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Voldoett de huidige formulering van de communicatiegrondrechtenn (het recht op vrijheid
vann meningsuiting en het communicatiegeheim)) in een tijd van technologische turbulentie?? Of geeft de informatiesamenleving aanleidingg tot wijziging? In deze studie worden
beidee grondrechten in samenhang onderzocht.
Daarnaastt komen de diverse initiatieven om de
Grondwett 'technology proof' te maken aan
bod.. Aandacht wordt ook besteed aan de beschermingg van communicatiegrondrechten in
internationaall (met name Europees) verband.
Omm de Europese en Nederlandse rechtsontwikkelingg in een ander perspectief te kunnen
plaatsen,, wordt tevens het Amerikaanse recht
terzakee bestudeerd. Het onderzoek mondt uit
inn een aantal aanbevelingen die bij een wijzigingg van de artikelen 7 en 13 van de Grondwet
betrokkenn kunnen worden. Daarbij is gestreefd
naarr een evenwicht tussen techniekonafhankelïjkheidd en effectieve rechtsbescherming.
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