt 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 meerder-
heidd 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 toet-
singsverbod.14 4 

Inn het kabinetsstandpunt over de grondrechten in het digitale tijdperk 
wordenn ook enige overwegingen gewijd aan de vraag of het toetsings-
verbodd 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 overeenkom-
stenn zijn gewoonlijk bestemd te werken binnen verschillende, soms 
zeerr uiteenlopende rechtsstelsels de bepalingen zijn daarom ruim ge-
redigeerdd en kennen talrijke ruim geformuleerde uitzonderingen, toet-

99 Koopmans, Handelingen /WV'1992, p. 47-84-
1 00 Barendrecht, Handelingen / W 1 9 9 2 , p. 150-151. 
111 Dommering 1998, p. 120. 
1 22 Jurgens, Handelingen M/V1992-I I , p. g-12. 

^^ Rapport Franken 2000, p. 49. 
1j** Kamerstukken II 2000/2001, nr. 27 460 , p. 40-46. 
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singg daaraan heeft dan ook een ander karakter dan toetsing aan grond-
wettelijkee grondrechten.'15 Het is ook niet zo dat er geen garanties be-
staann die ervoor zorgen dat wetten in overeenstemming met de Grond-
wett 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 wan-
neerr de technische mogelijkheden ten volle zijn ontwikkeld, in de prak-
tijkk worden toegepast en de maatschappelijke effecten ervan zich heb-
benn 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 ontwikke-
lingenn manifesteren.'17 Om die reden moeten wetten een bepaald ab-
stractt karakter behouden en dus is rechterlijke interpretatie wellicht 
geboden.. Daarnaast mag de rechter wel toetsen aan internationaal 
vastgelegdee grondrechten waardoor een verschil ontstaat tussen inter-
nationalee mensenrechten en de in de Grondwet vastgelegde grond-
rechten.. De internationale mensenrechten blijven door voortdurende 
interpretatiee actueel en dat is niet het geval bij de nationale grond-
rechtenn 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 mogelijkhe-
denn van interpretatie. Die grenzen zijn met internet wel bereikt, zo 
lijk tt het kabinet te zeggen. Dan staat een bepaalde interpretatie niet 

"'SS Kamerstukken II 2001/01, 27460 , nr. 1, p. 41. 
1 66 Kamerstukker) II, 2000/01, 27 460, nr. 1, p. 43-44. 

77 Kamerstukken II, 2000/01, 27 460, nr. i , p. 44. 
1  Kamerstukken II, 2000/01, 27 460, nr. 1, p. 45. 
199 HR 24 januari 1967, NJ1967, 270; De Mei j 2000, p. 102-103. 
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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 on-
derwerpp 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 in-
terpretatiee per definitie door een rechter zou moeten plaatsvinden. De 
tweedee conclusie is dat door de veranderlijkheid van de techniek, de zo-
genaamdee turbulentie, de behoefte aan interpretatie nog verder zal toe-
nemen. . 

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 Neder-
landsee 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 trivialise-
ringg van de constitutie brengt de Commissie tot twee belangrijke con-
clusies:: 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 for-
mulering.. 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 rap-
portt 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 grondrech-
tenn in het digitale tijdperk wordt gekeken naar de 'achterliggende 
rechtsbelangen'.233 Bij artikel 7 Grondwet is dat rechtsbelang de vrijheid 

2 00 Rapport Franken 2000, p. 47. 
2 11 Kortmannn 2001, p. 86. 
2 22 Krit isch daarover De Mei j 2001, p. 278. 
2 33 Rapport Franken 2000, p. 61. 
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vann meningsuiting, bij artikel 13 Grondwet is dat rechtsbelang de be-
schermingg 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 grond-
wetsbepalingen,, maar voor een 'renovatie' van de Grondwet, waarbij de 
huidigee grondwetsbepalingen techniek-onafhankelijk geformuleerd wor-
den.. 'Dit betekent dat voor het uiten van een mening via bijvoorbeeld in-
ternet,, 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 tech-
niekk en daaraan gerelateerde heersende opvattingen in het maatschappe-
lij kk verkeer, de reikwijdte van het grondrecht te bepalen.'25 Het kabinet 
staatt in zijn reactie ook stil bij de betekenis van de Nederlandse Grond-
wett ten opzichte van de internationale mensenrechtencatalogi: 'Juist in 
eenn multiculturele samenleving vormen de grondrechten het morele ac-
quiss van de samenleving en geven het peil aan dat die samenleving be-
reiktt 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 kun-
nenn functioneren als moreel acquis als ze voorzien zijn van een op de Eu-
ropesee normen geïnspireerde beperkingsclausule. 

2 . 22 VRIJHEID VAN MENINGSUITING 

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 be-
steedd aan de specifieke gevolgen van informatietechnologische ontwik-
kelingenn voor artikel 7. Tevens komen de wijzigingsvoorstellen van de 
Commissiee Franken en het standpunt van het tweede kabinet Kok aan 
dee orde. 

2 44 Rapport Franken 2000, p. 62; kr i t iek daarop Asscher 2000, p. 230. 
255 Rapport Franken 2000, p. 150. 
2 66 Kamerstukken II, 2000/01, 27 460, nr. i , p. 7. 
2 ?? De Winter 2001, p. 297. 
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2.2A2.2A Geschiedenis van artikel 7 Grondwet 

Artikell  7 Grondwet zal hier geanalyseerd worden vanuit een aantal in-
valshoeken.. 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-) techno-
logiee in artikel 7. 

Dee introductie van de drukpersvrijheid in de Nederlandse Grondwet 
vindtt plaats in 1815. In de Grondwet uit 1814 ontbrak een artikel hier-
overr 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 vooraf-
gaandd verlof daartoe nodig te hebben, blijvende nogtans elk voor het-
geenn 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 druk-
persvrijheidd en het functioneren van het bestuur, hetgeen thans het be-
langg voor de democratische rechtsstaat genoemd zou worden. De mo-
gelijkheidd 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 ge-
dachtenn of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoorde-
lijkheidd volgens de wet.' 

