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7-- EU en grondrechten

Inn dit hoofdstuk worden enige raakvlakken tussen het E G-recht en de
beschermingg van de communicatiegrondrechten besproken. Dit is van
belangg omdat het EG-recht enerzijds een aanvullende, en zelfs sterke
dwingendrechtelijkee bescherming kan bieden van aspecten van communicatiegrondrechtenn naast de Grondwet en het EVRM. Anderzijds is
hett EG-recht in sommige gevallen een complicerende factor voor de
communicatiegrondrechten.. Het zorgt dan voor een feitelijke beperkingg van de nationale bescherming van die grondrechten.
Nochh het EG-verdrag, noch het Eu-verdrag rept van communicatiegrondrechten.. In die gevallen dat het HvJEG zich heeft uitgesproken
overr communicatiegrondrechten gebeurde dat vrijwel altijd met een
verwijzingg naar artikel 8 of 10 van het EVRM of met een verwijzing naar
dee gemeenschappelijke geest van de Lidstaten.1 Desalniettemin speelt
dee Europese Gemeenschap een belangrijke rol in de bescherming van
enn de beperking van de communicatiegrondrechten.2 Die invloed uit
zichh op een drietal niveaus.
Tenn eerste via het verdrag en de jurisprudentie daarover door het
HvJEG.. Ten tweede door het secundair Gemeenschapsrecht: Televisierichtlijn,, privacyrichtlijnen en bijvoorbeeld het eEurope initiatief.3
Tenn derde door de zelfstandige ontwikkeling van een Grondrechtenhandvestt binnen de Europese Unie.
Hierr past eerst een opmerking over de verhouding tussen het EG-verdragg en het EVRM. De verhouding tussen EVRM en EG-verdrag is complex.. Het HvJEG verzekert de eerbiediging van de fundamentele rechtenn van de mens welke besloten liggen in de algemene beginselen van
gemeenschapsrecht.44 De verhouding tussen de beide verdragen en de
beidee Hoven is complex. Tussen de interpretatie van het EVRM door het
EHRMM en het HvJEG kunnen immers tegenstellingen ontstaan. In de
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zaakk Grogan sprak het HvJEG zich niet uit over de toelaatbaarheid van
eenn verbod op het verstrekken van informatie over Britse abortuskliniekenn onder artikel 10 EVRM. Advocaat-generaal van Gerven meende
datt de beperking onder artikel 10 EVRM toelaatbaar zou zijn terwijl het
EHRMM in de vergelijkbare zaak Open Door het tegenovergestelde besloot.55 In Hoechst interpreteert het HvJEG artikel 8 EVRM en komt tot de
conclusiee dat de bescherming van dit artikel zich niet uitstrekt tot bedrijfsruimten.. Dit staat in schril contrast tot de hierboven besproken
zaakk Niemitz.6 Er is dan ook wel voorgesteld dat de EU toe zou treden tot
hett EVRM.

