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VI I 
Eenn gevalstudie : het vijfd e omroepoordee l van 

hett  Bundesverfassungsgericht 

11 Inleidin g 

Ditt hoofdstuk is in tegenstelling tot de voorafgaande hoofdstukken niet normatief, 
maarr positief-rechtelijk van aard. De onderzoekmethode waar in dit hoofdstuk 
voorr gekozen is, is die van de gevalstudie. In dit hoofdstuk wordt één specifieke uit-
spraakk van een constitutioneel hof onderzocht. Het object van studie is de beslis-
singg die het Duitse Bundesverfassungsgericht op 24 maart 1987 nam. Deze beslis-
singg wordt ook wel het vijfde omroepoordeel genoemd. In deze beslissing worden 
verschillendee bepalingen van de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
vann 16 december 1985 op hun grondwettigheid getoetst.456 

Err zijn twee redenen waarom in dit hoofdstuk voor de methode van de geval-
studiee is gekozen. In de eerste plaats kan hiermee inzicht in de complexiteit van het 
constitutionelee rechtsvindingsproces worden geboden. De gevalstudie biedt op deze 
manierr een illustratie van de wijze waarop het rechterlijke afwegingsproces in een 
concreett geval van constitutionele rechtspraak verloopt. Bovendien kan door mid-
dell  van de gevalstudie de praktische bruikbaarheid van de behandelde normatieve 
theorieënn over constitutionele rechtspraak worden getoetst. Door de normatieve 
voorschriftenn van deze theorieën aan een concreet geval van constitutionele recht-

Datt het hierbij om een wet van een deelstaat en niet om een federale wet gaat, maakt naar 
mijnn mening geen verschil. Ook ten aanzien van toetsing van federale wetten zijn er vele 
voorbeeldenn bekend dat het Bundesverfassungsgericht weinig terughoudend toetst. Denk 
bijvoorbeeldd aan de uitspraken van het Bundesverfassungsgericht m.b. t. de abortuswet. 
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spraakk te toetsen, kan worden nagegaan wat deze theorieën in dit concrete geval 
zoudenn aanbevelen, en of deze aanbevelingen overtuigend zijn. De gevalstudie 
heeftt in dit hoofdstuk dus zowel een illustratieve, als een toetsende functie. 

Err zijn verschillende redenen waarom in deze gevalstudie voor het vijfde om-
roepoordeell  van het Bundesverfassungsgericht is gekozen. In de eerste plaats heeft het 
vijfdee omroepoordeel betrekking op een democratisch tot stand gekomen wet, 
namelijkk de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg (LMedienG). Ver-
schillendee bepalingen van het LMedienG worden door het Bundesverfassungsgericht 
ongrondwettigg verklaard. Dat betekent dat de verhouding tussen de democratisch 
gelegitimeerdee wetgever en de rechterlijke macht in deze uitspraak centraal staat. 
Daarnaastt wordt in dit oordeel de bescherming van een politiek vrijheidsrecht aan 
dee orde gesteld, namelijk het recht op omroepvrijheid. Zoals in het vorige hoofd-
stukk is aangegeven, is de bescherming van politieke vrijheidsrechten van groot 
belangg voor de democratie. Constitutionele rechtspraak die op de bescherming van 
dezee rechten is gericht, is het minst omstreden. De derde reden dat het vijfde 
omroepoordeell  als onderzoeksobject interessant is, is dat het Bundesverfassungsge-
richtricht in dit oordeel een beslissing over individuele klachten wegens een grondrech-
tenschendingg neemt (Verfassungsbeschwerden). Het merendeel van de beslissingen 
diee het Bundesverfassungsgericht neemt, betreffen Verfassungsbeschwerden. Wat de 
aardd van de uitspraak betreft, bezit het vijfde omroepoordeel dus een zekere repre-
sentativiteit.. Klachten wegens grondrechtenschendingen kunnen door iedereen 
ingediendd worden die zich door de overheid in zijn of haar rechten aangetast voelt. 
Hierdoorr is de Verfassungsbeschwerde van groot belang voor de rechtsbescherming 
vann het individu. Ten slotte kan aan de hand van het vijfde omroepoordeel de 
problematiekk van de onbepaaldheid van het constitutionele rechtsvindingsproces 
goedd worden belicht. Zoals in de voorafgaande hoofdstukken besproken is, is het 
constitutionelee rechtsvindingsproces een complex proces. Door rechters worden 
voortdurendd afwegingen gemaakt. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van de 
verschillendee afwegingstechnieken die het Bundesverfassungsgericht in het vijfde 
omroepoordeell  hanteert. 

Hett Duitse omroepbestel is in vergelijking met andere Europese landen het 
meestt intensief door rechtspraak gevormd. Het recht op omroepvrijheid wordt 
inn verschillende staten op verschillende manieren vormgegeven. Uit het recht op 
omroepvrijheidd kan niet één bepaalde institutionele organisatie van de omroep 
wordenn afgeleid. De regulering van de omroep is in de meeste landen vooral een 
taakk van de wetgever. In Duitsland heeft het Bundesverfassungsgericht sinds het eer-
stee omroepoordeel uit 1961 echter een zeer grote invloed op de vormgeving van de 
omroepp uitgeoefend. 

Omdatt art. 5 GG het normatieve uitgangspunt van het vijfde omroepoordeel 
vormt,, worden in de volgende paragraaf eerst de structuur en de inhoud van art. 5 
GGG uiteengezet. In de derde paragraaf zal ik kort de vorige vier omroepoordelen 

Holznagell  1996, p. 99. 
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vann het Bundesverfassungsgericht bespreken. In de vierde paragraaf zal ik op de 
belangrijkstee aspecten van de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
ingaan.. In de vijfde paragraaf wordt het vijfde omroepoordeel zelf uiteengezet. I n 
paragraaff  zes zullen vervolgens de verschillende normatieve theorieën die in de 
voorgaandee hoofdstukken zijn behandeld, aan het vijfde omroepoordeel worden 
getoetst.. Ten slotte worden hieruit enkele conclusies getrokken. 

22 Art . 5 GG en het rech t op omroepvrijhei d 

Artt 5 GG luidt als volgt: 
'' (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu aufiern 

undd zu verbreken und sich aus allgemein zuganglichen Quellen ungehindert 
zuu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunkk und Film werden gewahrleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2)) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze,, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Rechtt der persönlichen Ehre. 

(3)) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindett nicht von der Treue zur Verfassung.' 

Art .. 5, lid 1 en 3 GG omvat verschillende grondrechten die van belang zijn voor de 
beschermingg van het publieke meningsvormingsproces. Het gaat hierbij in de 
eerstee plaats om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid tot meningsversprei-
ding,, informatievrijheid, persvrijheid, de vrijheid tot berichtgeving door omroep 
enn film. Deze politieke communicatierechten zijn in het eerste lid van art. 5 GG 
vastgelegd.. Daarnaast omvat art. 5 GG de vrijheid van kunst, wetenschap, onder-
zoekk en onderwijs. Deze rechten zijn in het derde lid van art. 5 GG opgenomen. 

Dee rechten die in art. 5 GG zijn vastgelegd, zijn zoals het Bundesverfassungsgericht 
inn het bekende Lüth-Urteil heeft aangegeven, voor een op vrijheid gerichte, demo-
cratischee staatsvorm zonder meer constitutief 'denn es ermöglicht erst die standige 
geistigee Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement 
istt ...' (BVerfGE 17, 208). Deze rechten zijn dus verbonden met het demo-
cratieprincipe.. Net als andere vrijheidsrechten gelden deze rechten echter niet 
onbeperkt.. Zoals in het tweede lid van art. 5 wordt bepaald, kunnen de politieke 
communicatierechtenn uit art. 5, lid 1 GG door voorschriften van algemene wetten, 
doorr wettelijke bepalingen ter bescherming van de jeugd, en door het recht op per-
soonlijkee eer worden ingeperkt. Hoewel art. 5, lid 3 GG geen beperkingingsclausule 
voorr de vrijheid van kunst, wetenschap, onderzoek en onderwijs omvat, gelden ook 
dezee rechten niet onbeperkt. Een beperking van deze grondrechten kan nodig zijn, 
wanneerr deze rechten met andere fundamentele rechten conflicteren. 

Mett algemene wetten worden door het Bundesverfassungsgericht alle wetten bedoeld 
diee zich niet tegen een meningsuiting op zich richten, maar die eerder de 
beschermingg van een rechtsgoed als zodanig, zonder inachtneming van een be-
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paaldee mening, dienen. Dit rechtsgoed kan ten opzichte van de vrijheid van 
meningg de voorrang hebben (BVerfGE 7, 209 e.v.). Een dergelijk rechtsgoed is bij-
voorbeeldd het persoonlijkheidsrecht dat in art. 2, lid 1 is vastgelegd. 

Inn het Lüthoordeel uit 1958 heeft het Bundesverfassungsgericht met betrekking tot 
dee relatie tussen het recht op meningsvrijheid en de inperkende algemene wetten 
dee zogenaamde 'wisselwerkingsleer' ontwikkeld. Volgens deze leer kunnen de 
grondrechtenn uit art. 5, lid 1 GG niet onbeperkt door algemene wetten worden 
ingeperkt.. Er moet daarentegen een wisselwerking tussen het rechtsgoed van het 
rechtt op vrije meningsuiting en het rechtsgoed dat door de algemene wetten 
beschermdd wordt, tot stand worden gebracht. Dat betekent dat de inperkende wet op 
zijnn beurt zelf weer door de betekenis van het recht op vrije meningsuiting wordt 
beperkt.. Het Bundesverfassungsgericht wil met de wisselwerkingsleer recht doen aan 
hett belang dat het recht op vrije meningsuiting voor de democratie heeft. 

Hett recht op omroepvrijheid kan ook door wettelijke bepalingen ter bescherming 
vanvan de jeugd worden ingeperkt. Het doel van deze bepalingen moet zijn om de jeugd 
tegenn dreigend gevaar te beschermen. Een dergelijke wettelijke bepaling moet ech-
terr aan het evenredigheidsbeginsel voldoen. De toelaatbaarheid van de middelen 
waarmeee de wetgever de bescherming van de jeugd mag garanderen, is afhankelijk 
vann een afweging van de eis naar een omvattende grondrechtenbescherming en 
hethet grondwettelijk benadrukte belang van een effectieve bescherming van de jeugd 
(BVerfGEE 30, 347 e.v.). 

Hett recht op omroepvrijheid kan ten slotte ook door het recht op persoonlijke eer 
wordenn ingeperkt. Volgens het Bundesverfassungsgericht vormt het recht op per-
soonlijkee eer echter alleen dan een toelaatbare beperking wanneer dit recht wette-
lij kk genormeerd is {BVerfGE 33, 1, 17). 

Inn de grondwet wordt niet aangegeven wat met het begrip 'omroep' wordt 
bedoeld.. Ook door het Bundesverfassungsgericht wordt geen definitie van het begrip 
'omroep'' gegeven. Wel heeft het Bundesverfassungsgericht in het eerste omroepoor-
deell  aangegeven dat het begrip Rundfunk een samenvattend begrip voor Hörfunk 
undund Fernsehen, radio en televisie is (BVerfGE 12, 205, 226). In het vijfde omroep-
oordeell  heeft het Bundesverfassungsgericht duidelijk gemaakt dat ook op omroep 
lijkendee communicatiediensten tot de omroep worden gerekend. Omroep en op 
omroepp lijkende communicatiediensten zouden op de punten die vanuit het ge-
zichtspuntt van art. 5, lid 1 GG van belang zijn, namelijk de inhoud van de uitzen-
dingenn en de deelnemers aan het communicatieproces, niet van elkaar verschillen 
(BVerfGEE 74, 297, 352). Door de mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg 
wordenn deze diensten met tot de omroep gerekend. 

Hett recht op omroepvrijheid wordt door het Bundesverfassungsgericht niet alleen 
alss een subjectief afweerrecht, maar tevens als een 'dienende vrijheid' opgevat. Het 
rechtt op omroepvrijheid heeft niet enkel de functie om staatsinvloed af te weren, 
maarr dit recht dient vooral de vrije en individuele meningsvorming (BVerfGE 57, 
295,, 319). Het recht op omroepvrijheid wordt daarom naast een subjectief vrij -
heidsrecht,, ook als een 'institutioneel recht' geïnterpreteerd. Het recht op omroep-
vrijheidd als institutioneel recht vereist een positieve vormgeving van het omroep-
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bestell  door de wetgever. De wetgever moet er voor zorgen dat de omroep zo georga-
niseerdd wordt dat het omroepbestel niet uitsluitend in handen van de staat, en ook 
niett in handen van één maatschappelijke groepering is (BVerfGE 12, 205, 262). 
Hierbijj  beschikt de wetgever over een grote vormgevingsvrijheid. 

33 De eerst e vie r omroepoordele n van het 
Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht 

Dee eerste uitspraak op het gebied van de omroep velde het Bundesverfassungsgericht 
inn 1961. De aanleiding voor dit oordeel was de oprichting van een landelijk com-
mercieell  televisienet, 'Duitsland Televisie BV', door de regering Adenauer. Door 
hett oprichten van deze BV zou de federale regering de mogelijkheid hebben om in 
eigenn beheer televisieuitzendingen te organiseren. Volgens de deelstaten Hamburg 
enn Hessen werden met de oprichting van de 'Duitsland Televisie BV' art. 5 en art. 
30,, in verbinding met art. 87 geschonden. Bovendien zou de federale regering zich 
niett houden aan de plicht een op de deelstaten georiënteerde politiek te voeren. De 
deelstatenn Hamburg en Hessen startten daarom een procedure op grond van een 
federaall  geschil (Bund-Lander-Streitverfahren). De deelstaten Bremen en Nieder-
sachsenn sloten zich bij deze procedure aan. Daarnaast werd door de deelstaat 
Hamburgg een abstracte normencontrole-procedure ingesteld. 

Inn het eerste omroepoordeel oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat de bonds-
regeringg en de deelstaten met betrekking tot de organisatie van de omroep ver-
schillendee bevoegdheden hebben. Terwijl de bevoegdheid om de technische kant 
vann de omroep te regelen bij de bondsregering werd gelegd, werden de deelstaten 
voorr het regelen van de inhoudelijke of culturele kant van de omroep verantwoor-
delijkk gesteld. (BVerfGE 12, 205, 227). 

Verderr werd in het eerste omroepoordeel de betekenis van de omroep verhelderd. 
Hett Bundesverfassungsgericht gaf aan dat het de omroep niet enkel als een medium, 
maarr ook als een factor in de publieke meningsvormingsproces beschouwde. Om-
datt via de omroep invloed op de publieke mening wordt uitgeoefend, is de omroep 
enerzijdss een medium. Omdat de omroep echter tegelijkertijd een bijdrage aan de 
publiekee meningsvorming levert, is de omroep ook een factor (BVerfGE 12, 205, 
260). . 

Verderr wijst het Bundesverfassungsgericht in dit oordeel op de overeenkomst 
tussenn omroep en pers. De omroep is net als de pers een onontbeerlijk massacom-
municatiemiddel.. Zij oefenen beiden invloed op het publieke meningsvormings-
process uit. De institutionele vrijheid is voor pers en omroep daarom van even 
groott belang. Het belangrijkste verschil tussen omroep en pers is dat er meer pers-
ondernemingenn dan omroepzenders kunnen zijn. Dit hangt met de bijzondere 
technischee en financiële omstandigheden van de omroep samen (BVerfGE 12, 205, 
261).. Zendmogelijkheden zijn schaars en met de organisatie van de omroep zijn 
hogee kosten verbonden. Hierdoor zijn bijzondere maatregelen voor de realisatie en 
handhavingg van het recht op omroepvrijheid nodig. Het wettelijke monopolie van 
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dee publiekrechtelijke omroepzenders is vanwege deze bijzondere situatie van de 
omroepp volgens het Bundesverfassungsgericht grondwettelijk toelaatbaar, het is 
echterr niet grondwettelijk vereist (BVerfGE 12, 205, 262). Wanneer er voldoende 
garantiee bestaat dat alle maatschappelijk relevante krachten in de omroep aan het 
woordd kunnen komen, en de omroepvrijheid onaangetast blijft , kan de omroep 
volgenss het Bundesverfassungsgericht ook privaatrechtelijk georganiseerd worden 
(BVerfGEE 12, 205, 262). 

Hett tweede omroepoordeel van 27 juli 1971 ging over de vraag of de publiekrech-
telijkee omroepzenders omzetbelasting over de omroepbijdragen moesten betalen. 
Volgenss de nieuwe omzetbelastingwet van 1967 was dit inderdaad het geval. De 
activiteitt van de omroepzenders werd door §2, lid 3, zin 2 van deze wet als zakelijk 
off  beroepsmatig beschouwd. De deelstaat Hessen stelde een procedure tegen deze 
regelingg in. Daarnaast dienden negen omroepzenders bij het Bundesverfassungsge-
richtricht individuele klachten wegens grondrechtenschendingen in. 

Dee Senaatsmeerderheid meende dat omroepzenders geen zakelijke of beroepsma-
tigee activiteiten, maar publiekrechtelijke taken vervullen. De omroepzenders 
zoudenn daarom geen omzetbelasting over hun omroepbijdragen hoeven te betalen. 
Dee rechters Geiger, Rinck en Wand verdedigden een ander standpunt (BVerfGE 31, 
314,, 337 e.v.). Publiekrechtelijke omroepzenders zouden naar hun mening op 
willekeurigg iedere andere grote onderneming lijken. 

Hett derde omroepoordeel werd op 16 juni 1981 genomen. Het voorwerp van 
toetsingg was de wet nr. 844, die op 7 juni 1976 in Saarland in werking trad. Deze 
wett bood privaatrechtelijke ondernemers de mogelijkheid om programma's uit te 
zenden.. De 'Freie Rundfunk' AG (FRAG) had zich sinds 1967 ingezet om een ver-
gunningg voor de organisatie van omroepuitzendingen te krijgen. Toen hierover 
naa lange tijd nog geen beslissing was genomen, diende de FRAG een klacht bij de 
administratievee rechtbank van Saarland in. Uiteindelijk werd door de administra-
tievee rechtbank van Saarland een procedure bij het Bundesverfassungsgericht inge-
steld.. De omroepwet van de deelstaat Saarland werd door het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht op belangrijke punten als ongrondwettig beschouwd. 