Mett deze wijziging werd niet beoogd inhoudelijk verandering aan te 
brengenn in het grondrecht, maar slechts een vereenvoudiging in de re-
dactie.. Aan het weglaten van een omschrijving van het recht en de ne-
gatievee formulering van het recht mocht geen waarde worden gehecht.29 

2 88 De Meij e.a. 2000, p. n-12. 
299 De Meij e.a. 2000, p. 12-13. 
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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 uitge-
breidd 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 aange-
voerdd dat de verspreidingsjurisprudentie niet in een grondwettekst te 
vattenn was.33 

Inn het tweede lid werd een verbod op censuur opgenomen voor wat be-
treftt de inhoud van radio- en televisie-uitzendingen en kreeg de rege-
lingg 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 ge-

dachtenn of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoorde-
lijkheidd 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 vooraf-
gaandd verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders ver-
antwoordelijkheidd volgens de wet. De wet kan het geven van verto-
ningenn 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  Op de komma na 'nodig' na. 
311 De Meij e.a. 2000, p. 24. 
322 De Meij e.a. 2000, Hoofdstuk I. 
333 Kortmann 1983, p. 83. 
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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 omschrij-
vingg 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 in-
houdelijkee criteria aan de wetgever voor het formuleren van deze be-
perkingen.. Evenmin geeft het artikel de rechter houvast bij de beoor-
delingg van bijvoorbeeld de onrechtmatigheid van perspublicaties.34 

1 — — 

7Gw w i id4 4 

l id i i 
Drukpers s 

Verbodd op alle 
preventieve e 
maatregelen n 

Behoudenss ieders 
verantwoordelijk--

heidd volgens de wet 

lidd 2 
Radio/tv v 

Dee wet stelt regels 

lidd 3 
Anderee middelen 

Well vergunningen 
niett wegens 

inhoud d 

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 belang-
rijkk 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 vergunnin-

344 De Mei j 1995, p. 123. 

355 Bron: Asscheng99 , p. 24. 
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genverbod.. Bij radio en televisie bestaat de vrijheid uit het verbod voor-
afgaandd 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 in-
houd.. Tammes wees reeds in 1949 op de veranderende technische om-
standighedenn die er voor zorgden dat de uitingsvrijheid zich steeds 
meerr begaf op gebieden die met geen mogelijkheid onder het toenma-
ligee artikel te brengen waren. Juist omdat de uitingsvrijheid zo in be-
langg 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 wor-
denn onderworpen. 

Hett artikel beschermt de vrijheid van openbaren. Daarmee lijk t te wor-
denn bedoeld het openbaren van een uiting aan een onbepaald publiek. 
Hinss heeft er op gewezen dat in sommige gevallen wel degelijk ook be-
schermingg nodig is voor uitingen aan één of enkele bepaalde personen. 
Eenn belediging via een brief begaan dient immers beoordeeld te wor-
denn binnen het toetsingskader van de communicatievrijheid, zoals het 

366 Tammes 1949, p. 178-179; In die zin eveneens Van den Bergh 1940, p. 67-72. 
377 Zie Asschenggg, H.2. 
388 Kortmann 2001, p. 378. 
399 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. An-
derzijdss 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 be-
schouwd.. 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 af-
geleidd dat artikel 7 zich ook uitstrekt over niet openbare communica-
tie.40 0 

WelkWelk communicatiegedrag? 
Artikell  7 lid 1 en lid 3 beschermen het openbaren van gedachten en ge-
voelens.. 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 verspreidingsjurispru-
dentiee wordt vaak als een gekunsteld bouwwerk gezien met een ver-
minderdee bescherming voor het verspreiden (en daarmee voor het ont-
vangen). . 

WelkeWelke informatie? 
Artikell  7 beschermt gedachten en gevoelens, wat sluit dat uit? De rege-
ringg heeft aangegeven dat de omschrijving in het eerste lid, dat ge-
dachtenn en gevoelens beschermd zijn, niet betekent dat daarmee in-
lichtingenn 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 ge-
maaktt tussen feiten en meningen.41 In 1983 liet de regering dit onder-
scheidd vallen. Toch werd voor sommige informatie nog een uitzonde-
ringg 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 ge-
legenn 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 wor-
denn opgelost door een vierde lid op te nemen dat handelsreclame van 
beschermingg uitsloot.45 

4  Hins i g g 5 , p. 30-31; EHRM 25 november 1997 {Grigoriades), Reports of judgments and decisions, 

1997-VII. . 

4 11 De Mei j 1995, p, 115-116; Boon 1993, p. 31-33. 

4 22 Dit le idt weer t o t veel onduidel i jkheid bij het beantwoorden van de vraag welke product informa-

t iee nu door art ikel 7 beschermd word t , Vroom-Cramer 1998, p. 4 4 4 5 . 

433 Kamerstukken / /1975/76,13 872, nr. 7, p. 26. 

444 De Mei j 1995, p. n 6 . 

455 Algehele Grondwetsherziening 1979, dl ia , p. 94; De Meij e.a. 2000, p. 108-no; Bulk 1998, p. 37-

39--
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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 in-
formatie.. Het wordt steeds moeilijker, zoniet onmogelijk om onder-
scheidd tussen verschillende soorten informatie op grond van de inhoud 
tee blijven maken. In dit verband kan bijvoorbeeld de vraag gesteld wor-
denn 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 be-
paaldee categorie uitingen. Handelsreclame is uitgesloten van de be-
schermingg van artikel 7 lid 1-3: De voorgaande leden zijn niet van toepas-
singsing 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 volksge-
zondheid.. Zonder 7 lid 4 zou het voor de lagere wetgever onmogelijk 
zijnn de zo broodnodige beperkende maatregelen te nemen ter bescher-
mingg 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 lijk t het onwenselijk om re-
clamee geheel van grondwettelijke bescherming uit te sluiten. Denk al-
leenn 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 ge-
combineerdd worden met een inhoud die én nieuws én reclame bevat. 

AndereAndere afbakeningen 
Dee redactie van het grondwetsartikel leidt ook tot andere afbakenings-
problemen.. 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 

466 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. 
488 De Meijj e.a. 2000, p. 236-240. 
499 Dommering 1998b, p. ig. 
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lidd met 'vertoning'. Deze afbakeningsproblemen zullen verderop be-
sprokenn 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: toe-
gangg tot informatie, toegang tot (schaarse) hulpbronnen, toegang tot 
communicatiemiddelenn en toegang tot de communicatiemarkt. 
Inn hoeverre zijn deze toegangsrechten neergelegd in 7 Grondwet? Arti-
kell  7 geeft geen houvast omtrent toegangsvragen. Er zijn geen directe 
bepalingenn gewijd aan toegang, hooguit bestaat de mogelijkheid om be-
paaldee 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 commu-
nicatiee vrijheid beperkt. Ten tweede is toegang tot informatie in die zin 
noodzakelijkk dat van communicatie pas sprake is als de geuite infor-
matiee 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 ver-
bandd 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 toeganke-
lijk ee bronnen: bibliotheek, kiosk, naar het algemeen publiek uitgezon-
denn programma's. Dit hangt nauw samen met ontvangstvrijheid en ga-