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

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

nationalee wet die betrekking heeft op een gebied dat onder de bevoegdheidd van de nationale wetgever valt.14
Inn Grogan beslist het Hof geheel in dezelfde lijn. In deze Ierse zaak
gingg het om een verbod aan bestuursleden van studentenverenigingen
omm informatie over abortus te verspreiden. De studenten deden een beroepp op artikel 10 EVRM, maar het Hof overwoog dat het geen bevoegdheidd had ten aanzien van een nationale wettelijke regeling die niet binnenn het kader van het gemeenschapsrecht valt.15 In Hoechst achtte het
Hoff zichzelf wel bevoegd om aan artikel 8 EVRM te toetsen.16 De commissiee van de EG komt de bevoegdheid toe om huiszoekingen te verrichtenn bij ondernemingen in het kader van mededingingsrechtelijke
verificatiebeschikkingen.. Het Duitse Hoechst verzet zich tegen een
doorzoekingg van het bedrijf met een beroep op o.a. artikel 8 EVRM. Het
Hoff overweegt dat het tot taak heeft om de grondrechten te waarborgen,, maar acht artikel 8 EVRM niet van toepassing binnen ondernemingen.17 7
Uitt recentere jurisprudentie van het Hof blijkt dat het Hof voornamelijkk te maken krijgt met interpretatie van artikel 6 EVRM.18 Uitspraken
overr artikel 8 en io EVRM zijn dun gezaaid. Vermoedelijk struikelen
veell van dergelijke zaken over het vereiste dat ze binnen het kader van
hett gemeenschapsrecht dienen te vallen.19
Hett EG-verdrag verbiedt beperkingen op de dienstenvrijheid in artikel
499 tenzij die beperkingen niet-discriminerend zijn en noodzakelijk zijn
terr bescherming van het met die maatregelen beoogde algemene belang,, volgens de ruk of reason.20 Daarnaast zijn er regels met betrekking
tott mededinging, machtsposities en overheidssteun. Met het toenemendd grensoverschrijdend karakter van communicatieprocessen is het
1
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HvJ EG 21 s e p t e m b e r i g S g . z a a k C-227/88, Jur. 1989, p. 2924 (Hoechst). In de vergelijkbare Panasonic-zaakk in 1980, waar het ook om de rechtmatigheid van verificatiebeschikkingen g i n g , liet het
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177 o k t o b e r i g 8 g , zaak C-85/87, Jur. 1989, p. 3137 (Dow Benelux) en HvJ EG 17 o k t o b e r i g 8 g , zaak
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1994,, 559, m.nt. E.J. Dommering (Niemitz).
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vanzelfsprekendd dat communicatiediensten steeds vaker vallen onder
hett regime van het vrij verkeer van diensten en informatiedragers
steedss vaker onder het vrij verkeer van goederen. Deze regels gelden
onverkortt voor alle communicatiemiddelen, dus ook omroep, en hebbenn geleid tot belangrijke jurisprudentie. Met name op het gebied van
dee omroep heeft de jurisprudentie van het HvJEG grote invloed gehad
opp de communicatievrijheid. Toegangsbeperkingen en doorgiftebeperkingenn werden in strijd met de diensten vrijheid geacht in de zaken Kabelregelingbelregeling en Goudse Kabel. Hierdoor ontstond meer ruimte voor c
merciëlee omroepen.21
Tenn aanzien van de omroep geldt enerzijds dat de overheid een zorgplichtt heeft, afgeleid uit artikel 10 EVRM, om te streven naar een pluriformm aanbod. Anderzijds kunnen de met dit doel getroffen regelingen
inn strijd komen met het vrije dienstenverkeer van artikel 49 EG-verdrag.222 Een uitwerking van deze problematiek vond plaats in het Kabelregeling-arrestt van 1988. Deze zaak betrof een verbod om vanuit anderee Lidstaten op Nederland gerichte reclameboodschappen in
Nederlandstaligee of Nederlands ondertitelde programma's uit te zenden.. Het Hof achtte de doorgifte van uitzendingen een dienstverrichtingg in de zin van artikel 59 en 60 EEG-verdrag (oud) en de regeling discriminatoir.. Het verweer van de Nederlandse regering dat de verboden
eenn niet-economisch (grondrechtelijk) doel hadden, namelijk de handhavingg van het niet commerciële en daardoor pluriforme karakter van
hett nationale omroepstelsel, werd verworpen, omdat, kort gezegd, de
regelingg niet voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.23 3
Ookk in de gelijktijdig behandelde Mediawet en Goudse Kabel zaken deed
dee Nederlandse regering een beroep op het cultuurbeleid en het pluriformee karakter van het omroepbestel om een beperking op het vrij verrichtenn van diensten te rechtvaardigen. In de Mediawet-zaak ging het
omm een verplichting voor Nederlandse omroepinstellingen om voor het
makenn van hun programma's uitsluitend gebruik te maken van de
dienstenn van de NOB. Het Hof vond deze regeling disproportioneel; de
verplichtingg ging verder dan noodzakelijk was voor het beoogde doel,
dee vrijheid van meningsuiting.24 De Goudse Kabel-zaak betrof een rege2 11
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HvJEG 26 april 1988 (Kabelregelmg/EC),
NJ i g 8 8 , 9 8 2 ; HvJEG 25 j u l i 1991 [Goudse Kabel), AaeA
1992-1,, p. 41-52 m.nt. Mortelmans; De Meij e.a. 2000, p. 203-207; zie ook Van den Beukei 1995, p.
134-140.;; Van Eijk 1992, p. 170; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1998, p. 1120-1121.
Zie B u r k e n s / K u m m e l i n q 1993, p. 259-296.
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2
44 HvJ EG 25 j u l i 1991, zaak C-353/89, Mediaforum 1991-10, p. B77-B80 (NOB
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Bestedingsverplichting).