Hett Bundesverfassungsgerichtbemdrukte in dit oordeel dat de omroepvrijheid als 
eenn 'dienende' vrijheid moest worden opgevat. Anders dan bij de klassieke vrij -
heidsrechtenn is omroepvrijheid niet enkel een afweerrecht tegen de staat, maar dit 
rechtt verplicht de staat ook om een positieve omroeporde tot stand te brengen. Deze 
positievee omroeporde moet door een parlementaire wet tot stand worden gebracht. 
Hoee deze orde wordt vormgegeven, staat de wetgever vrij . Het gaat er enkel om dat 
hett doel van een vrije, omvattende en op waarheid georiënteerde meningsvorming 
wordtt bereikt. Het Bundesverfassungsgericht meent dat de omroep—ook wanneer de 
schaarstee aan zendmogelijkheden en de hoge kosten voor omroepactiviteiten opge-
hevenn zouden zijn—niet aan het vrije krachtenspel van de markt mag worden 
overgelaten.. De vrijheid van de omroep wordt volgens het Bundesverfassungsgericht 
namelijkk niet voldoende gegarandeerd, wanneer de publiekrechtelijke omroep 
naastt een niet gereglementeerde particuliere omroep bestaat. Ook voor de particu-
lieree omroep moeten daarom wettelijke regelingen worden opgesteld. 
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Aann deze wettelijke regelingen worden door het Bundesverfassungsgericht de vol-
gendee eisen gesteld. De wetgever moet in de eerste plaats de hoofdlijnen van het 
omroepbestell  vastleggen. Een andere eis die aan de wetgever gesteld wordt, is dat 
hijj  garandeert dat 'de omroep niet aan één of enkele maatschappelijke groeperin-
genn wordt uitgeleverd en dat de in aanmerking komende krachten in het gehele 
programma-aanbodd aan het woord kunnen komen.' In de derde plaats dient de 
wetgeverr grondbeginselen te formuleren 'die een minimum aan inhoudelijke 
evenwichtigheid,, objectiviteit en wederzijds respect garanderen.' In de vierde plaats 
moett er een beperkt staatstoezicht komen. Verder moeten voor het toelaten van 
particulieree omroeporganisaties toegangsregels worden opgesteld. Ten slotte 
dienenn er wettelijke regels voor de keuze van de kandidaten te worden gemaakt. De 
mediawett van Saarland zou op belangrijke onderdelen niet aan deze grondwette-
lijkee eisen voldoen. Deze wet werd daarom op verschillende onderdelen nietig ver-
klaard. . 

Hett voorwerp van het vierde omroepoordeel van 4 november 1986 was de 
mediawett van de deelstaat Niedersachsen. In dit omroepoordeel wordt de relatie 
tussenn particuliere en publiekrechtelijke omroep nader uitgewerkt. Het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht geeft in dit oordeel aan dat de publiekrechtelijke omroepen een 
plichtt hebben om een basisvoorziening aan programma's te leveren. Met deze 
plichtt van de publiekrechtelijke omroepen hangt volgens het Bundesverfassungsge-
richtricht tegelijkertijd een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' van deze omroepen 
samen.. Dat betekent dat de noodzakelijke technische, organisatorische, personele 
enn financiële voorwaarden voor de publiekrechtelijke omroep gegarandeerd moe-
tenn zijn. Bovendien moet ook de toekomstige ontwikkeling van de publiekrechtelij-
kee omroep zijn gegarandeerd. 

Vanwegee deze plicht van de publiekrechtelijke omroepen om een basisvoorzie-
ningg aan programma's te leveren (ook wel Grundversorgung genoemd), worden de 
eisenn die het Bundesverfassungsgericht in het derde omroepoordeel aan de particu-
lieree omroep stelde in het vierde omroepoordeel versoepeld. Aan de pluraliteit van 
dee particuliere omroep worden niet langer dezelfde hoge eisen gesteld, als aan de 
publiekrechtelijkee omroep. Een bepaalde mate van pluraliteit moet echter wel wor-
denn gegarandeerd. 

44 De mediawe t van de deelstaa t Baden-Württember g 

Dee mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg trad op 16 december 1985 in 
werking.. Verschillende commissies en werkgroepen hebben sinds 1980 aan deze 
wett gewerkt. Na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is de wet verschil-
lendee malen gewijzigd. De oorspronkelijke wet had echter een vernieuwend karak-
ter,, omdat deze wet zowel verregaande mogelijkheden aan de particuliere omroep, 
alss aan de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën wilde bieden. 

Dee wet is in twaalf paragrafen onderverdeeld: 
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1.. Toepassingsgebied en begripsbepalingen 
2.. De garantie van uitzendcapaciteiten voor omroep en op omroep lijkende 

communicat ie e 

3.. Garantie van de ontvangstvrijheid 
4.. Publiekrechtelijke omroep 
5.. Privaatrechtelijke omroep 
6.. Op omroep lijkende communicatiediensten 
7.. Programmaricht l i jnen 
8.. Informatierechten en procedureplichten van de organisator 
9.. Het instituut voor communicatie 
10.. Databescherming 
11.. Straf- en boetevoorschriften, administratiefrechtelijke bevoegdheid 
12.. Overgangs- en slotbepalingen 

Dee paragrafen over de privaatrechtelijke omroep en de op omroep lijkende com-
municatiedienstenn vormen het zwaartepunt van de wet. 

Baden-Württembergg sloot zich met deze wet aan bij die deelstaten die het mono-
poliee van de publiekrechtelijke omroepzenders al hadden afgeschaft. Terwijl op het 
momentt dat deze mediawet tot stand werd gebracht er in de deelstaten Rheinland-
Pfalz,, Berlijn en Beieren net met de particuliere omroep geëxperimenteerd werd, 
bestondenn er in de deelstaten Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Saarland al 
langeree tijd particuliere omroepzenders. 

Eenn belangrijke maatregel die de mediawet neemt om de concurrentiepositie van 
dee particuliere omroep te verbeteren, is dat de publiekrechtelijke omroep door het 
LMedienGLMedienG voor een overgangsperiode van vijfjaar van de omroepmarkt wordt uit-
gesloten.. Volgens de wetgever is deze maatregel nodig om de particuliere om-
roepzenderss adequate start- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht beschouwt deze maatregel echter als een inperking van het recht 
opp omroepvrijheid. 

Ookk biedt het LMedienG verschillende regelingen voor op omroep lijkende com-
municatiediensten.. Volgens de mediawet kunnen de op omroep lijkende commu-
nicatiedienstenn niet tot de electronische massacommunicatiediensten, en ook niet 
tott de individuele communicatiediensten worden gerekend. Met de electronische 
massacommunicatiedienstenn wordt door de mediawet de traditionele omroep 
bedoeld,, en tot de individuele communicatiediensten behoort onder andere het tra-
ditionelee telefoonverkeer. 

Dee reden dat de mediawet de op omroep lijkende communicatiediensten niet tot 
dee traditionele omroep rekent, is dat een chronologische opeenvolging van 
afzonderlijkee uitzendingen ontbreekt. Op omroep lijkende communicatiediensten 
stellenn burgers in staat om uit een veelheid aan informatie, het gewenste te kiezen. 

Bullingerr & Gödel 1986, p. 69. 
Bullingerr & Gödel 1986, p. 67. 
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Dee twee vormen van op omroep lijkende communicatiediensten die in de media-
wett bedoeld worden, zijn de tekstdiensten 'view-data' (Bildschirmtext) en 'teletekst' 
(Videotext). (Videotext). 

Terwijll  'viewdata' een vorm van Video on Demand (Abrufdienst) is, is 'teletekst' 
eenn Near Video on Demand dienst {Zugriffsdienst). Met Video on Demand worden 
dienstenn bedoeld die op een tijdstip dat de aangeslotene zelf bepaalt, direct kunnen 
wordenn afgeroepen. Near Video on Demand zijn diensten die cyclisch worden uit-
gezonden,, waardoor de aangeslotene in staat is om zelf het aanvangstijdstip van 
eenn dienst te bepalen. Terwijl de aangeslotene bij Near Video on Demand niet in 
staatt om het aanbod zelf uit te kiezen, is dit bij Video on Demand wel het geval. 

Hett uitgangspunt van het LMedienG dat er een onderscheid tussen de omroep en 
opp omroep lijkende communicatiediensten moet worden aangebracht, wordt door 
hethet Bundesverfassungsgerichtniet gedeeld. Omroep en op omroep lijkende commu-
nicatiedienstenn verschillen volgens het Bundesverfassungsgericht niet wezenlijk van 
elkaar. . 

55 Het vijfd e omroepoordee l van het 
Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht 

DeDe klachtenprocedure 

Dee beslissing die het Bundesverfassungsgericht op 24 maart 1987 genomen heeft, 
wordtt gewoonlijk als het vijfde omroepoordeel aangeduid. De beslissing betreft een 
individuelee klachtenprocedure die in gang is gezet door de publiekrechtelijke 
omroepzenderss Süddeutscher Rundfunk (SDR) en Südwestfunk (SWF). De klachten 
vann de SDR en de SWF zijn gericht tegen verschillende bepalingen van het 
LMedienG.LMedienG. De bekritiseerde bepalingen zouden in strijd zijn met het recht op 
omroepvrijheid,, zoals dit in art. 5, lid 1 GG is vastgelegd. 

DeDe bekritiseerde bepalingen van de mediawet 

Dee SDR en de SWF zijn publieke rechtspersonen. Hoewel publieke rechtspersonen 
inn principe niet bevoegd zijn om Verfassungsbeschwerden in te dienen (BVerfGE 21, 
3622 [369ff]; 39, 302 [312 ff];  45, 63, [78ff]; 68, 193 [206]), geldt dit niet voor 
publiekrechtelijkee omroepzenders. De reden daarvoor is dat publiekrechtelijke 
omroepzenderss publiekrechtelijke instellingen zijn die 'einem durch ein Grund-
rechtt geschützten Lebensbereich zuzuordnen sind' (BVerfGE 21, 362 [373]; 74, 297 
[317f]).. Ze worden door art. 5, eerste lid GG beschermd. De SDR en de SWF zijn 
daaromm bevoegd om Verfassungsbeschwerden in te dienen. 

Dee klachten van de SDR zijn gericht tegen §5, lid 1, zin 1 en 3, en lid 2; §7; §10, lid 
11 en 2; § 13 lid 2, 3 en 4 LMedienG. De klachten van de SWF richten zich tegen §5, 
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lidd 1, zin 1 en 2, lid 2; §7; §10, lid 2; §13, lid 2, zin 1,2, en 4, en lid 3 en 4; §44, lid 3; 
§45,, lid 2; §46, lid 2 (in verbinding met §23, lid 2, nr.4). Deze wetsbepalingen 
zoudenn niet met art. 5, lid 1 GG te verenigen zijn. Omdat de reclamanten zelf 
'ogenblikkelijkk en rechtstreeks' door deze grondwetschendingen worden getroffen, 
zijnn zij volgens de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht bevoegd om een 
VerfassungsbeschwerdeVerfassungsbeschwerde in te dienen. 

Dee SDR en de SWF gaan bij hun bezwaren van een specifieke interpretatie van 
art.. 5, lid 1 GG uit. Volgens de SDR en de SWF omvat dit artikel een 'bestaans- en 
ontwikkelingsgarantie'' voor de publiekrechtelijke omroepen. Dat betekent dat het 
voortbestaann en de ontwikkeling van de publiekrechtelijke omroep niet in gevaar 
mogenn komen. Daarnaast zou het recht op omroepvrijheid ook een financiële 
componentt omvatten. De wetgever moet er voor zorgen dat de publiekrechtelijke 
omroepzenderss over voldoende financiële middelen beschikken om een basisvoor-
zieningg aan programma's aan te kunnen bieden. 

Dee bezwaren die de SDR en de SWF tegen de verschillende bepalingen van de 
mediawett geformuleerd hebben, kunnen aan de hand van de volgende onderwer-
penn worden ingedeeld: 

dee verdeling en het gebruik van uitzendcapaciteiten 
hett verbod om regionale en/of lokale programma's te organiseren 
hethet verbod op reclame 
hethet verbod op de organisatie van specialistische keuzeprogramma's die door 
middell  van abonnementsgeld en individuele vergoedingen worden gefinan-
cierd d 
hett samenwerkingsverbod tussen publiekrechtelijke en particuliere omroep-
zenders s 

Daarnaastt richten verschillende klachten van de SWF zich tegen: 
hethet verbod om op omroep lijkende communicatiediensten te organiseren 

DeDe verdeling en het gebruik van uitzendcapaciteiten wordt in §5, §7 en §10 LMedienG 
uiteengezet.. §5 bevat wettelijke regelingen voor het gebruik van draadloze frequen-
tiess en kabelnetten. Het opstellen van het gebruikersplan waarin de verdeling en 
hett gebruik van uitzendcapaciteiten wordt geregeld, is volgens §5, lid 1, zin 1 
LMedienGLMedienG de taak van het instituut voor communicatie (Landesanstalt für Kom-
munikation).munikation). Dat betekent dat dit bestuursorgaan krachtens §5 LMedienG de 
bevoegdheidd heeft om een algemeen verbindend voorschrift op te stellen. 

Voorr de publiekrechtelijke omroep betekent deze regeling dat zij voor de toewij-
zingg van uitzendcapaciteiten van de beslissingen van een bestuursorgaan afhan-
kelijkk wordt gemaakt. Op de beslissingen van dit bestuursorgaan kan door de 
publiekrechtelijkee omroepzenders in feite geen invloed worden uitgeoefend. Omdat 
volgenss de SDR en de SWF bovendien de onafhankelijkheid van het instituut voor 
communicatiee niet voldoende gegarandeerd is, vrezen zij dat dit instituut zich in 
dee loop van de tijd tot een pleitbezorger van de particuliere omroep zal ontwikkelen. 
Belangrijkee maatschappelijke krachten zijn volgens de SDR in het instituut voor 
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communicatiee niet evenwichtig vertegenwoordigd. Hierdoor zou het insti tuut 
voorr communicatie niet in staat zijn om de omroepvrijheid te garanderen. 

Dee door de SDR en de SWF bekritiseerde leden van §5 LMedienG luiden als volgt: 

§5§5 Gebruikersplan 
(1)) Volgens de regels van §§6 tot 8 stelt het instituut voor communicatie van de 

deelstaatt Baden-Württemberg door middel van een maatregel van algemene 
strekkingg een plan voor het gebruik van draadloze frequenties en kabelnetten 
op.. Dit plan moet met de Duitse posterijen worden besproken. De publieke 
omroepzenderss hebben de gelegenheid om een standpunt in te nemen. 

(2)) Het plan moet zo opgesteld zijn dat aan de verschillende meningen en infor-
matiewensenn recht wordt gedaan. Met het op 31 december 1984 bestaande 
gebruikk moet rekening worden gehouden. 

(3)) ... 

Inn §7 wordt de manier van het gebruik van uitzendcapaciteiten geregeld. De kritiek 
vann de SDR en de SWF op §7, lid 1 LMedienG is dat het instituut voor commu-
nicatiee de instantie is die beslist of de wettelijke opdracht van de publiekrechtelijke 
omroepp om een basisvoorziening aan programma's te bieden wel of niet is ver-
vuld.. Volgens de SDR en de SWF wordt op deze manier de autonomie van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders ingeperkt. De beslissing welke programma's wel 
enn welke niet tot de verplichte basisvoorziening behoren, kan niet aan een 
bestuursorgaann worden overgelaten. Verder heeft de SDR kritiek op het feit dat 
zowell  lid 1, als lid 2 van dit artikel een Soil-Vorschrift bevat. Ook hierdoor wordt de 
opdrachtt van de publiekrechtelijke omroepzenders om een basisvoorziening aan 
programma'ss te bieden van het instituut van communicatie afhankelijk gemaakt. 

Dee door de SDR en de SWF bekritiseerde bepalingen van §7 luiden als volgt: 

§7§7 Plan voor een bepaalde manier van gebruik 
(1)) Voor de eerste verspreiding dienen {sollen) het gebruik van draadloze fre-

quentiess en kabel kanalen voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke om-
roepenn en voor op omroep lijkende communicatiediensten zodanig geregeld te 
zijn,, dat 
1.. de publieke omroepzenders hun wettelijke taken kunnen vervullen en 

concurrerendee particuliere omroepzenders toegelaten kunnen worden 
2.. verder moet er in toenemende mate ruimte worden geboden aan op om roep 

commuu nicatie lijkende commu nicatiediensten 
(2)) Voor de verdere verspreiding dienen (sollen) kabelkanalen op een adequate 

wijzee voor omroepen en voor op omroep lijkende communicatiediensten ont-
worpenn te worden die 

1.. bij wet draadloos voor het kabelnetgebied worden verspreid 
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2.. voor direct ontvangst door de algemeenheid bepaald zijn en in het kabel-
netgebiedd te ontvangen zijn, 

3.. krachtens §11 worden aangevoerd 

§100 regelt de vrije ontvangst van omroepprogramma's via het kabelnet. Het 
bezwaarr tegen deze bepaling is ook hier dat de publiekrechtelijke omroepzenders in 
technischh opzicht van de beslissingsbevoegdheid van een bestuursorgaan afhan-
kelijkk worden. 

Tegenn §13 hebben de SDR en de SWF vier klachten geformuleerd. Dit artikel luidt 
alss volgt: 

§13§13 Het voortduren van mediawetten 

(1)) Voor omroepprogramma's van de publieke zenders blijven de regelingen die bij 
wett en staatsverdrag getroffen worden bestaan. 

(2)) Omroepprogramma's van de publieke omroepzenders worden voor heel het 
zendgebiedd in de deelstaat georganiseerd en verspreid. Andere programma's van 
dee publieke omroepzenders mogen slechts dan georganiseerd en verspreid 
worden,, wanneer zij al op 31 december 1984 bestonden. Niet uitgesloten is de 
verbeteringg van de ontvangstmogelijkheden in het bestaande verspreidings-
gebied.. Reclame in omroepprogramma's is volgens zin 2 niet toegestaan. 

(3)) Omroepprogramma's waar een abonnement of individuele vergoeding voor 
gevraagdd wordt, mogen door de publieke omroepzenders worden georga niseerd 
enn uitgezonden, wanneer dit bij wet en staatsverdrag geregeld is. 

(4)) Particuliere omroepzenders kunnen met publiekrechtelijke omroepzenders 
samenwerkenn zodat 
1.. zij samen afzonderlijke toon- en beweegbeelduitzendingen tot stand 

brengen; ; 
2.2. publiekrechtelijke omroepzenders uitzendingen of programmaonderdelen 

aann particuliere omroepzenders ter beschikking kunnen stellen. 

Dee eerste klacht die zowel de SDR als de SWF tegen dit artikel hebben, is gericht 
tegenn §13, lid 2 LMedienG waarin de organisatie van regionale en/of lokale 
programma'sprogramma's door de publiekrechtelijke omroepzenders wordt verboden. Niet alleen 
leidtt deze maatregel tot een aantasting van de zorgplicht van de publiekrechtelijke 
omroepen,, maar door deze maatregel worden ook de ontwikkelingsmogelijkheden 
vann de publiekrechtelijke omroepzenders verkleind. 