5  De Meij e.a. 2000, p. 129. 
511 Algehele Grondwetsherziening 1979, dl ia, p. 66, 
522 Deze Wet van 31 oktobenggi, Stb. 703 strekt tot uitvoering van de opdracht uit artikel 110 Grond-

wet:: '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 infor-
matiee geformuleerd als het recht zich ongehinderd uit algemeen toe-
gankelijkee 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 lijk t er op dat de 
ontvangstvrijheidd zijn actieve en meer passieve aspecten kent. De toe-
gangg 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 be-
palingg ook een recht op informatie zou verlenen als hierboven bedoeld 
inn de zin van openbaarheid van bestuur en dat die aanspraak te abso-
luutt 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 ge-
dachtenn en gevoelens valt en dat daarom een aanvulling met die rech-
tenn 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 ge-
noemd.55 5 

Bijj  het garingsrecht heeft de discussie zich sterk toegespitst op de ui-
terstt actieve kant van de ontvangstvrijheid, de vrijheid van nieuwsga-
ringg en de daarmee samenhangende vraag naar de bijzondere positie 
vann de pers daarin. Zonder goed functionerende pers worden de bur-
gerss niet goed geïnformeerd. Rechtvaardigt de bijzondere positie van 
dee pers een ook een sterkere positie als het gaat om toegang tot infor-

533 |n hoofdstuk i is reeds besproken dat een van de grondslagen voor de communicatie-vrijheid ge-
legenn 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 bronge-
heimm 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 com-
municatiee 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 com-
municatiemiddelenn en om omroep- en mobiele telefoon- en andere 
dienstenn aan te kunnen bieden is toegang tot het spectrum noodzake-
lijk .. 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 telecom-
municatiedienstenn kan binnen de categorie van schaarse hulpbronnen 
geplaatstt worden.60 Immers, in veel gevallen kan een communicatie-
dienstt pas worden aangeboden met behulp van een adresseringssys-
teem.. 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 com-
municatiesatellietenn 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 aanwij-
zingenn 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 schaar-
see 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 november i ggg [inbeslagname videobanden), Mediaforum 2000, nr. 1 m. nt. GAIS. 

588 HR10 mei 1996, WJ1996, 578 m.nt. EJD, met name r.o. 3.2-3.5. 

599 Schneider 1979, p. 329-332. 
6 00 Dommering e.a. 1999, p. 12-19. 

50 0 



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 telecommunicatie-
operatorss 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 com-
merciëlee omroepen en draadomroep-inrichtingen (kabelnetten) ver-
schuivenn 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 communicatie-
vrijheidd beperken. Om die reden is het een knelpunt dat de Grondwet 
geenn criteria bevat aan de hand waarvan de toegang tot schaarse hulp-
bronnenn geregeld dient te worden.65 

Bestaatt er ook verspreidingsvrijheid met betrekking tot omroepmidde-
len?? 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 con-
trarioo een enigszins vergelijkbaar recht te construeren. Hoewel een ver-
gunningensysteemm 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 De korte periode na W O II waarin de drukpersen van de gezuiverde persorganen ter beschikking 

gesteldd werden van de voormalige ondergrondse pers, kan gezien worden als i l lustrat ie van het 

probleem,, maar de maatregelen van desti jds vielen onder het naoorlogse noodrecht. 

" 22 Dommering e.a. 1999, p. 8. 
6 33 Van der Klis 1997, p. 102-103. 

644 Zie over deze problematiek u i tgebre id Verberne 2000. 

655 Dommering 1998, p. n g . 

6666 CvBB 22 maart 1995, Mediaforum 1995-4, p. B57-B64, m.nt. Mortelmans; Hins 1995, p. 42. 
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Naa de oorlog werd vaak gewezen op de schaarste als noodzaak de ver-
delingg van overheidswege te reguleren. Schaarste op de spectrummarkt 
iss echter nog niet hetzelfde als schaarste op de omroepmarkt. Traditio-
neell  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 kun-
nenn 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 communicatiemidde-
len.. Toegang tot deze communicatiemiddelen is nauwelijks te onder-
scheidenn van toegang tot verspreidingsmiddelen. Vaak zijn het commu-
nicatiemiddell  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 communicatiemidde-
len.. In de jurisprudentie is met betrekking tot 7 lid 1 wel een recht op 
toegangg tot verspreidingsmiddelen geconstrueerd. Zo is in de jurispru-
dentiee uitgemaakt dat 7 lid 1 ook het recht beschermt drukpersproduc-
tenn te verspreiden. Dit vormt een toegangsrecht tot de communicatie-
middelenn 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 geconstru-
eerd.. De werkingssfeer van het artikel werd voor het eerst uitgebreid in 
zijnn arrest inzake de 'Haagse Ventverordening', waarin de versprei-
dingsvrijheidd onder artikel 7 werd gebracht. Het artikel verbiedt niet al-
leenn censuur, aldus de Hoge Raad, maar richt zich ook tegen een al-
gemeenn verbod of een vergunningsvereiste ten aanzien van de ver-
spreidingg van drukwerken. Verspreiding zou horen bij het recht te 
openbaren.699 In 1950 heeft de Hoge Raad in zijn 'Tilburg-arrest' aan-
gegevenn dat het begrip 'openbaren' niet meer omvatte dan het zich in 
drukk uiten, daarnaast bestond een verspreidingsrecht dat onderge-
schiktt was aan het recht van vrijheid van meningsuiting maar onmis-

66 7 De Meij e.a. 2000, p. 180-182. 
6 88 Kistenkas 1989, p. 13. 
699 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 zelf-
standigg 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 zelfstan-
digee verspreidingsmiddel geen gebruik van enige betekenis meer over-
blijft. 711 In de 'plakverbod-jurisprudentie' lijk t de Hoge Raad dan de be-
tekeniss van de Nuth-formule af te zwakken. Het leek erop alsof iemand 
diee niet rechtmatig kon beschikken over onroerend goed ook geen ge-
bruikk kon maken van het zelfstandig verspreidingsmiddel 'plakken'. 
Echter,, in het 'Zevenaar-arrest' gaf de Hoge Raad aan dat met 'een ge-
bruikk van enige betekenis' meer bedoeld werd dan slechts de theoreti-
schee mogelijkheid van gebruik. Er zal dus een reële mogelijkheid moe-
tenn 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 uit-
stekk 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 verspreidingsmidde-
len.. De Raad spreekt over de dienende taak van die middelen, die on-
verlett moet worden gelaten. 