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

SECUNDAIR GEMEENSCHAPSRECHT

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

55 HvJ EG 25 juli 1991, zaakC-288/8g,yur. 1991, p. I-4007 (Goudse Kabel).
Ook het eerder besproken Cinéthèque-arrest past in dit rijtje. In deze zaak werd het vrije dienstenverkeerr belemmerd door een Franse regeling die ten doel had bioscopen als cultuuruiting te
beschermen.. Zie HvJ EG 11 juli 1985, zaken 60 en 61/84, Jur. 1985, p. 2605 (Onéthèque).
2
77 Apt 1998, p. 89.
2 66
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tie)grondrechten.. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden.
Inn de richtlijn Televisie zonder grenzen'28 wordt direct aan de vrijheid
vann meningsuiting gerefereerd. In één van de overwegingen wordt gesteldd dat het verzorgen van televisie-uitzendingen een specifieke uiting
iss van de vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 lid
ii EVRM. Dit wordt in de richtlijn tot wijziging van 199729 herhaald. In
artikell 2 bis van de Richtlijn staat dat de Lidstaten de vrijheid van ontvangstt waarborgen en hier alleen van mogen afwijken als aan bepaalde
voorwaardenn is voldaan. Wellicht kan worden betoogd dat de quotaregelingg voor Europese producties uit artikel 5 van de richtlijn in strijd is
mett de vrijheid van omroep. Gundel bespreekt de verenigbaarheid van
dee Franse quotavoorschriften met artikel 10 EVRM.30 Het Hof dient de
eerbiedigingg van de grondrechten te waarborgen en hoewel de regeling
eenn gerechtvaardigd doel dient (pluriformiteit van de media), zou nagegaann moeten worden of door middel van deze regeling het doel daadwerkelijkk bereikt kan worden. Het is kortom de vraag of de bestaande
quotaregelingenn wel proportioneel zijn ten opzichte van het doel dat
ermeee wordt nagestreefd.
Belangrijkk is voorts de Privacyrichtlijn uit 1995.31 In overweging 1 is de
bekendee formulering te vinden dat de Unie rekening dient te houden
mett de fundamentele rechten van de mens, zoals o.a. neergelegd in het
EVRM.. In overweging 2 en artikel 1 lid 1 van de richtlijn wordt expliciet
hett recht op (informationele) privacy genoemd. In artikel 1 lid 2 stelt de
richtlijnn echter dat beperkingen om privacyredenen van het vrij verkeer
vann informatie, niet toegestaan zijn. Aangezien de richtlijn in artikel 5
uitgaatt van minimumharmonisatie, lijkt het erop dat Lidstaten op
grondd hiervan regelingen kunnen treffen die de informatiestroom beperkenn ten koste van de privacy. In overweging 37 en artikel 9 van de
richtlijnn wordt uitdrukkelijk de informatievrijheid en het recht om informatiee te ontvangen en te verspreiden, zoals gewaarborgd door artikell 10 EVRM, genoemd. Ten behoeve van journalistieke, literaire of artistiekee uitingen en met name die op audiovisueel gebied, kunnen
2 88

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

Gundel 1998, p. 1002-1010.