Dee tweede klacht van de SDR en de SWF richt zich tegen het reclameverbod, zoals 
datt in §13, lid 2, zin 4 LMedienG is geformuleerd. De reden dat de wetgever dit 
verbodd in de mediawet heeft opgenomen, is dat hij de pers tegen de publiekrechte-
lijk ee omroep wilde beschermen. Volgens de reclamanten is reclame echter ook 
voorr de publiekrechtelijke omroepzenders een belangrijke financieringsbron. Het 
verbodd van reclame zou in strijd zijn met de plicht van de wetgever om de financie-
ringg van de publiekrechtelijke omroep te garanderen. 
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Hett derde bezwaar richt zich tegen §13, lid 3 LMedienG. Deze bepaling zou de 
publiekrechtelijkepubliekrechtelijke omroepzenders verbieden om specialistische programma's (Spar-
tenprogrammen)tenprogrammen) te organiseren die door middel van abonnementsgeld of individu-
elee vergoedingen worden gefinancierd. Wanneer de organisatie van deze program-
ma'ss alleen aan particuliere omroepzenders wordt overgelaten, dan komt de pluri-
formiteitt van deze vorm van omroep in gevaar. 

Hett vierde bezwaar van de SDR en de SWF tegen dit artikel is tegen §13, lid 4 
LMedienGLMedienG gericht. In dit voorschrift wordt de samenwerking tussen publiek-
rechtelijkee en particuliere omroepzenders geregeld. De klacht van de SDR en de 
SWFF is dat deze samenwerking van het initiatief van de particuliere omroepzenders 
afhankelijkafhankelijk wordt gemaakt. Voor deze regeling kan volgens de SDR en de SWF geen 
overtuigendee rechtvaardiging worden gegeven. 

Daarnaastt zijn er door de SWF klachten ingediend tegen bepalingen die op 
omroepomroep lijkende communicatiediensten betrekking hebben. Het gaat hierbij om de 
bepalingenn §44, lid 3, §45, lid 2, §46, lid 2, in verbinding met §23, lid 2, nr.4. Vol-
genss de mediawet kunnen deze op omroep lijkende communicatiediensten niet tot 
dee omroep worden gerekend. 

§44,, lid 3 LMedienG verplicht de publiekrechtelijke omroepzenders om aan 
anderee omroepzenders videotextcapaciteiten beschikbaar te stellen, wanneer zij 
doorr de publiekrechtelijke omroepzenders zelf niet gebruikt worden. De SWF is van 
meningg dat deze maatregel tot verwarring bij de toeschouwer zal leiden. Bovendien 
zouu deze maatregel de publicistische geloofwaardigheid van de reclamant 
aantasten.. De door de SWF bekritiseerde bepaling luidt als volgt: 

§44§44 Videotext 
(1)) ... 
(2)) Wil de machtiginghouder van een televisieprogramma het gebruik van lege 

regelss van het televisiesignaal aan andere machtiginghouders afstaan dan moet 
eenn eerlijke toegang, zoals ook in §43, lid 3 is vastgesteld, gegarandeerd worden. 

(3)) Voorzover de publieke omroepen de lege regels van het televisiesignaal van hun 
televisieprogramma'ss niet zelf gebruiken, moeten ze de vrije capaciteit volgens 
dee regels van lid 2 aan andere machtiginghouders beschikbaar stel len. 

(3)(3) ... 

§45,, lid 2 LMedienG heeft betrekking op Video on Demand diensten. Het is de 
publiekrechtelijkee omroepzenders verboden om Video on Demand diensten te 
organiserenn totdat de organisatie van deze diensten, bij wet of staatsverdrag wordt 
toegestaan.. Het bezwaar van de SWF is dat deze bepaling zijn recht op omroep-
vrijheidd aantast. 

§45§45 Video on Demand 

(1)) ..-

(2)) De publieke omroepzenders kunnen opvraagbare toon- en beweegbeeld diensten 
organiseren,, wanneer dit bij wet of staatsverdrag geregeld wordt. 
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Tenn slotte heeft de SWF ook bezwaar tegen §46, lid 2 (in verbinding met §23, lid 2, 
nr.. 4) LMedienG. De publiekrechtelijke omroepzenders zouden door deze bepalin-
genn volledig en voorgoed van de organisatie van Near Video on Demand worden 
uitgesloten.. Ook deze bepaling zou daardoor een inperking van het recht op om-
roepvrijheidd betekenen. 

§46§46 Near Video on Demand 
(1)) De leverancier van Near Video on Demand heeft een zendmachtiging nodig. 

Dee zendmachtiging wordt verstrekt wanneer de persoonlijke en inhoudelijke 
voorwaardenn zijn vervuld 

(2)) Voor de voorschriften voor de particuliere omroep gelden overeenkomstig de 
bepalingenn ... voor de persoonlijke toelatingseisen (§23) ... 

DeDe argumenten van de overige partijen die in deze klachtenprocedure 
eeneen standpunt hebben ingenomen 

Err hebben zich verschillende andere partijen bij de klachtenprocedure aangesloten, 
namelijkk de regering van de deelstaat Baden-Württemberg, het parlement van de 
deelstaatt Baden-Württemberg, de publiekrechtelijke omroepzenders ARD en ZDF, 
hett instituut voor kabelcommunicatie in Ludwigshafen, het centrum voor nieuwe 
mediaa van de deelstaat Beieren, de bondsfederatie van dagbladuitgevers, het 
verbandd van Duitse tijdschriftenuitgevers en de federatie van kabel en satelliet. 

Dee regering van de deelstaat Baden-Württemberg is van mening dat de ontvan-
kelijkheidd van een deel van de klachten in twijfel kan worden getrokken. In ieder 
gevall  beschouwt de federale regering de klachten in het geheel als ongegrond. 

Anderss dan de SDR en de SWF stelt de federale regering zich op het standpunt dat 
art.. 5, lid 1 GG geen 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' voor de publieke 
omroepzenderss omvat. Art. 5, lid 1, zin 2 GG legt aan de wetgever enkel de plicht op 
datt er een basisvoorziening aan programma's aangeboden wordt. Omdat lokale 
enn regionale programma's volgens de federale regering geen onderdeel vormen 
vann de basisvoorziening die door de publiekrechtelijke omroepen geboden moet 
worden,, moet §13, lid 2 LMedienG volgens de federale regering als grondwettig 
wordenn beschouwd. 

§13,, lid 3 LMedienG waarin de financiering van de publiekrechtelijke omroep 
doorr abonnementsgeld en individuele vergoedingen wordt verboden, heeft volgens 
dee federale regering slechts een 'declaratoir' karakter. In grondwettig opzicht levert 
dezee bepaling geen problemen op. Bovendien zal deze bepaling zoals in §88, lid 2, 
nr.. 5 LMedienG is aangegeven, later door de wetgever worden getoetst. §13, lid 4 
LMedienG,LMedienG, waarin de samenwerking tussen de particuliere en de publiekrechtelijke 
omroepzenderss wordt geregeld, wordt volgens de federale regering door de recla-
mantenn verkeerd geïnterpreteerd. De samenwerking kan ook op initiatief van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders plaatsvinden. 
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Ookk de voorschriften §5, §7, §10 waarin de verdeling van uitzendcapaciteiten 
wordtt geregeld, worden door de federale regering als grondwettig beschouwd. 
Hetzelfdee geldt voor de voorschriften over de op omroep lijkende communicatie-
diensten.. Omdat de op omroep lijkende communicatiediensten niet tot de omroep 
kunnenn worden gerekend, kunnen §44, lid 2 en § 46, lid 2 LMedienGde rechten van 
dee reclamanten volgens de federale regering ook niet aantasten Deze bepalingen 
wordenn daarom niet door art.5, lid 1 GG beschermd. §44, lid 3 LMedienG, waarin 
wordtt bepaald dat niet gebruikte capaciteiten beschikbaar moeten zijn voor de 
omroepzenderss die ze wel kunnen gebruiken, zou volgens de federale regering vol-
doendee rekening houden met de belangen van de publiekrechtelijke omroep-
zenders.. Bovendien zorgt §88, lid 2, nr. 5 LMedienG er voor dat er op een later tijd-
stipp correcties kunnen worden aangebracht. 

Ookk de bondsregering is van mening dat de door de SDR en de SWF bekritiseerde 
bepalingenn grondwettig zijn. Net als de federale regering is de bondsregering 
bovendienn van mening dat art. 5, lid 1 GG geen 'bestaans- en ontwikkelingsgaran-
tie'' voor de publieke omroepzenders omvat. Een dergelijke garantie kan volgens de 
bondsregeringg niet uit de grondwettelijke plicht worden afgeleid, dat de publiek-
rechtelijkee omroepzenders een 'basisvoorziening aan programma's' moeten 
bieden.. Art. 5, lid 1 GG wordt door de bondsregering in de eerste plaats als een sub-
jectiefrechtelijkk afweerrecht geïnterpreteerd. Daarnaast wijst de bondsregering net 
alss de federale regering op het belang van de latere toetsing, zoals in §88, lid 2 
LMedienGLMedienG is vastgelegd. Uit deze wetsbepaling blijkt volgens de bondsregering dat 
dee mediawet een experimenteel karakter heeft. 

OokOok de beperkingen van §13, lid 2 LMedienG worden door de bondsregering als 
grondwettigg beschouwd. De regionale en lokale programma's die door deze bepa-
lingg worden verboden, zijn aanvullende programma's die niet tot de verplichte 
basisvoorzieningg van programma's behoren, die de publiekrechtelijke omroep-
zenderss moeten uitzenden. Het reclameverbod in §13, lid 2, zin 4 LMedienG is 
volgenss de bondsregering gerechtvaardigd. Art. 5, lid 1, zin 2 GG geeft de publiek-
rechtelijkee omroepzenders namelijk geen recht op een bepaalde vorm van finan-
ciering.. Ook §13, lid 2 LMedienG is volgens de bondsregering grondwettig. Met het 
verbodd om specialistische keuzeprogramma's te organiseren, worden de publiek-
rechtelijkee omroepzenders door de wetgever uitsluitend op hun traditionele zorg-
plichtt gewezen. Ten slotte zijn ook de beperkingen die de mediawet de publiekrech-
telijkee omroepen bij het organiseren van op omroep lijkende communicatiedien-
stenn oplegt niet ongrondwettig. Net als de federale regering meent de bondsrege-
ringg dat deze diensten niet tot de omroep kunnen worden gerekend. Ze worden 
daaromm niet door art. 5, lid 1, zin 2 GG beschermd. 

Ookk het parlement van de deelstaat Baden-Württemberg meent dat de klachten 
vann de SDR en de SWF voor een deel niet ontvankelijk zijn. In ieder geval zijn de 
klachtenn volgens het parlement ongegrond. In de bekritiseerde wetsartikelen wordt 
dee omroepvrijheid door de wetgever slechts vormgegeven. Tot een dergelijke 
vormgevingg is de wetgever niet alleen bevoegd, maar gezien het beginsel van het 
'voorbehoudd van de wet' en de 'wezenlijkheidstheorie' zelfs verplicht. Wanneer er 
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doorr de wetgever voor een duaal omroepbestel gekozen wordt, dan moeten particu-
lieree en publiekrechtelijke omroepzenders op grond van art. 3 GG (Gleichheit vor 
detndetn Gesetz) gelijk worden behandeld. Vanwege de voorsprong van publiekrechte-
lijk ee omroepzenders is extra hulp aan particuliere omroepzenders toegestaan. 

§13,, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG wordt door het parlement van de deelstaat als 
grondwettigg beschouwd. De wetgever heeft zijn beslissingsbevoegdheid met deze 
wetsbepalingg niet overschreden. De omroep op regionaal en lokaal niveau mag 
doorr de wet anders worden geregeld dan de omroep op bovenregionaal niveau. Ook 
inn het geval van §13, lid 2, zin 4 heeft de wetgever geen misbruik gemaakt van zijn 
beslissingsbevoegdheid.. Voor §13, lid 3 LMedienG geldt hetzelfde. § 13, lid 4 
LMedienGLMedienG wordt volgens het parlement door de reclamanten verkeerd geïnterpre-
teerd.. Anders dan de reclamanten menen, kan het initiatief tot samenwerking ook 
vann de publiekrechtelijke omroepzender uitgaan. Ten slotte kunnen volgens het 
parlementt ook de voorschriften over de op omroep lijkende communicatiediensten 
inn grondwettig opzicht niet bekritiseerd worden. 

Dee publiekrechtelijke omroepzender ARD beschouwt de door de SDR en de SWF 
bekritiseerdee voorschriften daarentegen als ongrondwettig. Ook de ARD wordt 
doorr deze voorschriften in zijn handelingsvrijheid aangetast. Art. 5, lid 1 GG 
omvatt volgens de ARD een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' voor de publiek-
rechtelijkee omroep. Alleen op deze manier kan een pluriforme publicistiek tot 
standd worden gebracht. In de bestaans- en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
publiekrechtelijkee omroep mag alleen worden ingegrepen, wanneer de pluraliteit 
aann meningen daardoor bevorderd wordt, of wanneer een dergelijke ingreep met 
art.. 5, lid 1 GG verenigbaar is. Volgens deze uitgangspunten is §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG ongrondwettig. Ten eerste wordt de reclamant door dit voorschrift van 
dee organisatie van regionale en lokale programma's uitgesloten. Ten tweede tast 
dezee bepaling ook de vrijheid van de publiekrechtelijke omroepzenders tot inhou-
delijkee programmering aan. 

Hett vastleggen van een uiterste datum, zoals dit in §13, lid 1, zin 2 LMedienG 
gebeurt,, is volgens de ARD willekeurig en tast de programmeringsvrijheid van de 
publiekrechtelijkee omroepen aan. §13, lid 3, zin 4 LMedienG is in strijd met het 
gebodd dat er een pluriformiteit aan meningen moet worden gegarandeerd. Volgens 
dee ARD is §44, lid 3 LMedienG eveneens met art. 5, lid 1, zin 2 GG onverenigbaar. 
Dee reden daarvoor is dat ook 'videotext' onder de bescherming van art. 5, lid 1, zin 
22 GG valt. 

Ookk de publiekrechtelijke omroepzender ZDF beschouwt de door de SDR en de 
SWFF bekritiseerde wetsbepalingen als ongrondwettig. Dit geldt zowel voor §13, lid 
33 LMedienG, alsook voor §44, lid 3 LMedienG. Deze bepaling beperkt het gebruik 
vann 'videotext' zonder dat hier een objectief verdedigbare reden voor gegeven 
wordt.. Wel ziet de wetgever in dat de publiekrechtelijke omroepzenders voor een 
storingvrijee uitzending van televisiesignalen gedeeltelijke op videotextcapaciteiten 
aangewezenn is. In ieder geval wordt door §44, lid 3 LMedienG het constitutionele 
gebodd geschonden dat bevoegdheden bij het gebruik van uitzendcapaciteiten dui-
delijkk moeten zijn. 
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Hett instituut voor kabelcommunicatie in Ludwigshafen, het verbond van Duit-
see dagbladuitgevers, het verband van Duitse tijdschriftenuitgevers en de federatie 
vann kabel en satelliet delen de bezwaren van de SDR en de SWF niet. Hun consti-
tutionelee standpunt komt in grote lijnen overeen met de positie van de regering en 
hethet parlement van de deelstaat Baden-Württemberg. Het centrum voor nieuwe 
mediaa van de deelstaat Beieren laat zich alleen uit over de technische ontwikkeling 
diee bij de organisatie en uitzending van omroepprogramma plaatsgevonden heeft. 

HetHet betoog van het Bundesverfassungsgericht 

Hett Bundesverfassungsgericht interpreteert het recht op omroepvrijheid niet enkel 
alss een afweerrecht, maar ook als een dienende vrijheid. Naast het afweren van 
staatsinvloedd is tegelijkertijd het waarborgen van een positieve orde vereist. Dat 
betekentt dat de wetgever er voor moet zorgen dat de veelheid van bestaande menin-
genn door de omroep op een zo breed en volledig mogelijke manier tot uitdrukking 
wordtt gebracht, zodat de informatie die de omroep aanbiedt zo omvattend mogelijk 
is. . 

Hoee de wetgever het recht op omroepvrijheid vormgeeft, behoort binnen de gren-
zenn die door de grondwet worden gesteld tot zijn eigen competentie. Het is alleen 
vann belang dat een vrije omvattende en waarheidsgetrouwe meningsvorming ge-
waarborgdd wordt. Zoals het Bundesverfassungsgericht in het vierde omroepoordeel 
heeftt aangegeven, is niet alleen de publiekrechtelijke omroep bij machte om de 
omroepvrijheidd te garanderen, maar hiertoe is, in samenwerking met de publiek-
rechtelijkee omroep, ook de particuliere omroep in staat (BVerfGE 73, 118 [157]. 

Hett Bundesverfassungsgericht stemt in met het oordeel van de reclamanten dat zij 
alss publieke rechtspersonen de bevoegdheid hebben om klachten over grondwet-
schendingenn in te dienen. Het Bundesverfassungsgericht verklaart de klachten van 
dee SDR en de SWF echter slechts voor een deel ontvankelijk {BVerfGE 74, 297 
[318]). . 

Hett criterium dat het Bundesverfassungsgericht ontwikkeld heeft om de ontvanke-
lijkheidd van de klachten tegen wetten te toetsen, is dat de bekritiseerde rechtsnorm 
dee reclamant 'selbst gegenwartig und unmittelbar' in zijn grondrecht aantast 
{BVerfGEE 1, 97 [101 ff] ; 72, 39 [43]). Dit is volgens het Bundesverfassungsgericht 
onmiskenbaarr het geval bij §13, lid 2, zin 1, 2 en 4 LMedienG, §44, lid 3 LMedienG 
enn §13, lid 4 LMedienG. Deze klachten worden door het Bundesverfassungsgericht 
daaromm ontvankelijk verklaard {BVerfGE 74, 297 [318 e.v.]. 