Hoewell  de verspreidingsdogmatiek door sommige schrijvers is toege-
juichtt als een ingenieuze en inventieve vondst van de Hoge Raad is er 
ookk wel een aantal bezwaren tegenin gebracht. De verspreidingsjuris-
prudentiee is gebaseerd op artikel 7 lid 1 Grondwet en alle andere media 
vindenn in artikel 7 lid 3 bescherming. Het is onzeker of de versprei-
dingsvrijheidd 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 over-

7  HR 28 november 1950, NJ 1951,137; daarover Kistenkas 1989, p. 30-34; Boon 1993, p. 28-31; De 

Mei jj e.a. 2000, p. 115-118. 

711 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 dergel i jke 

fe i te l i jkee toets ook de ontvangerkant betrokken kan worden. Zonder rekening te houden met de 

fe i te l i jkee mogel i jkheden van ontvangst is immers niet vast t e stellen of er een kwal i tat ief gebruik 

vann enige betekenis overb l i j f t . 

733 HR 29 november ig6o , MMg6 i , 206; HR 22 maar t i g6o , A/Jig6o, 274; De Mei j e.a. 2000, p. 115-116. 
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blijf tt voor een bepaald middel van openbaarmaking. 

Vervolgenss drukt de regering de Kamer op het hart dat hiermee de be-
schermingg van de uitingsvrijheid niet minder wordt dan voorheen.74 

Eenn voorbeeld van de uitwerking hiervan kan gelezen worden in 'Ge-
luidswagenss Oegstgeest', waarin de ARRvS een beleid m.b.t. geluids-
wagens,, 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 communicatie-
techniekenn 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 belem-
meringg van toegang tot informatie ook een belemmering van toegang 
tott communicatiemiddelen, in casu het plaatsen van een grote anten-
ne.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 (om-
roep)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 ge-
dachtenn en gevoelens.80 De uitspraak was gebaseerd op artikel 10 EVRM, 

niett op artikel 7 Grondwet, dat hierover zwijgt. 

744 Kamerstukken ^1976 /77 ,13 872, nr. 55b, p. 39, Hierover Hins 1995, p. 41-42. 

755 ARRvS 14 november 1985, AB1986, 458; zie Hins 1995, p. 41 , 42 en De Mei j e.a. 2000, p. 229. 

7 66 Kistenkas 1989, p. 70. 

777 Kistenkas-1989, p. 70. 

7 88 De Mei j 2001, p. 281. 

799 Zie noot 59. 
8 00 HR 26 februari 1999, Mediaforum 1999-5, nr. 26 m.nt. Hins. 
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Alss het gaat om 'vormen van telecommunicatie die niet kunnen wor-
denn beschouwd als radio en televisie' begint verspreiding steeds meer 
tee lijken op de verspreiding van drukpersartikelen. Door digitalisering, 
vergrotingg van transportcapaciteit, efficiënter gebruik van transport-
middelenn en de introductie van intelligente netwerken neemt de tech-
nischee schaarste af. Door de liberalisering op de markt zijn er tegelij-
kertijdd veel meer aanbieders van telecommunicatiediensten dan 
voorheen.811 In de nieuwe Telecommunicatiewet is een groot aantal be-
palingenn te vinden die de toegang tot die voorheen schaarse communi-
catiemiddelenn 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 toe-
gangg tot (tele-)communicatiemiddelen expliciet onder de uitingsvrij-
heidd van artikel 10 EVRM heeft gebracht biedt artikel 7 lid 3 wat dat be-
treftt geen aanwijzingen.83 Hins vraagt zich terecht af wanneer deze 
middelenn zoveel op de traditionele verspreidingsmiddelen zijn gaan lij -
kenn dat ze op dezelfde manier beschermd zullen worden als drukpers-
producten.84 4 

Concluderendd is vast te stellen dat de 'osmotische relatie' tussen open-
barenn en verspreiden een problematische is.85 In plaats van vast te hou-
denn aan het moeizame onderscheid tussen openbaren en verspreiden, 
zouu volgens Hins beter aandacht kunnen worden besteed aan het mo-
tieff  achter een bepaald verbod. Maatregelen die tot doel hebben een 
bepaaldee inhoud te verbieden zouden dan anders kunnen worden be-
handeldd dan maatregelen die een ander doel op het oog hebben. In-
houdelijkee 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 Hins 1995, p. 40. 
8 22 Wet van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610. 
8 33 EHRM 22 mei 1990, NJ 1991, 740 m.nt. EAA. 
8 44 Hins 1995, P- 40. 
8 55 Kistenkas 1989, p. 25. 
8 66 Hins 1995, p. 43-44-
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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 re-
dactionelee proces beperken en regelingen die hulphandelingen beper-
ken,, 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 vol-
genss 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 lijk t te suggereren dat de wetgever 
allee gelegenheid heeft de toegang tot de markt te organiseren. Die vrij-
heidd 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 bin-
nenn Europa met als gevolg dat Nederland niet kon verhinderen dat bui-
tenlandsee commerciële omroepen hier door kabelnetten werden door-
gegeven.. 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 proportio-
naliteit,, legitimiteit en subsidiariteit.88 Bovendien zou dan ook moeten 
wordenn gemotiveerd waarom de overheid juist de toegang tot deze om-
roepmiddelenn reguleert en niet die tot sommige andere communicatie-
middelen.. 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 techniekafhanke-
lijkheidd van de verschillende leden. In deze paragraaf worden enkele 
voorbeeldenn van die techniekafhankelijkheid aangehaald. 

