
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Communicatiegrondrechten: een onderzoek naar de constitutionele
bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het
communicatiegeheim in de informatiesamenleving

Asscher, L.F.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Asscher, L. F. (2002). Communicatiegrondrechten: een onderzoek naar de constitutionele
bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de
informatiesamenleving. [, Universiteit van Amsterdam]. Otto Cramwinckel.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/communicatiegrondrechten-een-onderzoek-naar-de-constitutionele-bescherming-van-het-recht-op-vrijheid-van-meningsuiting-en-het-communicatiegeheim-in-de-informatiesamenleving(b1d7cb22-57c3-4fbf-9922-b28de8892ae7).html


Voldoe tt  de huidig e formulerin g van de com-
municatiegrondrechte nn (het rech t op vrijhei d 
vann meningsuitin g en het communicatiege -
heim)) in een tij d van technologisch e turbulen -
tie?? Of geef t de informatiesamenlevin g aanlei -
dingg to t wijziging ? In deze studi e worde n 
beid ee grondrechte n in samenhan g onderzocht . 
Daarnaas tt  komen de divers e initiatieve n om de 
Grondwe tt  'technolog y proof ' te maken aan 
bod .. Aandach t word t ook bestee d aan de be-
schermin gg van communicatiegrondrechte n in 
internationaa ll  (met name Europees ) verband . 
Omm de Europes e en Nederlands e rechtsont -
wikkelin gg in een ander perspectie f te kunne n 
plaatsen ,, word t teven s het Amerikaans e rech t 
terzak ee bestudeerd . Het onderzoe k mond t ui t 
inn een aantal aanbevelinge n die bi j een wijzi -
gingg van de artikele n 7 en 13 van de Grondwe t 
betrokke nn kunne n worden . Daarbi j is gestreef d 
naarr  een evenwich t tusse n techniekonafhan -
kelïjkhei dd en effectiev e rechtsbescherming . 
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