Ookk de wetsbepalingen §13, lid 3, §45, lid 2 en 46, lid 2 LMedienG worden door 
hett Bundesverfassungsgericht ontvankelijk verklaard. Dat deze klachten aan het 
criteriumm van ogenblikkelijke en rechtstreekse 'Selbstbetroffenheit' voldoen, is bij 
dezee wetsbepalingen echter minder duidelijk. Weliswaar worden de reclamanten 
rechtstreeksrechtstreeks door deze wetsbepalingen getroffen, maar dat de reclamanten ook 
ogenblikkelijkogenblikkelijk door deze wetsbepalingen getroffen worden, lijk t in eerste instantie 
niett het geval. 
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Dee bepaling waarin vastgesteld wordt dat omroepprogramma's waar een abon-
nementt of individuele vergoeding voor gevraagd wordt, door de publieke omroep-
zenderss alleen georganiseerd en uitgezonden mogen worden, wanneer dit bij wet of 
staatsverdragg is geregeld (§13, lid 3 LMedienG), lijk t de reclamanten op dit 
momentt nog niet te treffen. Dergelijke programma's zijn door de SDR en de SWF 
tott nu toe nog niet georganiseerd. Ook hebben de reclamanten nog geen concrete 
plannenn ontwikkeld om dergelijke programma's in Baden-Württemberg in te 
voeren.. Dit geldt ook voor de bepalingen §45, lid 2, en §46, lid 2 LMedienG die voor-
schriftenn voor Video on Demand en Near Video on Demand bevatten. Wanneer deze 
dienstenn ingevoerd worden, is niet duidelijk. Op het moment van het indienen van 
dee klachten ontbraken zelfs nog de voorzieningen om deze diensten uit te zenden 
(BVerfGEE 74, 297 [319]). 

Zowell  voor het invoeren van de omroepprogramma's waar een abonnement of 
individuelee vergoeding voor gevraagd wordt, als ook voor het invoeren van de op 
omroepp lijkende communicatiediensten is planning en voorbereiding nodig. 
Bovendienn kost het invoeren van dergelijke programma's en diensten geld. Omdat 
dee publiekrechtelijke omroepzenders echter op grond van §93, lid 2 BVerfGG na 
verloopp van een jaar niet langer een Verfassungsbeschwerde in kunnen dienen, en er 
voorr hen ook geen andere mogelijkheid voor rechtsbescherming bestaat, verklaart 
hett Bundesverfassungsgericht ook de klachten tegen §13, lid 3, §45, lid 2, §46, lid 2 
ontvankelijk. ontvankelijk. 

Dee klachten tegen §5, §7 en §10 worden door het Bundesverfassungsgericht niet 
ontvankelijkontvankelijk verklaard. De reclamanten worden door deze wetsbepalingen niet 
rechtstreeksrechtstreeks getroffen. Zoals in §5, lid 1, zin 1 LMedienG wordt aangegeven, stelt het 
instituutt voor communicatie van de deelstaat Baden-Württemberg de beleidsre-
gelss voor het gebruikersplan op. Dat betekent dat §5, lid 1, zin 1 LMedienG slechts 
dee kaderregeling voor de uitvoerende regelgeving van een zelfstandig bestuursor-
gaann is. Het gevolg van deze constructie is dat er eerst een procedure bij de admini-
stratievee rechtbank in gang moet worden gezet, voordat er bij het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht een klacht kan worden ingediend. Komt de administratieve rechter na 
dezee procedure inderdaad tot de conclusie dat de wettelijke voorschriften die de vor-
mingg van het gebruikersplan regelen ongrondwettig zijn, dan zal de beslissing op 
grondd van art. 100, lid 1 GG aan het Bundesverfassungsgericht worden overgedra-
gen.. Komt de administratieve rechter niet tot deze conclusie, dan kunnen de recla-
mantenn bij het Bundesverfassungsgericht een klacht tegen de beslissing van de ad-
ministratievee rechter indienen. 

Eenn andere reden om de grondwettelijke toetsing aan de administratieve rechter 
overr te laten, is dat de grondwetschendingen die volgens de reclamanten uit §5 
LMedienGLMedienG volgen, niet noodzakelijkerwijs in het gebruikersplan terug hoeven te 
keren.. Of de reclamanten aan de verdeling van frequenties voldoende konden deel-
nemen,, en of zij hun wettelijke taak om een basisvoorziening aan programma's te 
biedenn voldoende kunnen vervullen, hangt af van de opstelling van het 
gebruikersplan,, de opstellingsprocedure voor dit plan en de inhoud daarvan. 
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Dee reclamanten worden volgens het Bundesverfassungsgericht ook niet recht-
streekss door §10 LMedienG getroffen. Lid 1 van deze bepaling regelt de gevolgen 
vann het gebruikersplan die zonder een uitvaardiging van de verordening niet zou-
denn plaatsvinden. Ook de gevolgen van lid 2 vinden pas plaats nadat de verorde-
ningg in werking is getreden. Deze gevolgen kunnen niet onafhankelijk van de ver-
ordeningg beoordeeld worden. Dat betekent dat alleen de klachten tegen §13, lid 2, 
zinn 1 en 2, §13, lid 2, zin 4, §13, lid 4, §45, lid 2 en §46, lid 2 LMedienG ontvankelijk 
wordenn verklaard. 

Eenn andere vraag is of de ontvankelijk verklaarde Verfassungsbeschwerden ook 
gegrondgegrond zijn. Volgens het Bundesverfassungsgericht geldt dit alleen voor §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG waarin de publiekrechtelijke omroepzenders van de organisa-
tiee van regionale en lokale omroepprogramma's worden uitgesloten, en voor §45, 
lidd 2 LMedienG dat bepaalt dat de organisatie van Video on Demand door de 
publiekrechtelijkee omroepzenders steeds bij wet of staatsverdrag moet worden 
geregeld.. De bepalingen §13, lid 2, zin 4, §13, lid 4 en §44, lid 3 LMedienG zijn 
grondwettig.. Wanneer §13, lid 3 LMedienG grondwetsconform geïnterpreteerd 
wordt,, geldt dit ook voor deze bepaling. §46, lid, 2 LMedienG bevat geen regeling die 
opp de publiekrechtelijke omroepzenders van toepassing is. Deze bepaling is om die 
redenn al niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG in strijd. 

Dee strijdigheid van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG met art. 5, lid 1, zin 2 GG volgt 
volgenss het Bundesverfassungsgericht niet uit het feit dat de mediawet van de 
deelstaatt Baden-Württemberg er geen rekening mee gehouden heeft, dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders op regionaal en lokaal niveau een basisvoor-
zieningg aan programma's moeten bieden (Grundversorgung). Grundversorgung is 
eenn begrip dat het Bundesverfassungsgericht in het vierde omroepoordeel heeft inge-
voerd.. Het gaat hierbij om een geheel aan taken en bevoegdheden van de publiek-
rechtelijkee omroepen die voor het handhaven van het meningsvormingsproces 
vann belang zijn. In het vijfde omroepoordeel geeft het Bundesverfassungsgericht aan 
hoee het begrip Grundversorgung niet geïnterpreteerd moet worden. Het begrip 
GrundversorgungGrundversorgung heeft in de eerste plaats niet de betekenis van een minim umvoor-
zieningg waar de taken van de publiekrechtelijke omroep toe beperkt moeten wor-
den.. Evenmin gaat het bij het begrip Grundversorgung om een afbakening of taak-
verdelingg tussen publiekrechtelijke en particuliere omroep, in de zin dat de pro-
gramma'ss die tot de basisvoorziening behoren door de publiekrechtelijke, en alle 
overigee programma's door de particuliere omroep verzorgd moeten worden. 

Zoalss het Bundesverfassungsgericht 'm het vierde omroepoordeel aangegeven heeft, 
zijnn voor het waarborgen van de Grundversorgung de volgende drie elementen van 
belang.. Hiervoor is in de eerste plaats een transporttechniek vereist, die het moge-
lij kk maakt dat de programma's van de publiekrechtelijke omroepen door de gehele 
bevolkingg kunnen worden ontvangen In de tweede plaats moeten de programma's 
inhoudelijkk op zo'n manier worden vormgegeven dat zij ten volle recht doen aan 
dee klassieke taak van de omroep, namelijk het waarborgen van vrije individuele en 
publiekee meningsvorming. Bovendien moeten de programma's van de publiek-
rechtelijkee omroepzenders de veelheid van bestaande meningen weerspiegelen. Dit 
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moett door middel van organisatorische en procesrechtelijke regelingen worden 
gegarandeerd. . 

Volgenss het Bundesverfassungsgericht is het grondwettelijk niet vereist, dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders, naast een verplichte basisvoorziening op natio-
naall  niveau, ook een basisvoorziening op regionaal en lokaal niveau aanbieden. 
Well  moet volgens het Bundesverfassungsgericht gegarandeerd zijn dat ook op lokaal 
niveauu de bestaande pluraliteit van meningen tot uitdrukking wordt gebracht. 
Dezee pluraliteit wordt volgens het Bundesverfassungsgericht echter voldoende door 
dee voorschriften van §22, lid 1, 2, en 4 LMedienG gegarandeerd (BVErfGE 74, 297 
[3288 e.v.]). Wanneer particuliere aanbieders overeenkomstig deze wetsbepalingen 
wordenn toegelaten, is het volgens het Bundesverfassungsgericht niet nodig dat de 
publiekrechtelijkee omroepzenders op regionaal en lokaal niveau een basisvoorzie-
ningg aan programma's aanbieden. §22, lid 1,2, en 4 stelt namelijk zowel eisen aan 
dee inhoudelijke, als aan de organisatorische pluraliteit van particuliere omroep-
zenders. . 

Dee strijdigheid van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG met art. 5, lid 1, zin 2 GG 
kanvolgenss het Bundesverfassungsgericht dus niet uit het begrip Grundversorgung 
wordenn afgeleid. §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG is niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG 
verenigbaar,, omdat deze bepaling in strijd is met het basisprincipe van de vrije 
meningsvormingg dat door de omroepvrijheid moet worden bevorderd. Het is de 
bedoelingg dat de om roepvoorziening door de overgang van een publiekrechtelijk, 
naarr een duaal omroepbestel wordt verbeterd. Een dergelijke verbetering vindt aan 
dee ene kant plaats wanneer een groter aantal programma's wordt aangeboden. Op 
dezee manier kan een grotere inhoudelijke veelheid tot stand worden gebracht. Aan 
dee ander kant is concurrentie tussen de publiekrechtelijke en de particuliere 
omroepp van belang. Deze concurrentie moet tot een grotere pluriformiteit leiden. 

Hett Bundesverfassungsgericht beschouwt het als onacceptabel dat particuliere 
omroepzenderss wel de concurrentie met de publiekrechtelijke omroepzender 
mogenn aangaan, maar dat anderzijds de concurrentie van de publiekrechtelijke 
omroepzenderss met de particuliere omroepzenders verboden is. Omdat het recht op 
omroepvrijheidd juist de vrije meningsvorming mogelijk moet maken en moet 
beschermen,, heeft de wetgever in principe niet het recht om bepaalde omroeppro-
gramma'ss te verbieden, of andere maatregelen te nemen die de inbreng van de 
omroepp aan het meningsvormingsproces verkleinen. De concurrentie tussen pu-
bliekrechtelijkee en particuliere omroepprogramma's is namelijk van groot belang 
voorr de regionale en lokale meningsvorming. Wanneer §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG deze concurrentie aan banden legt en regionale en lokale omroep aan 
particulieree aanbieders overlaat, dan leidt dit tot een inperking van de omroepvrij-
heid.. Een dergelijke inperking wordt niet beschermd door de taak van de wetgever 
omm het recht op omroepvrijheid vorm te geven. Deze vormgeving kan alleen 
plaatsvindenn binnen de grenzen die art. 5, lid 1, zin 2 GG stelt. De wetgever moet 
hett recht op omroepvrijheid bevorderen. De bepaling om publiekrechtelijke 
omroepzenderss van de organisatie van lokale en regionale programma's uit te 
sluiten,, leidt daar niet toe. 
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Hett argument dat in de concept-regeringsnota voor deze maatregel werd 
gegeven,, was dat de particuliere omroepzenders voor de concurrentie met de 
publiekrechtelijkee omroepzenders moeten worden beschermd. Vanwege de sterkere 
positiee van de publiekrechtelijke omroepzenders zouden de particuliere omroep-
zenderss in de opbouwfase geholpen moeten worden. Dit zou tot een versterking 
vann de marktpositie van de particuliere omroepzenders leiden. Omdat deze econo-
mischee argumenten niets met het waarborgen van meningsvrijheid te maken 
hebben,, worden zij door het Bundesverfassungsgericht niet als geldig beschouwd. 

Dee consequentie van deze maatregel is bovendien dat het monopolie van de pu-
bliekrechtelijkee omroep vervangen wordt door een monopolie van de particuliere 
omroep.. Terwijl het doel van de opheffing van het publiekrechtelijke monopolie 
wass om de particuliere omroepzenders de mogelijkheid te geven een bijdrage aan 
eenn breed programma- en informatieaanbod te leveren, is de oprichting van het 
nieuwee monopolie met deze gedachte juist in strijd. 

Dee beperking die §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG tot stand brengt, is bovendien 
geenn beperking die volgens art.5, lid 2 GG toelaatbaar is. Ook om deze reden kan 
aann dit voorschrift niet vastgehouden worden. In art. 5, lid 2 GG is aangegeven dat 
dee rechten die in art. 5, lid 1 GG zijn vastgelegd, beperkt kunnen worden door de 
voorschriftenn van algemene wetten, door wettelijke bepalingen ter bescherming 
vann de jeugd en door het recht op persoonlijke eer. Het is volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht aide vraag of§13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG als een algemene wet, in 
dee betekenis van art. 5, lid 2 GG kan worden beschouwd. Het verbod keert zich 
namelijkk uitsluitend en doelgericht tegen de publiekrechtelijke omroepzenders, 
zodatt deze wetsbepaling niet aan de voorwaarde van algemeenheid voldoet. In 
iederr geval voldoet de regeling niet aan het gebod dat de inperkingen van de grond-
rechtenn die door art. 5, lid 1 GG gegarandeerd worden evenredig (verhalnismafiig) 
moetenn zijn. 

OmOm dit te bepalen grijpt het Bundesverfassungsgericht terug op de 'wisselwer-
kingsleer',, zoals die voor het eerst in het Lüthoordeel ontwikkeld werd (BVerfGE 7, 
198).. Zoals art. 5, lid 2 GG aangeeft, kunnen de rechten die in art. 5, lid 1 GG zijn 
vastgelegdd door voorschriften van algemene wetten worden beperkt. Het recht op 
uitingsvrijheidd kan echter niet ongelimiteerd worden beperkt. Ook de algemene 
wettenn worden namelijk aan beperkingen onderworpen. Zij moeten volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht in het licht van het recht op vrije meningsuiting worden 
geïnterpreteerd.. Het gevolg is dat er een afweging plaatsvindt tussen de objectieve 
waardee van het grondrecht en het algemene rechtsbelang dat met de algemene wet 
wordtt gediend. 

Mett betrekking tot §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG betekent dit, dat de beperking 
diee het verbod van de organisatie van regionale en lokale omroep oplegt, passend 
enn noodzakelijk moet zijn. Datgene wat door het verbod tot stand wordt gebracht, 
moett in een juiste verhouding staan tot de verliezen die uit de beperking van één 

Ziee daarover §6.2. 
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vann de grondrechten van art. 5, lid 1 GG volgen. Het verbod moet met andere 
woordenn aan het evenredigheidsbeginsel voldoen. Dat betekent dat doeleinden en 
middelenn met elkaar in een redelijke verhouding moeten staan. Het evenredig-
heidsbeginsell  in ruime zin bestaat uit verschillende elementen, namelijk: Geeig-
netheit,netheit, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit en Proportionaliteit, ook wel Verhaltnis-
mafiigkeitmafiigkeit im enger en Sinne genoemd. 

Zoalss al werd aangegeven, is het doel van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG om de 
particulieree omroepzenders tegen de concurrentie van de publiekrechtelijke om-
roepzenderss te beschermen. Door §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG moeten de start-
enn ontwikkelingsmogelijkheden van particuliere omroepzenders worden verbe-
terd.. Het middel dat daarvoor ingezet wordt, is dat publiekrechtelijke omroepzen-
derss tijdelij k van de organisatie van lokale en regionale programma's uitgesloten 
worden.. Hoewel dit middel voor het nagestreefde doel geschikt is, had de wetgever 
volgenss het Bundesverfassungsgericht ook een middel kunnen kiezen dat beter met 
hett recht op omroepvrijheid te verenigen is. Vooral omdat de publiekrechtelijke 
omroepp op het terrein van de regionale en lokale omroep geen noemenswaardige 
voorsprongg heeft {BVerfGE 74, 297 [337]). 

Hett zou volgens het Bundesverfassungsgericht nog met het beginsel van de 
ErforderlichkeitErforderlichkeit (noodzakelijkheid) in overeenstemming zijn geweest, wanneer de 
wetgeverr zich tot het reclameverbod van §13, lid 2, zin 4 had beperkt. Volgens dit 
beginsell  is een middel noodzakelijk (erforderlich), wanneer de wetgever geen 
ander,, even effectief middel had kunnen kiezen dat de grondrechten minder had 
ingeperkt.. Het verbod voor publiekrechtelijke omroepzenders om lokale en 
regionalee programma's te organiseren, is volgens het Bundesverfassungsgericht niet 
meerr met dit beginsel verenigbaar. 

Bovendienn is de maatregel van de wetgever ook niet in de beperkte zin evenredig. 
Dee bescherming van de particuliere omroepzenders voor concurrentie, en de daar-
meee verbonden verbetering van de startkansen van deze omroepzenders hebben 
onredelijkee verliezen tot gevolg. §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG beperkt de publicis-
tischee concurrentie en het intellectuele debat. Deze wetsbepaling perkt het recht op 
omroepvrijheidd niet slechts in, maar is daar zelfs geheel mee in strijd. §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG omvat volgens het Bundesverfassungsgericht daarom geen 
toelaatbaree beperking van het recht op omroepvrijheid. 

Ditt verandert ook niet door §88, lid 2, nr.4. LMedienG. Volgens deze bepaling 
moett de regering van de deelstaat Baden-Württemberg uiterlijk vier jaar na het in 
werkingg treden van de wet, aan het parlement voorleggen of het 'voor de even-
wichtigee verzorging van de bevolking met omroepprogramma's vereist is publiek-
rechtelijkee omroepzenders tot de organisatie van regionale en lokale programma's 
toee te laten.' Anders dan de regering en het parlement van de deelstaat Baden-

11 De Lange 1991, p 133. 
22 De Lange 1991, p. 141 e.v.; Richter & Schuppert 1996, p. 24 e.v. 
33 De Lange 1991, p 142; Richter & Schuppert 1996, p. 26 
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Württemberg,, de federale minister van binnenlandse zaken, evenals het verbond 
vann Duitse tijdschriftenuitgevers menen, kan de grondwettigheid van §13, lid 2, 
zinn 1 en 2 LMedienG volgens het Bundesverfassungsgericht dus niet uit §88, lid 2, nr. 
44 LMedienG worden afgeleid. De mediawet heeft namelijk niet het karakter van een 
experimentelee regeling. Wanneer dit wel het geval was dan zou de wetgever over 
eenn veel grotere rechtsvormingsvrijheid beschikken. Het doel van een dergelijke 
wett is namelijk om ervaring te winnen. 