77 Nieuwenhuis 1991, p. 164-166; De Mei j e.a. 2000, p. 96-98. 
8 88 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 opgeno-
menn communicatiemiddel. Wat moet worden verstaan onder 'druk-
pers'' zoals gebruikt in artikel 7? Deze vraag was vóór 1983 doorslagge-
vendd 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 lij n te stellen vermenigvuldigingstechniek'. Boukema voegt daar-
aann toe dat de wettekst weliswaar zo moet worden uitgelegd dat aan-
sluitingg wordt gezocht bij de huidige situatie maar dat de tekst daar dan 
ookk wel de mogelijkheid voor moet bieden. Dat is door het woord druk-
perss te gebruiken volgens hem helaas niet mogelijk.91 

Inn 1967 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het er om gaat of een op-
schriftt met gedrukte of geschreven stukken op één lij n gesteld kan wor-
den.. Niet de vermenigvuldigingstechniek is bepalend, maar het resul-
taatt daarvan: een blijvende tekst of afbeelding.92 Het is de vraag in 
hoeverrehoeverre die jurisprudentie nog geldig is na 1983. Twijfelgevallen kun-
nenn 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 lijk t zo te zijn dat de wetgever niet meer aan drukpers denkt zodra 
err elektronica aan de vermenigvuldiging te pas komt. Teletekst en ka-
belkrantt schaart hij onder omroep. Deze manier van rubriceren is ech-
terr niet vol te houden want bij het vervaardigen van zelfs de meest klas-

8989 Van den Bergh 1940, p. 72. 
9  Dommering 1998, p. 4-5. 
911 Boukema 1969, p. 138. 
922 HR 23 mei 1961, M/ig6i, 427; besproken in Kistenkas 1989, p. 14. 
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 te-
lecommunicatie-- en radiotechnieken.95 Ook de vraag of en zoja wan-
neerr een personal computer een drukpers is, zal niet leiden tot veel dui-
delijkheid.96 6 

Dee nadruk wordt gelegd op de ontvangstapparatuur zodat het aanslui-
tenn 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 multi-
functioneell  worden lijk t 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. Daar-
meee zouden plaatjes en tekst wel, en geluid en bewegend beeld niet 
onderr het eerste lid vallen.97 Hiermee wordt echter opnieuw een tech-
nischh criterium binnengehaald met de nodige risico's. Een van de voor-
naamstee risico's is dat ten gevolge van informatietechnologische con-
vergentiee 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 el-
kaarr 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 totstand-
komingg 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 be-
doeldd werd. In hoeverre vallen echter de vele nieuwe diensten die sinds 

955 Kalkman 1995, p. 7. 

9  Dommering 1998, p. 6-7; Een overzicht van drukpersacht ige producten en de onmogel i jkheid een 

technischh onderscheid te blijven maken wo rd t ook gegeven in Vernieuwend Persbeleid 1997, 

p.. 123 137. 
977 Hins-1995, p. 37. 
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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 opstel-
lerss van de Grondwet verwijzen naar de omroepwetgeving - hetgeen op 
zichzelff  al merkwaardig is voor de afbakening van een grondrecht - ter-
wijll  de opstellers van de Mediawet verwijzen naar de Grondwet. De 
Meijj  verwijt de opstellers van de Mediawet inhaligheid, aangezien om-
roepp 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 tele-
foontoestell  - 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 ant-
woordd lijk t 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. Vol-
genss die theorie is omroep op te vatten als tele-allocutie waarbij ge-
lijktijdig ee uitzending van programma's aan het publiek plaatsvindt. 
Ditt is echter niet (meer) de realiteit daar men met behulp van video-
recorderss en Video On Demand zelf kan uitmaken wanneer een pro-
grammaa geconsumeerd wordt. Deze theorie lijk t dan ook alleen maar 
verwarringg op te leveren. Vreemd genoeg ondergraaft de wetgever de 
verkeerspatronen-theoriee door teletekst te beschouwen als televisie.100 

Vooralsnogg lijk t 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 Telecom-
municatiewett - waarmee ook de Mediawet gewijzigd werd - luidt de 
definitiee van programma: 'een elektronisch product met beeld- of ge-
luidsinhoud,, 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 ins i995 , P- 32-33-
1 0 00 De Mei j 1995, p. 119-120. 
1 0 11 Kalkman 1995, p. 8. 
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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 voor-
gaandegaande 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 bescher-
mingsniveauu bevindt het derde lid zich tussen het eerste en tweede lid 
in.. Enerzijds mag wel een vergunningenstelsel in het leven worden ge-
roepenn (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 twee-
dee 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 ver-
huurr 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 interpreta-
tiee van het begrip drukpers, bij de wijziging maakte de regering duide-
lij kk vast te houden aan een enge interpretatie aangezien eventuele nieu-
wee elektronische informatiedragers bescherming zouden vinden onder 
hett derde lid.104 

Dee categorie informatiedragers - bijvoorbeeld grammofoonplaat, cd-
rom,, 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 cd-
romm verkoper.105 Er is geen reden (meer) om het verkopen van boeken 
enn tijdschriften te onderscheiden van het verkopen van videobanden.106 

1 0 22 Kamerstukken II1996/97, 25 533, nr. 3, p. 56; Dommering e.a. 1999, p. 287-289. 
1 ee Mei j e.a. 2000, p. 211-219. 
1 0 44 Algehele Grondwetsherziening, d l i a , p. 33; 66. 
1 ee Mei j e.a. 2000, p. 217-218; De Mei j 1995, p. 120-121; Hins 1995, p. 35-37. 
1 0 55 Kalkman 1995, p. 7; Bulk 1998, p. 39. 
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Hinss doet de suggestie alle informatiedragers onder het eerste lid van ar-
tikell  7 te brengen. Hins noemt het onderscheid tussen de verschillen-
dee soorten informatiedragers gekunsteld en geeft als voorbeeld de en-
cyclopediee op cd-rom. Er is thans geen reden meer de ene vaste 
informatiedragerr wel, en de andere niet onder het eerste lid te bren-
gen.1077 Door vast te houden aan de bescherming van één communica-
tietechniekk 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 lijk t een zekere techniekafhankelijkheid te bestaan. Een 
vertoningg lijk t te zijn een visuele gebeurtenis. Als dat zo is, dan zouden 
sekslijnenn geen vertoning zijn. Wél echter een 'ander middel'. Wan-
neerr is informatie op het Internet een vertoning? Als toeschouwers per-
soonlijkk 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 blijf t het 
well  een 'ander middel' in de zin van artikel 7 lid 3 en geldt dus hetzelf-
dee 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 be-
schermingg van jeugdigen vast te stellen. Kortom, ook deze zogenaam-
dee Jugendschutz-bepaiiing kent gebreken als gevolg van convergentie. 
Vertoningenn toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar genie-
tenn nog minder bescherming dan radio en televisie. Delegatie en voor-
afgaandd 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. Paren-
taltal guidance kan dan met hetzelfde doel worden gebruikt. 