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

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

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

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

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

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

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

Hett grondrechtenhandvest beschermt de privacy in twee artikelen. De
relationelee privacy en het communicatiegeheim vinden we in artikel 7:
'Everyone'Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home
andand communications.' Dit artikel vertoont sterke gelijkenis met artikel 8
EVRM,, met dien verstande dat het woord 'correspondentie' is vervangen
doorr 'communicatie.' Dit is bewust gebeurd met het oog op de ontwikkelingenn in de technologie. Toch zijn, blijkens de toelichting, het object,, de reikwijdte en het beperkingsregime gelijk aan dat van artikel 8
EVRM.599 Onduidelijk is waar bij een recht op respect voor communicatiee het onderscheid met openbare communicatie ligt.
Eenn apart artikel beschermt de informationele privacy: Artikel 8 Handvest:: 1. Everyone has the right to the protection of personal data concerningg him or her. 2. Such data must be processed fairly for specified
purposess and on the basis of the consent of the person concerned or
somee other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of
accesss to data which has been collected concerning him or her, and the
rightt to have it rectified. 3. Compliance to these rules shall be subject to
controll by an independent authority.' Dit artikel is blijkens de toelichtingg gebaseerd op de privacy richtlijn en op artikel 8 EVRM. Interessant
iss het derde lid waarin een onafhankelijke toezichthouder geëist wordt.
Dee vrijheid van meningsuiting is in het Handvest als volgt geformu566 De inhoud van het EU-Grondrechtenhandvest is tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in
decemberr 2000 in Nice formeel g e p r o c l a m e e r d , PbEG 2000 C364/01. V o o r de integrale t e k s t zie
h t t p : / / d b . c o n s i l i u m . e u . i n t / d f / d e ff au lt.asp?lang = n l .
577 Voor a c h t e r g r o n d , juridische status en verhouding t o t het EVRM van het Grondrechtenhandvest,
ziee Lawson 2000a, p. 925; Derycke 2000, p. g36 en Lawson 2000b, p. 9 3 8 .
5 88 Zie ook Asscher 2001, p. 41.
599 Toelichting CHARTE 4 4 7 3 / 0 0 , p. 10.
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leerd:: i. Everyone has the right to freedom of expression. This right
shalll include freedom to hold opinions and to receive and impart informationn and ideas without interference by public authority and regardlesss of frontiers. 2. The freedom and pluralism of the media shall
bee respected.'
Wederomm meldt de toelichting dat eventuele beperkingen op dit recht
diee van artikel 10 lid 2 EVRM niet mogen overschrijden. In de toelichtingg staat wel aangegeven dat de Unie zich het recht voorbehoudt om
dee vergunningstelsels die artikel 10 EVRM mogelijk maakt, te toetsen
aann het Europese mededingingsrecht. Vooralsnog is onduidelijk of in
hett tweede lid een positieve verplichting kan worden gelezen om de
pluraliteitt te bevorderen. Opvallend aan dit artikel is dat het niet de mogelijkheidd biedt aan staten om radio-, omroep-, bioscoop-, of televisieondernemingenn te onderwerpen aan een systeem van vergunningen,
zoalss artikel 10 lid 1 EVRM wel doet. Artikel 11 lid 2 van het handvest
brengtt juist de vrijheid en de pluriformiteit van de media onder de vrije
meningsuiting.. Dit artikel lijkt zo de koers die het HvJEG al voer in zijn
arrestenn m.b.t. omroep te codificeren.
Hett is de vraag welke juridische status het handvest zal krijgen. Uit artikell 51 lid 1 van het handvest blijkt dat het handvest zich richt tot de instellingenn en organen van de Unie en de Lidstaten. Lid 2 van dit artikel
geeftt echter aan dat het handvest geen nieuwe bevoegdheden of taken
scheptt voor de Gemeenschap en de Unie. Een bepaalde invloed valt wel
tee verwachten. Ten eerste zal het Handvest gebruikt gaan worden als
inspiratiebronn door rechters. Ten tweede ligt het voor de hand dat er in
dee toekomst wél gekozen wordt voor een juridisch bindend verdrag, en
dee kans dat dan opnieuw over de inhoud onderhandeld wordt, lijkt
klein.600 Er wordt wel gesproken van een constitutionaliseirng van de
Unie.. In dat licht is het wel zo passend dat de Unie een eigen grondrechtencataloguss heeft opgesteld.
7 . 44

CONCLUSIE

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

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