Dee conclusie van het Bundesverfassungsgericht is dat zowel §13, lid 2, zin 1 
LMedienGLMedienG als § 13, lid 2, zin 2 LMedienG niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar 
zijn.. De consequentie van het wegvallen van het verbod van §13, lid 2, zin 1 en 2 
LMedienGLMedienG is niet dat de publiekrechtelijke omroepzenders bij het organiseren van 
regionalee en lokale programma's voortaan de voorrang moeten krijgen. De pu-
bliekrechtelijkee en de particuliere aanbieders moeten bij voldoende uitzendcapaci-
teitenn op de zelfde manier een kans krijgen. 

Dee klachten tegen het verbod van reclame in regionale en lokale programma's 
doorr de publiekrechtelijke omroepzenders worden door het Bundesverfassungsge-
richtricht als ongegrond beschouwd. §13, lid 2, zin 4 LMedienG waarin dit verbod is 
vastgelegd,, is met de grondwet verenigbaar. Hoewel de Financiële garantie van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders volgens het Bundesverfassungsgericht door het 
rechtt op omroepvrijheid beschermd wordt, is het type financiering daarbij niet van 
belang.. Het is alleen belangrijk dat de programma's die tot de verplichte basis-
voorzieningg behoren, en alle programma's die de meningsvrijheid versterken, 
voldoendee worden gefinancierd. In geen geval mag de financiering beperkt worden 
omm invloed op de programmering of op de inhoud van afzonderlijke programma's 
uitt te oefenen, en op die manier de geboden en verboden van het recht op 
omroepvrijheidd te omzeilen. 

Hoewell  de wetgever geen voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om het verlies 
aann reclame-inkomsten te compenseren, kan §13, lid 2, zin 4 LMedienG volgens 
hett Bundesverfassungsgericht om die reden nog niet als ongrondwettig worden 
beschouwd.. In ieder geval voldoet §13, lid 2, zin 4 LMedienG aan de voorwaarden 
vann een beperking van de omroepvrijheid door 'algemene wetten' (Art.5, lid 2 GG). 
Inn de eerste plaats voldoet §13, lid 2, zin 4 aan de algemeenheidsvoorwaarde. Deze 
bepalingg is namelijk niet op de inperking van bepaalde meningen gericht. In de 
tweedee plaats voldoet deze bepaling aan het evenredigheidsgebod. Het doel van deze 
bepalingg is om de economische situatie van de dagbladpers en de particuliere 
omroepp te garanderen. Beiden zijn voor hun voortbestaan van inkomsten uit de 
handelsreclamee afhankelijk. Het reclameverbod is volgens het Bundesverfassungs-
gerichtgericht geschikt en nodig om het doel dat de wetgever zich stelt, te bereiken. Boven-
dienn staat dit doel ook in een redelijke verhouding tot de verliezen die het reclame-
verbodd de publieke omroepzenders toebrengt. Terwijl reclame voor het garanderen 
vann de financiële positie van de dagbladpers en de particuliere omroepzenders van 
groott belang is, geldt dit niet voor de publieke omroepzenders, omdat reclame niet 
dee belangrijkste bron van hun inkomsten vormt. Het nadeel dat dit verbod de 
publiekee omroepzenders toebrengt, kan daarom als redelijk worden beschouwd. 
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§13,, lid 2, zin 4 LMedienG is om die reden met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar. 
Wanneerr op de langere termijn mocht blijken dat de regionale en lokale pro-
gramma'ss die de publiekrechtelijke omroepzenders organiseert, niet zonder extra 
inkomstenn gefinancierd kunnen worden, dan zal de wetgever de kosten moeten 
dekken. . 

Ookk de klachten die zich tegen §13, lid 3 LMedienG richten, worden door het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht als ongegrond beschouwd. Volgens deze bepaling mogen om-
roepprogramma'ss waar abonnementsgeld of een individuele vergoeding voor 
gevraagdd worden, alleen georganiseerd en uitgezonden worden, wanneer dit bij wet 
off  staatsverdrag geregeld is. Anders dan de SWF beweert, verbiedt deze bepaling de 
publiekrechtelijkee omroepzenders niet om specialistische keuzeprogramma's te 
organiseren.. De intentie van deze bepaling is alleen om de vorm van financiering 
vann deze programma's van een bijzondere vergunning door een wet of staats-
verdragg afhankelijk te maken. Omdat de financiering van specialistische keuze-
programma'ss fundamenteel verschilt van de financiering van massaprogram-
ma'ss kan deze verandering niet zonder een wijziging van mediawetten en staats-
verdragenn plaatsvinden. 

Wanneerr §13, lid 3 LMedienG de publiekrechtelijke omroepzenders wel het 
verbodd had opgelegd om specialistische keuzeprogramma's te organiseren, dan 
zouu deze bepaling inderdaad ongrondwettig zijn geweest. Dat §13, lid 3 LMedienG 
niett op deze manier geïnterpreteerd kan worden, blijkt al ondubbelzinnig uit de 
mediawett zelf. Was deze bepaling zelf niet duidelijk geweest, dan had het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht een grondwetsconforme interpretatie van deze norm moeten 
geven.. In dat geval zou hij net als nu tot de conclusie zijn gekomen dat §13, lid 3 
LMedienGLMedienG niet als ongrondwettig kan worden beschouwd. 

Zoalss het Bundesverfassungsgericht bij zijn toelichting op §13, lid 2, zin 4 
LMedienGLMedienG al heeft aangegeven, leidt de uitsluiting of de inperking van een 
bepaaldee financieringsvorm alleen dan tot een inperking van de omroepvrijheid, 
wanneerr de financiering niet op een andere manier is gegarandeerd. Constitutio-
neell  vereist is alleen dat de financiering van de programma's van de publiekrech-
telijkee omroep toereikend is. De beslissing in welke vormen de financiering moet 
plaatsvinden,, is zaak van de wetgever. Omdat §13, lid 3 LMedienG het de publiek-
rechtelijkee omroepzenders alleen verbiedt om specialistische keuzeprogramma's 
doorr middel van abonnementsgeld of individuele vergoedingen te financieren, 
maarr de organisatie van specialistische keuzeprogramma's zelf door deze bepaling 
niett verboden wordt, kan deze bepaling niet als ongrondwettig worden beschouwd. 

Ongegrondd zijn ook de klachten die tegen §13, lid 4 LMedienG zijn gericht. 
Volgenss dit voorschrift hebben particuliere omroepzenders alleen de bevoegdheid 
omm met publiekrechtelijke omroepzenders samen te werken, wanneer zij gezamen-
lij kk toon- en beweegbeelddiensten tot stand brengen. Daarnaast mogen particulie-
ree omroepzenders met publiekrechtelijke omroepzenders samenwerken om uitzen-
dingenn of programmaonderdelen af te nemen, of ter beschikking te stellen. 

Hett bezwaar van de reclamanten is dat deze bepaling samenwerking tussen par-
ticulieree en publiekrechtelijke omroepzenders alleen toestaat, wanneer dit op ini-
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tiatieff  van de particuliere omroepzenders gebeurt. Hiermee wordt volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht een onjuiste interpretatie van §13, lid 4 LMedienG gegeven. 
Datt het voorschrift zich tot de particuliere, in plaats van tot de publiekrechtelijke 
omroepzenderss richt, sluit niet uit dat de samenwerking ook op initiatief van de 
publiekrechtelijkee omroepzenders kan plaatsvinden. 

Hett doel van §13, lid 4 LMedienG is alleen om de verantwoordelijkheidsgebieden 
vann de particuliere en de publiekrechtelijke omroep duidelijk van elkaar te schei-
den.. Het opzetten van overkoepelende gemeenschappelijke ondernemingen tussen 
publiekrechtelijkee en particuliere omroepzenders wordt daardoor uitgesloten. 
Daarentegenn wordt een beperkte samenwerking niet verhinderd. Van een inper-
kingg van de omroepvrijheid is daarom geen sprake. 

Daarnaastt heeft de SWF nog klachten tegen §44, lid 3 LMedienG, §45, lid 2 
LMedienGLMedienG en § 46, lid 2 in verbinding met §23, lid 2, nr. 4 LMedienG ingediend. 
Vann deze klachten is volgens het Bundesverfassungsgericht alleen de klacht tegen 
§45,, lid 2 LMedienG gegrond. Hoewel deze voorschriften op omroep lijkende com-
municatiedienstenn betrekking hebben, gaat het Bundesverfassungsgericht er vanuit 
datdat deze voorschriften, net als alle voorgaande voorschriften, aan art. 5, lid 1, zin 2 
GGG moeten worden getoetst. Het uitgangspunt van de mediawet dat op omroep lij -
kendee communicatiediensten niet tot de omroep kunnen worden gerekend, wordt 
doorr het Bundesverfassungsgericht niet gedeeld. 

Dee betekenis van het begrip 'omroep' zoals dat in art. 5, lid 1, zin 2 GG gehan-
teerdd wordt, kan volgens het Bundesverfassungsgericht niet in een onveranderlijk 
geldigee definitie worden vastgelegd. Het begrip omroepvrijheid kan zijn norme-
rendee werking alleen dan behouden, wanneer dit begrip niet slechts naar een oude 
techniekk verwijst. Omdat de op omroep lijkende communicatiediensten volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht niet wezenlijk van traditionele omroepdiensten 
verschillen,, worden zij net als de traditionele omroep door art. 5, lid 1, zin 2 GG 
beschermd. . 

Volgenss de mediawet onderscheiden op omroep lijkende communicatiediensten 
zichh zowel van omroep, als van individuele communicatiediensten. Tussen 
omroepp en op omroep lijkende communicatiediensten zijn volgens de mediawet de 
volgendee twee verschillen van belang. Terwijl omroep 'op een algemeen publiek' 
gerichtt is, is dit bij op omroep lijkende communicatiediensten niet het geval. Deze 
dienstenn zijn voor een wat beperkter publiek bestemd. Een ander verschil dat door 
dee mediawet wordt genoemd, is dat de aangeslotene bij klassieke omroepdiensten 
geenn invloed op het tijdstip van ontvangst kan uitoefenen, terwijl dit bij de op 
omroepp lijkende communicatiediensten wel het geval is. 

Volgenss het Bundesverfassungsgericht zijn de verschillen tussen omroep en op 
omroepp lijkende communicatiediensten niet essentieel. Op punten die volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht voor art. 5, lid 1 GG van belang zijn, verschillen omroep 
enn op omroep lijkende communicatiediensten niet van elkaar. Omroep en op om-
roepp lijkende communicatiediensten verspreiden uitzendingen met dezelfde soort 
inhoud.. Bij beide soorten diensten zijn een onbepaald aantal kijkers of luisteraars 
betrokkenn en bij beide soorten diensten maken de gebruikers keuzes door in en uit 
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tee schakelen. Dat betekent dat de bepalingen §44, lid 3, §45, lid 2 en §46, lid 2 in 
verbindingg met §23, lid 2, nr. 4, die op omroep lijkende communicatiediensten 
betrokkenn zijn volgens het Bundesverfassungsgericht net als de vorige bepalingen 
aann art. 5, lid 1 GG kunnen worden getoetst. 

§44,, lid 3 LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht als grondwettig be-
schouwd.. Deze bepaling verplicht de publiekrechtelijke omroepzenders om video-
textcapaciteitenn aan andere omroepzenders beschikbaar te stellen, wanneer de pu-
bliekrechtelijkee omroepzenders deze capaciteiten niet zelf gebruiken, en wanneer 
dezee ook niet voor de storingsvrije uitzending van het televisiesignaal nodig zijn. 
Hett Bundesverfassungsgericht is van mening dat de omroepvrijheid door deze bepa-
lingg niet wordt ingeperkt. 

§45,, lid 2, LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht wel als ongrondwet-
tigtigbeschouwd.beschouwd. Het uitsluiten van de publiekrechtelijke omroepen van de organi-
satiee van Video on Demand diensten totdat deze diensten bij wet of staatsverdrag 
wordenn toegestaan, is, net als het uitsluiten van de publiekrechtelijke omroepen 
vann de organisatie van regionale en lokale omroepprogramma's, met art. 5, lid 1, 
zinn 2 GG in strijd. 

Hoewell  deze diensten niet tot de verplichte basisvoorziening kunnen worden 
gerekend,, kan dit volgens het Bundesverfassungsgericht veranderen wanneer de op 
omroepp lijkende communicatiediensten in de toekomst in belangrijke mate de 
plaatss van de traditionele omroep gaan innemen. Dit standpunt is ook in het wets-
ontwerpp van de regering tot uitdrukking gebracht. Maar ook wanneer de op 
omroepp lijkende communicatiediensten in de toekomst niet een dergelijke belang-
rijkee plaats gaan innemen, dan nog moeten de publiekrechtelijke omroepzenders 
inn staat worden gesteld om zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. 
Eenn deelname van de publiekrechtelijke omroepzenders aan de op omroep lijkende 
communicatiedienstenn zal tot een vergroting van de omvang en pluriformiteit 
vann deze diensten leiden. Bovendien zal door de deelname van de publiekrechtelijke 
omroepzenderss aan het organiseren van deze diensten, publicistische concurrentie 
ontstaan. . 

Hett verbod om publiekrechtelijke omroepzenders aan de organisatie van deze 
dienstenn deel te laten nemen, zoals dat door §45, lid 2 LMedienG bepaald wordt, 
leidtt tot een beperking van de omroepvrijheid. Deze beperking beantwoordt niet 
aann het beginsel dat de beperking van een grondrecht evenredig moet zijn. Het doel 
vann deze bepaling dat particuliere aanbieders bij de organisatie van op omroep 
lijkendee communicatiediensten de eerste kans moeten krijgen, is volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht niet van genoeg belang om het recht op omroepvrijheid in te 
perken. . 

Dee klacht van de SWF tegen §46 LmedienG, in verbinding met §23, lid 2, nr.4 
LMedienGLMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht niet als gegrond beschouwd. 
Volgenss de SWF worden de publiekrechtelijke omroepzenders door deze bepalingen 
volledigg en voorgoed van de organisatie van Near Video on Demand uitgesloten. 
Volgenss het Bundesverfassungsgericht wordt hiermee een onjuiste interpretatie van 
§466 LMedienG gegeven. De organisatie van Near Video on Demand zou in deze be-
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palingg alleen voor particuliere aanbieders zijn geregeld. Omdat deze bepaling geen 
regelingg voor de publiekrechtelijke omroep bevat, is deze regeling ook niet op de 
publiekrechtelijkee omroep van toepassing, en is §46 LMedienG om die reden al niet 
mett art.5, lid 1, zin 2 GG in strijd. Tegen de interpretatie die door de reclamant ge-
gevenn wordt, spreekt volgens het Bundesverfassungsgericht zowel het wetsmateriaal, 
alss ook de systematiek van de wet. 

Conclusie Conclusie 

Dee mediawet van de deelstaat Baden-Württemberg is volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dus niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar, voorzover deze wet de 
publiekrechtelijkee omroepzenders van de organisatie van regionale en lokale om-
roepprogramma'ss uitsluit (§13, lid 2, zin 1 en 2), en voorzover deze wet bepaalt dat 
dee organisatie van op omroep lijkende communicatiediensten door publieke om-
roepzenderss steeds bij wet of bij staatsverdrag geregeld moet worden {§45, lid 2). 

Hoewell  het Bundesverfassungsgericht van de negen klachten die de SDR en de SWF 
tegenn de mediawet hebben ingediend slechts twee als gegrond beschouwd, kan het 
vijfdee omroepoordeel als een gunstig oordeel voor de publiekrechtelijke omroep 
wordenn gezien. 

Inn dit omroepoordeel wijst het Bundesverfassungsgericht er namelijk nogmaals op 
datt de noodzakelijke basisvoorziening ook in een duaal omroepbestel aan de pu-
bliekrechtelijkee omroepzenders moet worden overgelaten. Het Bundesverfassungsge-
richtricht maakt bovendien duidelijk dat de taken van de publiekrechtelijke omroep niet 
tott deze basisvoorziening kunnen worden beperkt. Het Bundesverfassungsgericht is 
daarnaastt net als de publiekrechtelijke omroepzenders van mening dat art. 5, lid 1 
GGG een 'bestaans- en ontwikkelingsgarantie' omvat. Om die reden moeten de 
publiekrechtelijkee omroepzenders, net als de particuliere omroepzenders, tot alle 
vormenn van omroep toegang hebben. 

66 Het vijfd e omroepoordee l als empirisch e toets 

6.16.1 De relatie tussen constitutionele rechtspraak en wetgever met 
betrekkingbetrekking tot het recht op omroepvrijheid 

InIn deze paragraaf zullen de vijf normatieve posities die in de vorige hoofdstukken 
zijnn besproken aan het vijfde omroepoordeel worden getoetst. Hoe lost het Bundes-
verfassungsgerichtverfassungsgericht de spanningsverhouding tussen constitutionele rechtspraak en 
hethet democratisch wetgevingsproces in het vijfde omroepoordeel op? In het vijfde 
omroepoordeell  bestaat de volgende spanningsverhouding. Aan de ene kant heeft 
dee wetgever volgens het Bundesverfassungsgericht op grond van het beginsel van het 
voorbehoudd van de wet (Gesetzesvorbehalt) de grondwettelijke plicht om het recht 
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opp omroep vrijheid vorm te geven (BVerfGE 57, 295, 320). Zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht in het eerste omroepoordeel al heeft aangegeven, is de wetgever zowel 
bevoegdd om tussen verschillende omroepmodellen te kiezen, als ook om het model 
waarvoorr gekozen is op die manier vorm te geven zoals hij dat wil . All e wezenlijke 
beslissingenn met betrekking tot de omroep moeten volgens het Bundesverfassungs-
gerichtgerichtdoordoor de wetgever zelf worden genomen (Wesentlichkeitsgrundsatz). Deze be-
slissingenn mogen niet gedelegeerd worden. Het parlement van de deelstaat Baden-
Württembergg beschikt als gevolg van het beginsel van het voorbehoud van de wet, 
enn het wezenlijkheidsbeginsel dus over een grote beslissingsbevoegdheid. 

Aann de andere kant blijf t de wetgever bij het vormgeven van grondrechten aan 
dee grondwet gebonden (art. 1 III , 20 II I GG). Het Bundesverfassungsgericht beschikt 
opp grond van art. 94 GG over een formeel en een materieel toetsingsrecht. Hierdoor 
iss het Bundesverfassungsgericht zowel bevoegd om de formele totstandkoming van 
wettenn op hun grondwettigheid te toetsen, als ook om de verenigbaarheid van 
formelee wetten met de grondwet te controleren. Hoe ver de bevoegdheden van de 
wetgeverr reiken en op welke manier het recht op omroepvrijheid geïnterpreteerd 
moett worden, wordt uiteindelijk dus door het Bundesverfassungsgericht bepaald. 