107Hinss 1995, p. 36-37. 
108Hinsi995,, p. 39. 
1 ,, p- 38. 
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Voorr de door De Meij genoemde categorie individuele uitingen - de 
straatmuzikant,, de redenaar - geldt hetzelfde als wat hierboven is ge-
zegd.. 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 ont-
houdingsplichtt is door de blanco regeling met betrekking tot de beper-
kingenn mager gesteld. Wat bevat artikel 7 over een zorgplicht van de 
overheid?? De overheid heeft zich in Nederland traditioneel de zorg aan-
getrokkenn 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 ont-
houdingg is het persbeleid. Enerzijds mag de overheid nauwelijks regels 
stellenn aan deze sector, gezien de sterke bescherming van de drukpers-
vrijheidd 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 nood-
voorzieningg door steunverlening aan kranten met financiële proble-
men.. Het is niet geheel duidelijk hoeveel ruimte bestaat voor een ge-
richtt 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 steun-
beleidd 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 Nieuwenhuis 1991, p. 157-
1111 Nieuwenhuis 1991, p. 155-164. 
1 1 22 Hoewel ar t ike l 1 j o . 7 Grondwet het waarschi jnl i jk wel u i ts lu i ten. 
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vann welke criteria? Mogen daarbij de bijdrage tot de politieke menings-
vorming,, 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 in-
houdd 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 pu-
bliekee omroep of evenzeer op een regeling van de private of commer-
ciëlee omroep. En wat houdt de regelingsbevoegdheid in met betrekking 
tott bijvoorbeeld uitgebreide programmavoorschriften? Is die bevoegd-
heidd 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 com-
merciëlee omroep beperkingen krijgt opgelegd met het oog op het be-
schermenn van de publieke omroep. Een ander voorbeeld is het aanleg-
genn 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 ge-
schiedtt op basis van een first come, first serve-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 rege-
lenn wordt gecreëerd. 

2.44 BEPERKINGEN 

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

l n33 Nieuwenhuis 1991, p. 157-158. 
1144 Nieuwenhuis 1991, p. 158-159. 
1155 Dommering 1998, p. 8; Kalkman 1995, p. 13-16. 
11^^ De Meij 1995, p. 118; Van Eijk 1992, p. 185-208. 
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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 gefor-
muleerd.. 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 forme-
lee wetgever, niet worden beoordeeld. Artikel 7 lid 1 maakt aldus een ra-
dicaall  onderscheid tussen preventieve en repressieve beperkingen. Het 
eerstee is uit den boze, het tweede is, mits geregeld bij formele wet, ge-
heell  vrij . Deze formule is gevolgd in artikel 7 lid 3. 

Dezee oplossing past niet meer bij de huidige situatie. Zo past veel mo-
dernee 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 reclamevoor-
schriftenn 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 ver-
bodd 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), arti-
kell  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 in-
houdelijkee grenzen aan de repressieve beperkingen. 

1177 De Meij 1995, p. 115. 
11^^ Zo staat vast sinds het Tilburgse Drukpersarrest uit 1950, De Meij e.a. 2000, p. 143. 
1199 Vooreen inventarisatie voor wat daar genoemd wordt de 'uitingsdel icten', zie De Roos, Schuijt & 

Wissinkk 1996, p. 119-151. 
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2.^.1.22.^.1.2 Artikel j lid 2 

ErEr is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uit-
zending. zending. 

Waarr het eerste lid preventieve beperkingen uitsluit, kent het tweede lid 
eenn verbod op voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of tele-
visie-uitzendingg Over de betekenis van die clausule vermeldt de Memo-
riee 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 om-
roep.. Ook in de Mediawet is aangegeven dat het toezicht van het Com-
missariaatt op de uitzendingen niet vóóraf plaats.120 Met deze grondwet-
telijkee 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 on-
derscheidd tussen preventief en repressief altijd vast te houden. De rege-
ringg liet er althans hier onduidelijkheid over bestaan. 

Eenn andere vraag die de formulering van artikel 7 lid 2 oproept is in hoe-
verree het lagere wetgevers is toegestaan beperkingen te stellen met be-
trekkingg tot de inhoud. De programmavoorschriften plegen in het Me-
diabesluitt nader te worden uitgewerkt, evenals de bepalingen met 
betrekkingg tot sponsoring en sluikreclame. Weliswaar is de laatste cate-
goriee 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, be-
houdenshoudens 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 

1 2 0Dee Meij e.a. 2000, p. 182-186. 
1211 De Meij e.a. 2000, p. 184-185. 

65 5 



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 afbake-
ningsproblemen.. Ook in artikel 7 lid 3 is echter geen mogelijkheid tot 
belangenafwegingg opgenomen. Voor de betekenis van de laatste woor-
denn 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet', geldt wat 
hierbovenn bij artikel 7 lid 1 daarover is gezegd. Daar moet hier aan toe-
gevoegdd worden dat artikel 7 lid 3 bijvoorbeeld voor het Internet geldt. 
Hett gebrek aan toetsingskader klemt des te meer nu sprake is van in-
ternationaliseringg van informatie. Waar hier discriminerende beledi-
gingg op het Internet een uitingsdelict is, is dat niet in alle andere lan-
denn 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 grondwet-
telijkee 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 Grond-
wett 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 aange-
nomenn waarin werd opgeroepen tot een Commissie Grondrechten in 
hett digitale tijdperk.122 

Naa de eerste wijzigingsvoorstellen met betrekking tot artikel 13 Grond-
wet,, 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 'Con-
stitutionelee convergentie van pers, omroep en telecommunicatie' waar-
inn 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 con-
cretee wijzigingsvoorstellen.125 

122Kamerstukkenn //1997/98, 25 443, nr. 15; Stb. 1999,101. 
123Dommeringg 1998, p. 121. 
124Asscheriggg,, p. 116-128. 
125Eenn geheel ander systeem werd overigens nog voorgesteld door Schmidt en Wierda, Schmidt en 

Wierdaa 2000, p. 323-334. Wij laten die voorstellen buiten beschouwing. 
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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 studie-
commissiee van de VMC zijn tevens techniekonafhankelijk, maar inte-
grerenn artikel 7 en artikel 13 niet. In mei 2000 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 op-
drachtt die de Commissie meekreeg. De Commissie moest zich concen-
trerenn op artikel 7 en 13 van de Grondwet, en moest zorgen dat de grond-
rechtenn 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 beperkingssystema-
tiekk en overigens te verwijzen naar het sobere en moeilijk veranderbare 
karakterr van de Grondwet zichzelf beperkt waar het gaat om de moge-
lijkheidd 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 vrij-

heidd om denkbeelden en andere informatie te openbaren, te ver-
spreidenn ofte ontvangen. 

2.. Bij de wet kan dit recht worden beperkt. Een beperking van de vrij -
heidd om te openbaren kan geen voorafgaand verlof inhouden. Een 
beperkingg van de vrijheid om te verspreiden of te ontvangen kan te-
venss krachtens de wet plaatsvinden en een voorafgaand verlof in-
houden,, 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, io i . 
127Kuitenbrouwerr 2000, p. 172 noemt het een opdracht 'met een dubbele bodem', De Meij 2001, p. 

2755 noemt de commissie 'terdege aangelijnd '. 
12^Dommeringg 2000, p. 178-179. 
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denkbeeldenn of andere informatie. 
3.. Indien de beperking betrekking heeft op de inhoud van handelsrecla-

mee of productinformatie, kan dit recht ter bescherming van de ge-
zondheidd of in het belang van de veiligheid tevens krachtens de wet 
wordenn beperkt. 

4.. Bevordering van voldoende pluriformiteit in de denkbeelden en an-
deree 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 produc-

tinformatie,, 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 ge-
bruiktee begrippen 'obsoleet en niet goed hanteerbaar'.129 De commissie 
spreektt zich uit voor een positieve formulering van het recht.130 Die po-
sitievee formulering neemt het kabinet over, hetgeen is te beschouwen 
alss een verbetering. De uitzondering uit het oude artikel, met betrek-
kingg 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 los-
gelaten.. Het artikel geeft nog steeds weinig concrete materiële waar-
borgenn en concentreert zich nog steeds op de verdeling van beper-
kingsbevoegdheden. . 

1 2 99 Rapport Franken 2000, p. 91-92. 
1 3  Rapport Franken 2000, p. 94. 

11 Kamerstukken / / 2 0 0 0 / 0 1 , 27460, nr. 1, p. 17-18. 
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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 voor-
stellenn 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 com-
municatievrijheidd is ingewikkeld nu aan alle termen voor- en nadelen 
kleven.1333 'Een ieder' maakt duidelijk dat iedereen het recht kan inroe-
pen. . 

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 Com-
missiee 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 dui-
delijkk worden dat naast informatie die een mening bevat, ook informa-
tiee die louter bestaat uit feitelijkheden is beschermd.135 Dat betekent te-
venss dat de uitzondering voor handelsreclame die wij hierboven als 
knelpuntt signaleerde, verdwijnt. Dit voornemen wordt over het alge-
meenn goed ontvangen.136 'Aangezien er zowel ten aanzien van han-
delsreclamee als ten aanzien van productinformatie behoefte bestaat aan 
gedetailleerdee wetgeving, bestaat er echter wel reden om voor deze ca-
tegorieënn een regeling bij gedelegeerde lagere wetgeving mogelijk te 
maken.'137 7 

Toegang Toegang 
Dee Commissie Franken stelt voor meer fasen van het communicatie-
process op te nemenn dan in het huidige artikel 7 Grondwet. Het kabinet 
neemtt dit in zijn standpunt over. Zo moeten het verspreiden, ontvan-
genn en doorgeven in het eerste lid worden opgenomen naast het open-
baren.. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een aantal van de hier-
bovenn geschetste problemen ten aanzien van toegangsvragen. Toch 
bevatt deze uitbreiding ook weer haken en ogen. 

AA3322 Staatscourant nr. 100 van 24 mei 2000. 
1 33Dee Mei j 2001, p. 280. 

134VMC-Stud ie i999,, p. ii-v. 
1355 Kamerstukken II 2000/01, 27460 , nr. 1, p. 8. 

^ " D o m m e r i n gg 2000, p. 182; krit isch over de gekozen oplossing daarentegen: De Mei j 2001, p. 285. 

^ y R a p p o r tt Franken 2000, p. 95. 
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Watt betreft het recht op toegang tot informatie is de verbetering be-
perkt.. 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 'ge-
zienn de variëteit in activiteiten waarin de garingsvrijheid zich kan uiten, 
valtt naar het oordeel van de Commissie niet goed te overzien welke be-
perkingsmogelijkhedenn in algemene zin nodig zijn.'138 Het kabinet er-
kentt 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 situ-
atiee niet als onbevredigend te zien.139 

Well  opgenomen wordt de ontvangstvrijheid, volgens het kabinet in-
houdendee 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 beperkingsmoge-
lijkheidd geïntroduceerd voor de ontvangstvrijheid. Dit omdat de ont-
vangstvrijheidd en de verspreidingsvrijheid de openbare fysieke ruimte 
kunnenn raken. 

Hieronderr zullen wij deze beperkingsbevoegdheden nader beschou-
wen.. 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 uitvaar-
digt.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 ui-
tingsvrijheid,, 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. 

il?Kamerstukkenil?Kamerstukken II 2000/01, 27 460, nr. 1, p. 11-12. 
1 4 0 D ee Mei j 2001, p. 283-284. 
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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 verd-
wenen.. Een alternatief zou kunnen zijn om, naar Amerikaans voor-
beeld,, een onderscheid te maken tussen beperkingen die zich richten 
opp de inhoud van de uiting en beperkingen die zich daar niet op rich-
ten.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 be-
perktt worden bij wet en mag geen voorafgaand verlof worden geëist. 
Verspreidenn en ontvangen daarentegen mogen krachtens de wet wor-
denn 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 doel-
criteriumm 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 land-
schapsschoon).. 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 verre-
gaandd 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 verspreidingsvri jheid Kistenkas 1989, met name p. 67-70; zie ook Hins 1995, p. 40-

44. ;; De Mei j e.a. 2000, p. 111-120. 

^ D ee Meij e.a. 2000, p. 111-120. 

H 4 V M CC Studiecommissie 1999, p. i-vii i. 

^ B D ee Meij e.a. 2000, p. 201-203. 
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inhoudd maar op openbare orde aspecten.146 Van samenval van openba-
renn en verspreiden is volgens de Commissie Franken in 'de fysieke we-
reld'' sprake bij het rondrijden van een geluidswagen. In de online we-
reldd 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 elektroni-
schee 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 ver-
spreidenn 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 techniekonafhankelijk-
heidd niet veel te hoog wordt.150 Onduidelijk blijf t ook of het vereiste van 
dee wettelijke grondslag hier wel iets voorstelt. Biedt deze clausule carte 
blanchee aan de gemeente of kunnen gemeentelijke verordeningen dien-
aangaandee 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. Hier-
bovenn besprak ik reeds de consequenties van de gedeeltelijke codifice-
ringg van de verspreidingsleer. Door de gebrekkige vertaling van offline 
naarr online lijk t toch een miskenning van de nieuwe techniek op te tre-
den.. Zeker waar het kabinet uitlegt wat het verschil is tussen openba-
renn 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. 