Datt er met betrekking tot grondwetsinterpretatie tussen het Bundesverfassungsge-
richtricht en de wetgever grote meningsverschillen kunnen bestaan, blijk t duidelijk uit 
hett vijfde omroepoordeel. Het Bundesverfassungsgericht meent in dit oordeel dat de 
wetgeverr bij het vormgeven van het recht op omroepvrijheid zijn bevoegdheden 
overschredenn heeft. Het recht op omroepvrijheid wordt namelijk door §13, lid 2, 
zinn 1; §13, lid 2, zin 2 en §45, lid 2 LMedienG ingeperkt. Door deze wetsbepalingen 
wordenn de publieke omroepzenders zowel van de organisatie van regionale en 
lokalee omroepprogramma's, als ook van de organisatie van Video on Demand 
dienstenn uitgesloten. Omdat door deze maatregelen de publicistische concurrentie 
tussenn publieke en particuliere omroepzenders wordt ingeperkt, zijn zij volgens het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht niet met art. 5, lid 1, zin 2 GG verenigbaar (BVerfGE 74, 
264,, 332). Het parlement meent daarentegen dat §13, lid 2, zin 1; §13, lid 2, zin 2 en 
§45,, lid 2 LMedienG gerechtvaardigde maatregelen zijn om de startkansen van 
particulieree omroepzenders te verbeteren. Hij heeft op grond van zijn brede beoor-
delingsvrijheidd de bevoegdheid om deze maatregelen te nemen (BVerfGE 74, 297, 
528). . 

Ookk over de manier waarop art. 5, lid 1, zin 2 GG geïnterpreteerd moet worden, 
verschillenn het Bundesverfassungsgericht en de wetgever van mening. Omdat vooral 
dee publieke omroep in staat is om publicistische veelheid te garanderen, zou het 
rechtt op omroepvrijheid een bestaans- en ontwikkelingsgarantie voor de publieke 
omroepp omvatten (BVerfGE 74, 297, 316). Dat betekent volgens het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dat de financiën van de publieke omroep toereikend moeten zijn, dat de 
publiekee omroep aan technische ontwikkelingen moet kunnen deelnemen, en dat 
dee publieke omroep de mogelijkheid moet hebben om nieuwe programmavormen 
tee realiseren (BVerfGE 74, 297, 316). Het parlement en de regering ontkennen dat 
dee publieke omroep in juridisch opzicht de voorrang heeft boven de particuliere 
omroep.. Volgens het parlement en de regering volgt uit art. 5, lid 1, zin 2 GG enkel 
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dee plicht van de wetgever om de bevolking op een toereikende en doeltreffende 
manierr van omroepprogramma's te voorzien. De aanname van het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht dat het recht op omroepvrijheid een 'bestaans- en ontwikkelingsga-
rantie'' voor de publieke omroep omvat, wordt door het parlement en de regering 
ontkend. . 

Veell  van de normatieve rechtstheorieën die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
besproken,, staan kritisch ten opzichte van de rechtspraak van het Bundesverfas-
sungsgericht.sungsgericht. Dit geldt met name voor de theorie van Maus. Zoals is aangegeven, 
leidtt constitutionele rechtspraak volgens haar niet tot een versterking, maar juist 
tott een ondermijning van de democratie. Dit geldt vooral voor inhoudelijke nor-
mencontrole.. Deze kritische visie op constitutionele rechtspraak hangt samen met 
hethet democratiebegrip dat Maus verdedigt. De soevereiniteit van de wetgever mag 
volgenss Maus niet beperkt en niet gedeeld worden. Terwijl administratieve recht-
spraakk wel met het identitaire begrip van democratie te verenigen is, geldt dit 
volgenss haar niet voor inhoudelijke controle van wetgeving door constitutionele 
rechters.. Deze controle mag volgens Maus uitsluitend 'van onderaf door een kri-
tischee openbaarheid, maar niet 'van bovenaf door een constitutioneel hof worden 
uitgevoerd.. Een kritische openbaarheid is vanwege haar controlerende en legiti-
merendee functie, volgens Maus dus van groot belang voor de democratie. Op welke 
manierr een kritische, democratische openbaarheid tot stand kan worden gebracht, 
enn welke functie de massamedia daarbij spelen, wordt door Maus echter niet 
aangegeven. . 

Welkee conclusies kunnen hier met betrekking tot het vijfde omroepoordeel uit 
getrokkenn worden? Vanwege de centrale plaats die het wetgevingsproces in Maus' 
democratietheoriee inneemt, zou Maus net als het Bundesverfassungsgericht op het 
belangg van het principe van het voorbehoud van de wet (Gesetzesvorbehalt) wijzen. 
Ditt principe wordt door haar echter op een andere manier geïnterpreteerd dan door 
hett Bundesverfassungsgericht. Anders dan het Bundesverfassungsgericht is Maus 
namelijkk van mening dat uit dit principe de beslissingsmonopolie van het parle-
mentt kan worden afgeleid. Deze visie op het beginsel van het voorbehoud van de 
wet,, wordt door het Bundesverfassungsgericht als Totalvorbehalt aangeduid 
(BVerfGEE 68, 1). Deze interpretatie wordt door het Bundesverfassungsgericht ver-
worpen.. De veronderstelling die aan deze interpretatie ten grondslag ligt, is dat uit-
sluitendd het parlement over democratische legitimiteit beschikt. Volgens het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht zijn echter ook de uitvoerende en rechterlijke macht democra-
tischh gelegitimeerd. 

Zoalss al is aangegeven, is Maus van mening dat er geen juridische grenzen aan 
hett wetgevingsproces mogen worden gesteld. De macht van het parlement is vol-
genss haar onbeperkt. Deze macht mag ook niet door grondrechten ingeperkt wor-
den.. Het gevolg hiervan is dat grondrechten in Maus' theorie geen bescherming 

Mauss 1992a, p. 174. 
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tegenn de formele wetgever bieden. De vooronderstelling die aan deze visie ten 
grondslagg ligt, is dat in het democratisch wetgevingsproces 'allen over allen het-
zelfdee beslissen.' Hierdoor zouden parlementaire wetten op de algemene toestem-
mingg van de bevolking kunnen rekenen. Dit vertrouwen in de normatieve ratio-
naliteitt van het wetgevingsproces is echter ongegrond. Grondrechten blijken in de 
praktijkk ook door de wetgever te kunnen worden geschonden. Wanneer de wetgever 
politiekee communicatierechten inperkt dan kan dit er op den duur toe leiden dat de 
geldigheidd van wetten niet meer ter discussie kan worden gesteld. Hoe dit probleem 
vermedenn kan worden, kan door Maus niet worden beantwoord. 

Eenn ander probleem van Maus' normatieve visie op wetgeving is dat er tussen de 
feitelijkee wetgevingsprocedure en de wetgevingsprocedure die door Maus wordt 
voorgesteld,, een enorme discrepantie bestaat. Ook wetten die, zoals de mediawet 
vann de deelstaat Baden-Württemberg, geheel volgens de voorgeschreven procedure 
zijnn ontstaan, voldoen niet aan de eisen die Maus aan wetgeving stelt. De belang-
rijkstee reden daarvoor is dat wetgeving volgens Maus geheel door het parlement 
tott stand moet worden gebracht. Dit volgt uit Maus' standpunt dat de soevereini-
teitt van de wetgever ongedeeld en onbeperkt is. Wetten kunnen in dat geval niet op 
initiatieff  van de regering, maar ook niet in samenwerking met de regering tot 
standd worden gebracht. Het parlement zou echter overbelast raken wanneer alle 
wettenn door het parlement zouden moeten worden opgesteld. 

Hett antwoord dat Maus voor het oplossen van de spanningsverhouding tussen 
constitutionelee rechtspraak en democratie biedt, is zowel in normatief als in empi-
rischh opzicht onbevredigend. Dat deze oplossing in normatief opzicht onbevredi-
gendd is, is het gevolg van de veronderstelling dat in het democratisch wetgevings-
process 'allen over allen hetzelfde beslissen.' Hierdoor zou iedereen met de tot 
standd gekomen wetten kunnen instemmen. Dat bepaalde groepen in het feitelijke 
wetgevingsprocess onvoldoende gerepresenteerd worden, wordt hierdoor niet waar-
genomen.. In empirisch opzicht is de oplossing die Maus biedt onbevredigend, 
omdatt tussen de normatieve idealen die Maus verdedigt en de bestaande rechts-
praktijkk een onoverbrugbare kloof bestaat. 

Doorr Ely en Habermas wordt een andere oplossing voor de spanningsverhouding 
tussenn constitutionele rechtspraak en democratie voorgesteld. Constitutionele 
rechtspraakk is volgens hen alleen met de democratie verenigbaar wanneer consti-
tutionelee rechtspraak proceduralistisch geïnterpreteerd wordt. Constitutionele 
rechtspraakk moet volgens Ely en Habermas op een versterking van het democra-
tischh menings- en wilsvormingsproces zijn gericht. Het moet de defecten die in het 
politiekee proces zijn opgetreden, corrigeren. Door constitutionele rechtspraak 
proceduralistischh te interpreteren, kan volgens Ely en Habermas worden verme-
denn dat constitutionele rechters controversiële, inhoudelijke beslissingen moeten 
nemen.. Omdat constitutionele rechters, in tegenstelling tot de leden van het parle-

Mauss 1992b, p. 111 
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ment,, niet over democratische verantwoordelijkheid beschikken, mogen inhoude-
lijkee beslissingen volgens Ely en Habermas uitsluitend door de wetgever worden 
genomen.. Inhoudelijke toetsing van formele wetgeving wordt door hen daarom 
afgewezen. . 

Omdatt constitutionele rechtspraak volgens Ely en Habermas op de bescherming 
vann het democratisch wetgevingsproces moet zijn gericht, hebben de rechten die de 
politiekee participatie versterken de prioriteit. Dat betekent dat constitutionele 
rechtspraakk volgens de proceduralistische theorie uitsluitend op de bescherming 
vann politieke communicatierechten en de rechten van minderheden moet zijn 
gericht.. De proceduralistische theorie van constitutionele rechtspraak sluit zich 
mett deze visie aan bij de Amerikaanse preferred freedoms doctrine die het Supreme 
CourtCourt in het post-Lochner tijdperk ontwikkeld heeft. Terwijl economische wetge-
vingg in deze periode enkel aan de marginale rational basis test onderworpen werd, 
ontwikkeldee het Supreme Court voor het toetsen van de preferred freedoms de strict 
scrutinyscrutiny test. De strict scrutiny test is een strenge evenredigheidstoets. Volgens deze 
toetstoets mogen fundamentele rechten als het recht op meningsuiting of de 
omroepvrijheid,, door de wetgever alleen ingeperkt worden wanneer met deze wet 
eenn dwingend publiek belang verbonden is, en wanneer er in deze wet een nauwe 
relatiee tussen middel en doel bestaat. 

Watt betekent deze visie voor de beoordeling van het vijfde omroepoordeel? Net 
alss het Bundesverfassungsgericht zijn Ely en Habermas van mening dat het recht op 
omroepvrijheidd van groot belang is voor de democratie. Wetten die dit recht inper-
ken,, moeten daarom aan een strenge normencontrole worden onderworpen. Met 
betrekkingg tot het LMedienG betekent dit dat de constitutionele rechter moet na-
gaan,, of de Verfassungsbeschwerden die de publiekrechtelijke omroepzenders Süd-
deutscherdeutscher Rundfunk en Südwestfunk hebben ingediend, terecht zijn. Het grootste 
probleemm van de proceduralistische visies die Ely en Habermas verdedigen, is dat 
constitutionelee rechtspraak naar hun mening uitsluitend op procedurele vragen 
moett zijn gericht. Het is echter niet duidelijk hoe wetten door de constitutionele 
rechterr getoetst kunnen worden, zonder dat daarbij op inhoudelijke vragen wordt 
ingegaan. . 

Zelfss wanneer constitutionele rechtspraak uitsluitend op de totstandkoming van 
eenn wet is gericht, dan nog moeten er door de constitutionele rechter inhoudelijke 
afwegingenn worden gemaakt. De grondwetsartikelen waarin de wetgevingsproce-
duree is vastgelegd, zijn namelijk net als andere grondwetsartikelen niet zonder 
meerr duidelijk. Zij moeten door de constitutionele rechter geïnterpreteerd, en tegen 
elkaarr afgewogen worden. Bij het toepassen van een evenredigheidstoets is de con-
stitutionelee rechter echter nog minder in staat om zich tot procedurele vragen te 
beperken.. De evenredigheidstoets is namelijk een inhoudelijke toets, waarbij mid-
delenn en doelen tegen elkaar afgewogen worden. Wanneer wetsbepalingen aan een 
evenredigheidstoetss onderworpen worden, is het onvermijdelijk dat er door de 
constitutionelee rechter inhoudelijke afwegingen worden gemaakt. Ook in het 
vijfdee omroepoordeel worden verschillende bepalingen aan het evenredigheidsbe-
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ginsell  getoetst. Het gaat hierbij om §13, lid 2, zin 1 en 2; §13, lid 2, zin 4 en §45, lid 
22 LMedienG. 

Inn het vijfde omroepoordeel onderzoekt het Bundesverfassungsgericht of het verbod 
datt het LMedienG de publieke omroep oplegt om regionale en lokale omroep te 
organiseren,, in een juiste verhouding staat tot het doel dat de wetgever met §13, lid 
2,, zin 1 en 2 LMedienG nastreeft. Het doel van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG is om 
dee particuliere omroep voor de concurrentie van de publieke omroep te bescher-
men.. Vervolgens gaat het Bundesverfassungsgericht na of dit doel tegen een inper-
kingg van het recht op omroepvrijheid opweegt. Volgens het Bundesverfassungsge-
richtricht heeft de wetgever een middel gekozen dat tot een onevenredige inperking van 
hett recht op omroepvrijheid leidt (BVerfGE 74, 297, 551 e.v.). Bij het hanteren van 
dee evenredigheidstoets stelt het Bundesverfassungsgericht niet alleen het middel en 
doell  van de betreffende wetsbepaling vast, maar onderzoekt het ook of de wetgever 
minderr vergaande middelen had kunnen hanteren om het gestelde doel te 
bereiken.. Om deze test toe te kunnen passen, moet de constitutionele rechter dus 
inhoudelijkee afwegingen maken. 

Ookk §13, lid 2, zin 4 LMedienG wordt door het Bundesverfassungsgericht aan het 
evenredigheidsbeginsell  getoetst. Dat betekent dat het Bundesverfassungsgericht 
controleertt of het verbod op handelsreclame in publiekrechtelijke regionale en 
lokalee programma's met het evenredigheidsbeginsel in overeenstemming is. Het 
doell  van §13, lid 2, zin 4 LMedienG is om de economische situatie van de dagblad-
perss en de particuliere omroep te beschermen. Beiden zijn voor hun voortbestaan 
opp reclame aangewezen. Omdat dit verbod het functioneren van de publieke 
omroepp niet direct beperkt en dit verbod bovendien noch de uiting of verspreiding 
vann bepaalde meningen, noch het vrije meningsvormingsproces inperkt, conclu-
deertt het Bundesverfassungsgericht na afweging van middel en doel dat deze bepa-
lingg met het evenredigheidsbeginsel in overeenstemming is. 

Tenn slotte wordt in het vijfde omroepoordeel ook §45, lid 2 LMedienG aan het 
evenredigheidsbeginsell  getoetst. Publieke omroepzenders worden door deze bepa-
lingg van de organisatie van Video on Demand diensten uitgesloten. Het doel van 
§45,, lid 2 LMedienG is, net als van §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG, om particuliere 
omroepzenderss betere startmogelijkheden te bieden. Dit doel rechtvaardigt volgens 
hethet Bundesverfassungsgericht niet de inperking van het recht op omroepvrijheid. 
Dezee bepaling voldoet volgens het Bundesverfassungsgericht daarom niet aan het 
evenredigheidsbeginsel.. Net als bij de vorige twee bepalingen maakt het Bundesver-
fassungsgerichtfassungsgericht bij het toetsen van deze bepaling inhoudelijke afwegingen. 

Eenn andere reden dat het voor constitutionele rechters onmogelijk is om zich bij 
hett toetsen aan het recht op omroepvrijheid tot procedurele vragen te beperken, is 
datt dit recht verschillende aspecten omvat die met elkaar in botsing kunnen 
komen.. Zoals het Bundesverfassungsgericht in de verschillende omroepoordelen 
aangegevenn heeft, moet het recht op omroepvrijheid niet alleen als een klassiek 
afweerrecht,, maar tevens als een dienende vrijheid worden geïnterpreteerd. Tussen 
dezee twee aspecten van het recht op omroepvrijheid bestaat een spanningsver-
houding.. Terwijl de overheid op grond van het eerste aspect een onthoudingsplicht 

172 2 



EENN GEVALSTUDIE: HET VIJFDE OMROEPOORDEEL VAN HET BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 

heeft,, heeft ze op grond van het tweede aspect juist een zorgplicht. Dat betekent dat 
dee overheid door middel van regelgeving voor een pluriforme omroep moet zor-
gen.. Deze pluriformiteit mag niet door de staat, noch door maatschappelijke 
machtsdragerss worden aangetast. 

Datt de media zowel ten opzichte van politieke als van maatschappelijke actoren 
onafhankelijkk moeten zijn, is een inzicht dat door Habermas gedeeld wordt. Al 
sindss zijn werk Strukturwandel der Öffentlichkeit wijst Habermas op het belang 
vann een democratische, niet van macht doortrokken openbaarheid. In zijn analy-
sess wordt er een onderscheid gemaakt tussen een formele, georganiseerde open-
baarheidd en een informele, pluralistische openbaarheid. Terwijl de formele open-
baarheidd in de sfeer van de staat gesitueerd is, wordt met de informele openbaar-
heidd de informele wilsvorming in de maatschappelijke sfeer bedoeld. Deze twee 
sferenn bestaan niet onafhankelijk van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. 'Het 
democratischh menings- en wilsvormingsproces is op de toevoer van informele 
publiekee meningen aangewezen, die idealiter in de structuren van een niet van 
machtt doortrokken openbaarheid ontstaan.' 