HÖRappor tt Franken 2000, p. 93. 
1 47Dommer ingg 2000, p. 183. 

U 8 D ee W in te 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 Mei j 2001, p. 281-282. 
1 5 2 D ee Mei j 2001, p. 283. 
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Daarnaastt is het vierde lid, zoals door het kabinet voorgesteld, tech-
niekafhankelijk.. 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 be-
trekkingg tot de zorgplicht van de overheid een pluriform informatie-
aanbodd 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 ge-
wezenn 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 as-
pectt van haar voorstel met een beroep op de beoogde techniekonafhan-
kelijkheidd 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 uitzonderings-
positiee te beperken tot omroep in de traditionele betekenis'.153 Dit is na-
tuurlijkk de wereld op zijn kop. Het omroepbeleid vormt een uitzonde-
ringg op de uitingsvrijheid, en niet andersom. Het kabinet neemt dit 
onderdeell  van het voorstel niet over en maakt alleen voor omroep wet-
gevingg mogelijk in afwijking van het tweede lid. Het kabinet erkent 
daarmeee in wezen nog niet klaar te zijn voor een werkelijk techniekon-
afhankelijkee 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 ge-
vaarr kan komen noopt dat niet tot de introductie van een zorgplicht de 
communicatievrijheidd ook in horizontale verhoudingen te ondersteu-

1 53R a ppor tt Franken, p. 113. 
1 54Hett kabinet geef t toe d a t " 'omroep is toegesneden op t radi t ionele middelen, maar noemt d i t be-

gripp in een adem techniekonafhnakel i jk, Kamerstukken II 2000/01, 27460 , nr. 2, p. 15. Eerder had 

hett kabinet echter al toegegeven dat dit onderdeel waarschijnli jk niet bepaald t i jd loos zou zi jn, 

KamerstukkenKamerstukken / / 2 0 0 0 / 0 1 , 27460 , nr. i , p. 14-15. 

00 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 beperkingssystema-
tiekk 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 be-
perkt.. 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 infor-
matie.. Wordt voldaan aan dat doelcriterium dan hoeft niet bij de wet, 
maarr mag ook krachtens de wet beperkt worden. Hiermee is een dele-
gatiemogelijkheidd geschapen. Welke interpretatie is aan het begrip 
openbaree orde gegeven? Het wordt niet geheel duidelijk uit de be-
treffendee 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 be-
schermingg uitsloot, geschrapt. Dit is een verbetering ten opzichte van 
hett huidige regime, waarop van verschillende kanten was aangedron-
gen.159 9 

Dee doelcriteria die in het voorgestelde artikel 7 voorkomen lijken ont-
leendd aan het EVRM. Echter, waar binnen het EVRM een belangrijke rol 
wordtt ingenomen door het noodzakelijkheidsvereiste van (bijvoor-
beeld)) artikel 10 lid 2 EVRM, ontbreekt dit in het advies van de Com-
missiee 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 ar-

1 5 66 Rapport Franken 2000, p. 105, ziet eerder een oplossing in een zorgpl icht die de p lur i formi te i t van 

hett in format ieaanbod garandeert. 
1 57Dommer ingg 2000, p. 182. 

' ^ R a p p e n ;; Franken 2000, p. n o - m . 
1 5 9 D ee Mei j e.a. 2000, p. 247. 
l 6 o 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 berei-
ken.1611 Dan heeft de rechter tenminste iets om aan te toetsen.162 Daar-
naastt is het noodzakelijkheidsvereiste in de jurisprudentie van het 
EHRMM  van zeer groot belang gebleken en het zou wellicht een dergelij-
kee rol in de Grondwet kunnen spelen. Het kabinet vindt echter het op-
nemenn 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 
EVRMM  noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.164 

Dee Commissie maakt een strikt onderscheid tussen preventieve en re-
pressievee beperkingen. Voorafgaand verlof is verboden als het gaat om 
openbaren,, repressieve beperkingen mogen, mits bij formele wet ge-
steld.. Het is de vraag of dat onderscheid ook in het digitale tijdperk al-
tijdd te maken is.165 Is het vereisen van een filterprogramma in biblio-
thekenn 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 onder-
scheidd 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 vastge-
steldd 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 op-
lossing.167 7 

1611 zeer kritisch hierover Dommering 2000, p. 179-180. 
l 6 2Vgl .VMCC 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 
l 6 6 DeMei jj 2001, p. 281. 
l67Rapportt Franken 2000, p. 106. 
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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 in-
formatietechnologischee ontwikkelingen, staat vast dat die ontwikkelin-
genn 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 bescher-
mingsomvangg 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 ge-
bruiktee 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 hel-
derheid.. Het ware beter ook de toe gangs aspecten van de communica-
tievrijheidd 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 toe-
gangg 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 communicatiemidde-
lenn 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 com-
municatievrijheid.. Dit geldt te meer nu de nadruk binnen het communi-
catieprocess steeds meer komt te liggen op ontvangergestuurde commu-
nicatie.. 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 bestuurs-
rechtelijkee maatregelen is moeilijk vast te stellen of ze preventief of re-
pressieff  zijn. Door veel toe te spitsen op het onderscheid tussen re-
pressieff  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 communica-
tiemediaa 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 communi-
catiee 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 be-
vredigendd 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 grondwets-
bepalingg is op zich te prijzen.168 Hierboven beschreven we welke pro-
blemenn een mediumspecifieke bepaling kan opleveren in een tijdperk 
vann convergentie. Echter, de voorstellen zoals die door Commissie Fran-
kenn 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 ontwikke-
lingenn op zich de behoefte aan telkens weer interpreteren van de bepa-
lingenn en toetsen van de beperkingen oproept. Door vast te houden aan 
dee bestaande beperkingssystematiek behoudt de wetgever de mogelijk-
heidd om aan het grondrecht invulling te geven. 

Daarr komt bij dat door de gebrekkige codificatie van de verspreidings-
leerr en de techniekafhankelijke norm over de omroep de tijdloosheid 
vann de nieuwe bepalingen in twijfel kan worden getrokken.169 De on-

1688 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. 
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duidelijkheidd met betrekking tot de beperkingsmogelijkheden van ver-
spreiding,, 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 op-
gelost,, 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 gespro-
kenn worden.', aldus de Winter.170 De Commissie Franken is er welis-
waarr 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 e Winter 2001, p. 299. 
1711 Het voorstel dat een studiecommissie van de VMC deed, biedt een aardig alternatief. 
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