Dee media moeten volgens Habermas daarom op het ontstaan van een kritische, 
democratischee openbaarheid zijn gericht. In navolging van Gurevitch en Blumler 
meentt Habermas dat de media de volgende taken moeten hebben: 

'' 1. Surveillance of the sociopolitical environment, reporting developments likely to 
impinge,, positively or negatively, on the welfare of citizens; 

2.. meaningful agenda-setting, identifying the key issues of the day, including the 
forcess that have formed and may resolve them; 

3.. platforms for an intelligible and illuminating advocacy by politicians and 
spokespersonss of other causes and interest groups; 

4.. dialogue across a diverse range of views, as well as between power-holders (actual 
andd prospective) and mass publics; 

5.. mechanism for holding officials to account for how they have exercised power; 
6.. incentives for citizens to learn, choose, and become involved, rather than merely to 

followw and kibitz over the political process; 
7.. a principled resistance to the efforts of forces outside the media to subvert their 

independence,, integrity and ability to serve the audience; 
8.. a sense of respect for the audience member, as potentially concerned and able to 

makee sense of his or her political environment.' 

Dee media hebben volgens Habermas dus een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid.. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid kan niet vervuld worden wan-
neerr de media aan de markt worden overgelaten. Maatschappelijk relevante pro-

HabermasHabermas 1992, p. 457 
HabermasHabermas 1992, p. 374 
Gurevitchh & Blumler 1990, p 270, geciteerd uit Habermas 1992, p. 457. 
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gramma's,, dat wil zeggen programma's die op nieuws, informatie en cultuur zijn 
gericht,, blijken niet zonder meer door de markt te worden gegarandeerd. De media 
moetenn daarom door de overheid worden gereguleerd. Welke organisatorische 
maatregelenn de overheid moet nemen om het normatieve ideaal van een machts-
vrijee openbaarheid te kunnen benaderen, wordt door Habermas niet aangegeven. 

Hoee moet de proceduralistische oplossing die Ely en Habermas voor de span-
ningsrelatiee tussen constitutionele rechtspraak en democratie geven, worden 
beoordeeld?? Omdat politieke vrijheidsrechten een uitdrukking van het volkssoeve-
reiniteitsprincipee vormen, is de opvatting dat politieke communicatierechten in 
vergelijkingg met andere rechten de prioriteit hebben overtuigend. Deze rechten zijn 
vann groot belang voor een deliberatieve democratie. Een inperking van deze rech-
tenn kan tenslotte tot een ondermijning van de democratie leiden. Een bescherming 
vann deze rechten leidt tot een versterking van de democratie. 

Dee gedachte dat constitutionele rechters zich uitsluitend op procedurele vragen 
moetenn richten, en dat inhoudelijke, controversiële oordelen aan de wetgever kun-
nenn worden overgelaten, is echter niet overtuigend. Ook wanneer constitutionele 
rechterss zich uitsluitend op de bescherming van politieke communicatierechten 
richten,, moeten er voortdurend controversiële, substantiële keuzes worden 
gemaakt.. Dit blijkt duidelijk uit het recht op omroepvrijheid. Inhoud en procedu-
re,, principe en justitiële vormgeving blijken hier, net als bij andere rechten, nauw 
mett elkaar verbonden te zijn. 

Datt er een spanningsrelatie tussen democratie en constitutionele rechtspraak 
bestaat,, wordt door Dworkin ontkend. Constitutionele rechtspraak en democratie 
zijnn volgens Dworkin beiden op het beginsel van 'gelijke zorg en respect' gericht. 
Volgenss Dworkin omvat dit beginsel in de eerste plaats het formele, restrictieve 
beginsell  dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling (equal treatment). Daar-
naastt omvat het het materiële beginsel dat iedereen 'als gelijke' behandeld moet 
wordenn (treatment as an equal). Volgens dit laatste beginsel moeten burgers bij de 
verdelingg van goederen en mogelijkheden 'gelijke zorg en respect' ontvangen.469 

Hett formele gelijkheidsbeginsel is volgens Dworkin ondergeschikt aan het mate-
riëlee gelijkheidsbeginsel. 

Dworkinn is van mening dat het omvattende beginsel van 'gelijke zorg en respect' 
zowell  de grondslag van democratische instituties, alsook de grondslag van indivi-
duelee vrijheidsrechten vormt. Hoewel democratische instituties volgens Dworkin 
opp de totstandbrenging van 'gelijke zorg en respect' zijn gericht, betekent dat niet 
datt feitelijke politieke beslissingen ook democratisch zijn. In de eerste plaats wor-
denn in het politieke besluitvormingsproces slechts de beslissingen van de meerder-
heidd tot uitdrukking gebracht. Wanneer deze beslissingen niet democratisch zijn, 
dann moeten deze beslissingen volgens Dworkin met behulp van rechten gecorri-
geerdd worden. In de tweede plaats staan bij politieke beslissingen beleidsargumen-

Dworkinn 1977, p 273. 
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tenn centraal. Hierdoor is het mogelijk dat er in het politieke proces te weinig reke-
ningg gehouden is met het beginsel van 'gelijke zorg en respect'. Het is volgens 
Dworkinn de taak van de constitutionele rechter om politieke beslissingen aan dit 
beginsell  te toetsen. 

Mett het beginsel van 'gelijke zorg en respect' biedt Dworkin geen input-criteri-
um,, maar een output-criterium voor democratische legitimiteit. Om te kunnen 
bepalenn of politieke beslissingen democratisch legitiem zijn, moet de constitutio-
nelee rechter niet alleen de procedures, maar ook de resultaten van deze procedures 
opp hun grondwettigheid toetsen. Een proceduralistische benadering van constitu-
tionelee rechtspraak wordt door hem van de hand gewezen. Het is onvermijdelijk 
datt er door de constitutionele rechter inhoudelijke keuzes worden gemaakt. 

Hett onderscheid tussen recht en politiek wordt door Dworkin dus niet met 
behulpp van het onderscheid tussen inhoud en procedure gemaakt. Recht en 
politiekk worden door hem met behulp van het onderscheid tussen principe en 
beleidd van elkaar afgebakend. Terwijl het recht volgens Dworkin op individuele 
rechtenn en principes betrekking heeft, heeft de politiek betrekking op maatschappe-
lijk ee doelen en beleid. Een teleologische interpretatie van rechten en principes 
wordtt door Dworkin afgewezen. Rechten en principes zijn niet op een maximalise-
ringg van het goede gericht. Rechten en maatschappelijke doelen worden door 
Dworkinn beiden als political aims opgevat. Terwijl rechten individuated political 
aimsaims zijn, zijn maatschappelijke doelen naar zijn mening non-individuated 
politicalpolitical aims. 

Welkk standpunt neemt Dworkin met betrekking tot het recht op omroepvrijheid 
in?? Hoewel Dworkin in zijn werk niet specifiek op het recht op omroepvrijheid 
ingaat,, neemt hij wel een standpunt over het First Amendment en het recht op 
meningsuitingg in. Dworkin is van mening dat er twee rechtvaardigingen voor het 
rechtt op meningsuiting kunnen worden gegeven, namelijk een democratische en 
eenn constitutieve. Volgens de democratische interpretatie is het recht op vrijheid 
vann meningsuiting als middel voor het bevorderen van de democratie van belang. 
Volgenss de tweede interpretatie is het recht op vrijheid van meningsuiting ook als 
doell  op zich van belang. Vrijheid van meningsuiting vormt een constitutief ken-
merkk van een rechtvaardige politieke maatschappij.4 Terwijl de eerste rechtvaar-
digingg slechts een instrumentele rechtvaardiging voor het recht op vrijheid van 
meningsuitingg geeft, heeft dit recht volgens de tweede rechtvaardiging niet alleen 
alss middel, maar ook als doel waarde. 

Dee eerste rechtvaardiging is volgens Dworkin zwakker en beperkter dan de 
tweedee rechtvaardiging. De reden dat de democratische rechtvaardiging zwakker 
iss dan de constitutieve rechtvaardiging is dat er omstandigheden kunnen zijn, dat 

Dworkinn 1977, p. 91 
Dworkinn 1996, p. 201-9. 
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voorr het bereiken van het strategisch doel voor een beperking wordt gepleit. De 
redenn dat de democratische rechtvaardiging beperkter is dan de constitutieve recht-
vaardigingg is dat de democratische rechtvaardiging uitsluitend de bescherming 
vann politieke uitingen van belang acht. Culturele, economische en persoonlijke 
uitingenn zijn volgens Dworkin echter net zo belangrijk als politieke uitingen. 

Hett probleem van Dworkins interpretatie is dat de democratische functie van het 
rechtt op meningsuiting door hem te beperkt geïnterpreteerd wordt. Dit hangt met 
Dworkinss visie op rechten samen, en de tegenstelling die hij aanbrengt tussen 
rechtenn en doelen. Rechten zijn volgens Dworkin troeven die door het individu 
tegenn politieke beslissingen kunnen worden ingezet. Zij worden strikt van maat-
schappelijkee doelen onderscheiden. 

Ditt onderscheid is echter niet op het recht op omroepvrijheid van toepassing. Het 
onderscheidd tussen rechten en doelen is met betrekking tot dit recht niet overtui-
gend.. Aan de complexiteit van het recht op omroepvrijheid wordt geen recht 
gedaann wanneer rechten als troeven tegen de staat geïnterpreteerd worden. Zoals al 
iss aangegeven, kan het recht op omroepvrijheid niet alleen door de staat, maar ook 
doorr economische en maatschappelijk groeperingen worden bedreigd. Dat bete-
kentt dat het recht op omroepvrijheid een horizontale werking heeft. Vanwege deze 
derdenwerkingg of horizontale werking is bij het recht op omroepvrijheid niet 
alleenn de relatie burger-staat, maar ook de relatie burger-burger van belang. Hier-
uitt kan een zorgplicht van de overheid worden afgeleid. Dat betekent dat de wet-
geverr de plicht heeft om de voorwaarden voor een open en pluralistisch menings-
vormingsprocess te scheppen. Het recht op omroepvrijheid is naast afweerrecht dus 
tegelijkertijdd instructienorm. Het recht op omroepvrijheid is daardoor niet een 
troeff  die het individu tegen de overheid kan inzetten, maar dit recht is tegelijkertijd 
gerichtt op vrije individuele en publieke meningsvorming. Het recht op omroep-
vrijheidd is daardoor een 'dienende' vrijheid. Dat betekent dat het onderscheid 
tussenn rechten en doelen en tussen individuated en non-individuated political aims 
mett betrekking tot het recht op omroepvrijheid gekunsteld is. 

Ookk het materiële gelijkheidsbeginsel van 'gelijke zorg en respect' als output-
criteriumm voor democratie levert problemen op. Het probleem voor de constitutio-
nelee rechter is dat uit het beginsel van 'gelijke zorg en respect' geen concrete richt-
lijnenn kunnen worden afgeleid. Met behulp van dit beginsel kunnen uiteenlopende 
beslissingenn worden gerechtvaardigd. Een ander probleem is dat het output-aspect 
vann democratie bij Dworkin ten koste gaat van het input- en participatieaspect 
vann democratie. Dworkin verdedigt weliswaar een egalitair, maar ook een passief 
begripp van democratie. De gedachte dat constitutionele rechtspraak net als 
democratiee op het beginsel van 'gelijke zorg en respect' is gericht, is niet overtui-
gend.. Volgens deze visie zou de constitutionele rechter beter in staat zijn om het 
democratischh ideaal van politieke gelijkheid te beschermen, dan de wetgever. De 
constitutionelee rechter zou in dat geval voor het volk bepalen wat als democratisch 
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enn wat als ondemocratisch kan worden beschouwd. Dworkins oplossing voor de 
spanningsrelatiee tussen constitutionele rechtspraak en democratie is vanwege de 
rechtspaternalistischee consequentie van deze visie niet overtuigend. 

Nett als Ely, Habermas en Dworkin meent Unger dat de (constitutionele) rechter 
aann een versterking van de democratie moet bijdragen. Deze taak van de rechter 
wordtt door Unger als 'institutionele verbeelding' omschreven. Deze rechterlijke 
taakk vormt een onderdeel van het project van een radicale of sterke democratie dat 
Ungerr verdedigt. Democratie valt volgens Unger dus niet met representatieve 
democratiee samen, en wordt door hem ook niet tot politieke democratie beperkt. 
Hett kenmerkende van het radicale begrip van democratie is volgens hem, dat 
steedss bredere terreinen van het sociale leven aan collectieve uitdaging en conflict 
wordenn onderworpen. Deze visie wordt door Unger 'mobiliserende' of em-
poweredpowered democratie genoemd. Democratie heeft volgens Unger dus niet alleen 
betrekkingg op een pluralistisch partijenstelsel of op de electorale verantwoordelijk-
heidd van de regering, maar ook op het uitdenken van nieuwe institutionele moge-
lijkheden. . 

Hoewell  er in een mobiliserende democratie in principe geen enkel thema aan de 
politiekk kan worden onttrokken, betekent dit volgens Unger niet dat er in een der-
gelijkee democratie geen plaats is voor mensenrechten. Alleen de visie dat er een 
onveranderlijkee fundering voor mensenrechten kan worden gegeven, is niet met 
eenn mobiliserende democratie verenigbaar. Wanneer mensenrechten als regelin-
genn worden beschouwd die bepaalde onderwerpen van de korte-termijn-politiek 
uitsluiten,, dan kunnen mensenrechten wel met een mobiliserende democratie 
wordenn verenigd. Mensenrechten hebben in dat geval de volgende doelen. Ze be-
schermenn tegen radicale onzekerheden en ze verschaffen mensen de economische 
enn culturele bagage die zij nodig hebben om hun levensprojecten vast te stellen en 
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uitt te voeren. 
Zonderr rechten zou het versnelde en uitgebreide experimentalisme van een 

mobiliserendee democratie voor burgers te bedreigend zijn. Bovendien zouden zij 
zonderr economische en culturele middelen niet in staat zijn om levensprojecten te 
vormenn en uit te voeren. Ze zouden daardoor niet in staat zijn om de grotere 
vrijheidd die ze in een mobiliserende democratie bezitten op een succesvolle manier 
tee gebruiken. Om die reden is het ook in een mobiliserende democratie van 
belangg dat bepaalde zaken van de politiek worden uitgesloten. 

Inn een mobiliserende democratie moeten constitutionele impasses echter worden 
vermeden.. Voor een radicale democratie is het vergroten van politieke mobiliteit 
namelijkk van groot belang. Hier kunnen de massamedia volgens Unger een 

Ungerr 1987, p 169. 
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bijdragee aan leveren. Het toegankelijk maken van de massamedia voor een 
breedd scala van partijen en platforms, wordt door Unger als een manier 
beschouwdd 'to heighten the level of political mobilization in society' Om deze 
toegankelijkheidd tot stand te brengen, kan het nodig zijn dat de overheid actief op-
treedt,, '..freedom of expression may require governmental activity ensuring to a 
broadd range of organized and unorganized movements of opinion access to the 
meanss of mass communication. However, no one, and no group, can have a 
certainn and indefeasible right to a particular portion of media resources.' 

Terwijll  de heersende rechtstheorie de inconsistenties en het politieke aspect van 
hett recht ontkent of zoveel mogelijk probeert te verhullen, meent Unger daarente-
genn dat de controverses en tegenstrijdigheden binnen het recht zo goed mogelijk 
aann het licht moeten worden gebracht. Dit kan met behulp van de 'deviante doctri-
ne'.. De deviante doctrine wordt door Unger als een middel beschouwd om vaste en 
hiërarchischee ordeningsschemata aan te tasten, en om ruimte te scheppen voor 
nieuwee visies op de maatschappij. Het recht moet volgens Unger een actieve rol 
vervullenn bij het doorbreken van sociale opdelingen en hiërarchische structuren. 
Hett negeren van afwijkingen en contradicties vormt echter een belemmering voor 
hett uitdenken van institutionele alternatieven. 

Dee scheiding tussen procedure, principes of rechtsbeginselen enerzijds en 
inhoudd en institutionele vormgeving anderzijds wordt door Unger verworpen. De 
rechtvaardigheidd van regels, beginselen en rechten kunnen volgens Unger niet 
onafhankelijkk van concrete instituties en organisaties worden beoordeeld. Di t 
geldtt ook voor het recht op omroepvrijheid. Zoals in de praktijk blijkt , zijn er ver-
schillendee concretiseringen van het recht op omroepvrijheid mogelijk. Dat bete-
kentt dat een louter op principes en procedures beperkte benadering van dit recht 
niett mogelijk is. Om een rechtvaardige beslissing te kunnen nemen, moeten door 
dee constitutionele rechter daarom concrete, inhoudelijke afwegingen worden 
gemaakt.. Het criterium dat de constitutionele rechter volgens Unger bij deze afwe-
gingenn moet hanteren, is of de manier waarop het recht op omroepvrijheid door de 
wetgeverr is vormgegeven, leidt tot een versterking van de democratie. 

Ditt is enigszins vergelijkbaar met de manier waarop het Bundesverfassungsgericht 
inn het vijfde omroepoordeel te werk gaat. Het Bundesverfassungsgericht gaat in dit 
oordeell  na of de democratische functie van de omroep voldoende gewaarborgd is. 
Omm dit vast te kunnen stellen, worden door de constitutionele rechter allerlei 
inhoudelijkee zaken tegen elkaar afgewogen. Door de constitutionele rechter moet 
bijvoorbeeldd worden nagegaan op welke manier de organisatie en de financiering 
vann de omroep door de wetgever is geregeld, en of deze organisatie en financiering 
err toe leidt dat een zo groot mogelijke pluraliteit aan meningen tot stand wordt 
gebracht. . 

yy Unger 1996, p 142, 145, 165. 
00 Unger 1996, p. 145. 
11 Unger 1996, p. 142. 
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Hoee moet deze visie op de relatie tussen constitutionele rechtspraak en democra-
tiee worden beoordeeld? Zoals Unger zelf aangeeft, zijn rechters eigenlijk niet in 
staatt om de taak uit te voeren die hen door Unger wordt toebedeeld. Doordat 
rechterss niet over democratische verantwoordelijkheid beschikken en het hen aan 
onderzoeksbronnenn en aan technische, financiële en administratieve middelen 
ontbreekt,, kunnen door hen niet die structurele veranderingen worden uitgevoerd 
diee voor het doorvoeren van de gewenste democratiseringen vereist zijn. Omdat 
err volgens Unger echter geen andere actor te vinden is die voor het uitvoeren van 
dezee structurele veranderingen geschikt is, moet deze taak volgens hem toch aan de 
rechterr worden overgelaten. Deze oplossing is onbevredigend. Het is namelijk 
denkbaarr dat de (constitutionele) rechter misbruik zal maken van de macht die 
hemm in Ungers radicale project wordt toegewezen. Unger geeft echter niet aan hoe 
eenn dergelijk machtsmisbruik kan worden voorkomen. 

Well  overtuigend aan Ungers normatieve visie is het idee dat procedure, princi-
pess of rechtvaardigheidsbeginselen aan de ene kant en inhoud en institutionele 
vormgevingg aan de andere kant niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Zoals 
aangegeven,, sluit deze visie goed aan bij de rechtspraktijk. 

6.26.2 Het constitutionele rechtsvindingsproces 

Uitt de verschillende taken die constitutionele rechters volgens de besproken rechts-
theorieënn hebben, volgen ook verschillende normatieve visies op het constitu-
tionelee rechtsvindingsproces. Er zal daarom worden nagegaan in hoeverre deze 
normatievee visies recht doen aan de complexiteit van het constitutionele rechts-
vindingsproces. . 

Dee methodologie van het Bundesverfassungsgericht is op een materiële waarde-
theoriee gebaseerd. Grondrechten worden door het Bundesverfassungsgericht niet 
slechtss als subjectieve afweerrechten, maar ook als objectieve waarden geïnterpre-
teerd.. Ze zouden een objectieve waardeorde belichamen. Omdat de rangorde tussen 
dee grondrechten door het Bundesverfassungsgericht steeds per geval wordt bepaald, is 
dee rangorde tussen deze grondrechten flexibel van aard. 

Dee rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert, is de tech-
niekk van de afweging. Grondrechten zijn volgens het Bundesverfassungsgericht geen 
rechtsregelss die de constitutionele rechter slechts toepast. Zij moeten daarentegen 
voortdurendd tegen andere normen worden afgewogen. Het evenredigheidsbeginsel 
vormtt bij deze afweging een belangrijk instrument. Dit beginsel vereist dat 'het 
ingezettee middel voor het bereiken van het doel geschikt en noodzakelijk is, en dat 
middell  en doel in een redelijke verhouding tot elkaar staan.'4 4 Naast doel-middel 

Ungerr 1996, p. 118. 
Dee Lange 1991, p. 25,133 e.v.; Vocke 1995, p. 10. 
Vockel995,p.. 11. 
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afwegingenn worden er door constitutionele rechters echter ook voortdurend doel-
doell  afwegingen gemaakt. Doel-doel afwegingen vinden plaats wanneer verschil-
lendee grondrechten met elkaar, of wanneer grondrechten met gewone wetten of 
maatschappelijkee doelen botsen. 

Tegenn de afwegingstechniek van het Bundesverfassungsgericht wordt vaak het 
bezwaarr ingebracht dat deze techniek de voorspelbaarheid en berekenbaarheid van 
rechtsbeslissingenn ondermijnt. Deze rechtsvindingstechniek zou daarom tot rech-
terlijkee willekeur leiden. Het Bundesverfassungsgericht zou geen heldere en transpa-
rantee argumenten voor rechtsbeslissingen geven. Denninger spreekt in dit ver-
bandd van 'Legitimation durch Wertbehauptung'.485 Het belang van bepaalde 
waardenn boven andere waarden wordt volgens hem door het Bundesverfassungsge-
richtricht slechts gepostuleerd in plaats van beargumenteerd. De beslissingen van het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht worden daardoor onweerlegbaar voor kritiek. Dat deze 
kritiekk op de beslissingen van het Bundesverfassungsgericht in bepaalde gevallen 
terechtt is, blijk t bijvoorbeeld uit het SRP- en het KPD-oordeel van het Bundesver-
fassungsgericht.fassungsgericht. Het Bundesverfassungsgericht verbood in deze twee oordelen de 
partijenn SRP en KPD. Hierbij beriep het Bundesverfassungsgericht zich op het begrip 
freiheitlichefreiheitliche demokratische Grundordnung, zoals dat in art. 1 en 20 GG is vastgelegd. 
Hett Bundesverfassungsgericht gaf in deze oordelen een specifieke interpretatie van dit 
begrip,, waarbij vooral de nadruk op het rechtsstaatselement van de freiheitliche 
demokratischedemokratische Grundordnung werd gelegd. 

Mauss heeft vanuit een positivistische invalshoek kritiek op de rechtsvindings-
praktijkk van het Bundesverfassungsgericht. Grondrechten worden door Maus niet 
alss materiële waarden, maar als rechtsregels beschouwd. Zij mogen niet tegen 
elkaarr worden afgewogen, maar moeten strikt worden toegepast. Om de rechts-
zekerheidd en berekenbaarheid van het recht te waarborgen, worden zij door haar 
alss abwagungsfreie Normen opgevat. 

Rechtsvindingg is volgens het rechtspositivisme dus identiek aan rechtstoepas-
sing.. Dat dit positivistische beeld op geen enkele manier recht doet aan de com-
plexiteitt van het werkelijke constitutionele rechtsvindingsproces blijk t goed uit de 
verschillendee omroepoordelen. Met art. 5, lid 1, zin 2 GG waarin uitsluitend ver-
meldd wordt dat de berichtgeving door de omroep beschermd wordt, zijn niet alleen 
zeerr verschillende rechtsbeslissingen, maar ook zeer uiteenlopende omroepbestel-
lenn verenigbaar. De gedachte dat grondwetsbepalingen door constitutionele rech-
terss strikt kunnen worden toegepast, is dus onhoudbaar. 

Naastt een scheiding tussen recht en moraal, brengt Maus ook een scheiding 
tussenn recht en empirie aan.486 Tegen deze scheiding kan als argument worden 
aangevoerdd dat rechtsnormen niet zonder een interpretatie van de werkelijkheid 
begrepenn kunnen worden. De empirie vormt noodzakelijkerwijs een onderdeel van 
hett rechtsconcretiseringsproces. Dit blijk t ook duidelijk uit het vijfde omroepoor-

Denningerr 1975, p. 546. 
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deel.. Om vast te kunnen stellen, of de grondwetsbezwaren van de publiekrechtelij-
kee omroepzenders Süddeutscher Rundfunk en Südwestfunk gegrond zijn, moet door 
hethet Bundesverfassungsgericht op verschillende technische, economische, politieke en 
organisatorischee overwegingen worden ingegaan. Zonder dergelijke overwegingen 
iss een interpretatie van art. 5, lid 1, zin 2 GG niet mogelijk. 

Dee vraag naar de relatie tussen grondwetsnorm en werkelijkheid wordt in het 
vijfdee omroepoordeel zelfs expliciet aan de orde gesteld. Zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht in dit oordeel aangeeft, kan de betekenis van het recht op omroepvrij-
heidd zich door ontwikkelingen in de werkelijkheid veranderen: 'Inhak und Trag-
weitee verfassungsrechtlicher Begriffe und Bestimmungen hangen (auch) von 
ihremm Normbereich ab; ihre Bedeutung kann sich bei Veranderungen in diesem 
Bereichh wandeln. Das gilt auch für den Rundfunkbegriff (BVerfGE 74, 297, 350). 
Vanwegee nieuwe technische ontwikkelingen kan de betekenis van het begrip 
omroepp niet statisch worden vastgelegd. Ook deze technieken moeten volgens het 
Bundesverfassungsgericht'mBundesverfassungsgericht'm de toekomst door het recht op omroepvrijheid kunnen 
wordenn beschermd. De positivistische gedachte dat recht en werkelijkheid van 
elkaarr gescheiden zijn, wordt dus door de rechtspraktijk weerlegd. 

Anderss dan Maus is Ely van mening dat strikte normtoepassing niet altijd 
mogelijkk is. Dit is het geval bij vage en open grondwetsbepalingen. Om aan de 
inhoudd van deze grondwetsbepalingen recht te kunnen doen, moet de constitutio-
nelee rechter een beroep doen op principes die uit de normatieve kern van de gehele 
constitutiee kunnen worden afgeleid. Deze benadering wordt door hem de represen-
tatie-versterkendee methode genoemd. Het gaat hierbij om de principes van 
politiekee participatie en eerlijke representatie. Constitutionele rechtspraak moet op 
dee optimalisering van deze principes zijn gericht. Omdat deze principes de rechter 
bijj  het interpreteren van vage en open grondwetsbepalingen sturen, kunnen zij als 
secondsecond order principles worden opgevat. De waardegeoriënteerde vorm van recht-
spraakk zoals die door het Bundesverfassungsgericht verdedigd wordt, zou door Ely 
echterr worden verworpen. Deze vorm van rechtspraak is volgens hem niet met een 
representatievee democratie verenigbaar. 

Dee representatie-versterkende methode moet volgens Ely ook op politieke vrij -
heidsrechtenn worden toegepast. Belemmeringen van deze rechten moeten zoveel 
mogelijkk worden voorkomen. 'Rights like these, whether or not they are explicitly 
mentioned,, must nonetheless be protected, strenuously so, because they are critical 
too the functioning of an open and effective democratic process.' Terwijl voor het 
interpreterenn van strikte grondwetsbepalingen volgens Ely het toepassingsmodel 
vann rechtspraak toereikend is, is dit bij politieke rechten niet het geval. Politieke 
vrijheidsrechtenn moeten zo geïnterpreteerd worden dat de openheid van het po-
litiekee proces wordt gegarandeerd. Het is waarschijnlijk dat Ely, net als het Bundes-
verfassungsgericht,verfassungsgericht, uitsluiting van de publieke omroep van de organisatie van 
regionalee en lokale omroepprogramma's en van nieuwe communicatiediensten 
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doorr de wetgever, als ongrondwettig zou beschouwen. Een dergelijke uitsluiting 
leidtt er namelijk toe dat het proces van vrije en onbelemmerde meningsvorming 
wordtt verstoord. Weinig overtuigend aan Ely's theorie is echter dat de constitutio-
nelee rechter zich volgens Ely tot procedurele rechtskwesties zou kunnen beperken. 
Dee rechter zou ook bij de interpretatie van niet strikte grondrechten slechts een mi-
nimalee invloed op het rechtsvindingsproces uitoefenen. Strikte grondwetsbepalin-
genn kunnen naar zijn mening zelfs louter semantisch worden geïnterpreteerd. Dat 
betekentt dat ook Ely's theorie te weinig recht doet aan de complexiteit van het 
rechtsvindingsproces. . 

Dee methodologie die Habermas verdedigt, is niet op een materiële waardetheorie, 
maarr op een 'principetheorie' gebaseerd. Een constitutioneel gerechtshof dat 
zichh bij de interpretatie van de grondwet door materiële waarden laat leiden, 
ontwikkeltt zich volgens hem tot een autoritaire instantie.489 Dat betekent dat de 
waardegeoriënteerdee rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht ook door Haber-
mass afgewezen wordt. 

Off  grondrechten als waarden of als principes worden geïnterpreteerd, leidt 
volgenss Habermas bij de rechtstoepassing tot een belangrijk verschil. Terwijl 
grondrechtenn als waarden slechts arbitrair tegen elkaar worden afgewogen, 
kunnenn zij als deontologische principes onpartijdig worden gerechtvaardigd. Het 
onderscheidd tussen waarden en principes komt overeen met het onderscheid 
tussenn ethiek en moraal dat in de Duitse filosofie gangbaar is. Het onderscheid 
tussenn ethiek en moraal stamt uit Hegels kritiek op Kants ethiek. Dit onderscheid 
wordtt door Habermas overgenomen. Terwijl waarden tot het domein van de ethiek 
off  de 'Sittlichkeit' behoren, maken principes deel uit van de moraal. De ethiek heeft 
volgenss Habermas een teleologisch, noncognitivistisch, contextualistisch en 
particularistischh karakter. De moraal is daarentegen deontologisch, cogni-
tivistisch,, formalistisch en universalistisch van aard. Met betrekking tot ethische 
vragenn kan volgens hem geen consensus tot stand worden gebracht. Met betrek-
kingg tot morele normen en principes is dit volgens Habermas wel mogelijk. 
Morelee normen en principes kunnen volgens hem discourstheoretisch worden 
gefundeerd.. Om van een rationele consensus te kunnen spreken, moet de consen-
suss echter onder de voorwaarden van een ideale gespreksituatie tot stand zijn 
gekomen.. Tussen de betrokkenen moet communicatieve symmetrie bestaan. 

Grondrechtenn mogen volgens Habermas bij conflicten dus niet tegen elkaar 
wordenn afgewogen. Ook kunnen zij volgens hem niet mechanisch worden toe-
gepast.. De juistheid van een rechtsbeslissing zou in een toepassingsdiscours wor-
denn bepaald. Terwijl in het funderingsdiscours de geldigheid van rechtsnormen en 
principess wordt vastgesteld, moet de rechter in het toepassingsdiscours nagaan wat 
inn een concreet geval de juiste rechtsbeslissing is. In deze discoursen zijn volgens 
Habermass verschillende criteria van belang. In het funderingsdiscours is dit het 
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universaliseerbaarheidscriterium,, en in het toepassingsdiscours het coherentie-
criterium.. Terwijl de geldigheid van rechtsnormen door de wetgever wordt 
vastgesteld,, moet de constitutionele rechter nagaan welke geldige norm in het con-
cretee geval juist is. Hiervoor moet door de constitutionele rechter een coherente 
relatiee tussen de afzonderlijke principes tot stand worden gebracht. De waarden of 
principess die in het vijfde omroepoordeel een rol spelen, zijn de garantie van vrije 
individuelee en publieke meningsvorming en de garantie van een pluraliteit van 
meningenn door de omroep. Hieruit leidt het Bundesverfassungsgericht de plicht van 
dee publiekrechtelijke omroep om een basisvoorziening aan programma's te leve-
renn en een bestaans- en ontwikkelingsgarantie voor de publiekrechtelijke omroep 
af.. Deze principes of waarden zijn niet van de wetgever afkomstig, maar zij worden 
doorr het Bundesverfassungsgericht uit art. 5 GG afgeleid. Deze waarden en principes 
zijnn bovendien niet procedureel, maar dusdanig concreet en inhoudelijk van aard 
datdat sommigen zich afvragen wat het Bundesverfassungsgericht in de toekomst nog 
meerr uit art. 5 GG zal afleiden. 

Daarnaastt gaat Habermas ervan uit dat er voor ieder rechtsgeval steeds één juis-
tee beslissing mogelijk is. Zoals al is aangegeven, is deze gedachte niet plausibel. Dit 
kann ook aan de hand van het vijfde omroepoordeel duidelijk worden gemaakt. Het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht had in het vijfde omroepoordeel, zoals het parlement en de 
regeringg van de deelstaat Baden-Württemberg in hun verdediging voorstellen, de 
plichtt van de publieke omroep om een basisvoorziening aan programma's te 
leverenn minimalistisch kunnen interpreteren, zonder dat dit werkelijk met art. 5, 
lidd 1, zin 2 GG in strijd zou zijn geweest. 

Habermass heeft met zijn leer van het toepassingsdiscours een discourstheoreti-
schee herinterpretatie van Dworkins herculesmodel gegeven. Net als Habermas is 
ookk Dworkin van mening dat grondrechten als deontologische principes moeten 
wordenn geïnterpreteerd. Een andere overeenkomst tussen de rechtsvindingstheorie 
vann Dworkin en Habermas is dat rechtsbeslissingen volgens beiden op basis van 
eenn coherent geheel aan principes moeten worden genomen. Terwijl deze coheren-
tiee volgens Habermas in een toepassingsdiscours tot stand wordt gebracht, gaat 
Dworkinn uit van de denkbeeldige rechter Hercules. De feitelijke rechter moet bij 
hethet nemen van een rechtsbeslissing volgens Dworkin in de eerste plaats bepalen 
welkee principes het meest in overeenstemming zijn met de bestaande rechtsprak-
tijkk (de dimensie van fit). Vervolgens moet door hem worden vastgesteld welk 
principee de meest gerechtvaardigde interpretatie van de rechtspraktijk biedt (de 
dimensiee van rechtvaardiging). Bij het nemen van rechtsbeslissingen moet de 
rechterr deze twee dimensies tegen elkaar afwegen. Dworkin maakt echter een strik-
tee scheiding tussen principes en beleid. Terwijl principes een rechtvaardiging 
biedenn voor rechten, biedt beleid een rechtvaardiging voor doelen. Door het Bun-
desverfassungsgerichtdesverfassungsgericht wordt een dergelijk onderscheid niet gemaakt. Principe- en 
beleidsafwegingenn lijken nauw met elkaar verbonden. Het doel dat volgens het 
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BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht moet worden nagestreefd, is dat de omroep op zo'n manier 
georganiseerdd wordt dat er een pluraliteit aan meningen tot stand wordt gebracht. 
Inn het licht van dit doel acht het Bundesverfassungsgericht het van belang dat de 
technische,, organisatorische, personele en financiële voorwaarden om publiek-
rechtelijkee omroep te kunnen organiseren, beschermd worden. 

Nett als Habermas is Dworkin bovendien van mening dat er voor alle rechtsge-
vallenn steeds één juiste rechtsbeslissing mogelijk is. Zoals aangegeven, is het echter 
goedd voor te stellen dat het Bundesverfassungsgericht in het vijfde omroepoordeel 
anderee afwegingen zou hebben gemaakt, die ook met art.5 GG te verenigen zouden 
zijn.. Het oordeel van het Bundesverfassungsgericht dat art. 5 GG een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee van de publieke omroepzenders omvat, is, zoals uit de 
reactiess van het parlement en de regering van de deelstaat Baden-Württemberg 
blijkt ,, controversieel. De reden dat het Bundesverfassungsgericht deze keuze maakt, is 
datdat voor het garanderen van een pluraliteit van meningen een sterke publieke 
omroepp nodig is. Ongebreidelde commercialisering van de omroep leidt tot een 
aantastingg van deze pluraliteit. 

Terwijll  Habermas en Dworkin menen dat de rechter over een geheel aan princi-
pess beschikt die in het concrete geval op de juiste manier tegen elkaar moeten 
wordenn afgewogen, pleit Unger voor de methode van het analogisch redeneren. 
Volgenss deze methode worden rechtsbeslissingen door analogie bepaald. Deze 
methodee is contextgebonden van aard en zou ruimte bieden voor democratisch ex-
perimentalisme.. Dat rechtsbeginselen van vragen over institutionele vormgeving 
gescheidenn kunnen worden, wordt door Unger ontkend. Uit het vijfde omroepoor-
deell  blijkt dat ook het Bundesverfassungsgericht zich over institutionele vraagstuk-
kenn uitlaat. In het derde omroepoordeel is dit nog duidelijker. Het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht geeft hier duidelijk aanwijzigingen aan de wetgever om de privaat-
rechtelijkee omroep te reguleren. De richtlijn die het Bundesverfassungsgericht bij 
zijnn aanbevelingen hanteert, is dat de omroep zo moet worden vormgegeven dat 
eenn pluraliteit van meningen tot uitdrukking wordt gebracht. De afwegingsme-
thodee die door het Bundesverfassungsgericht wordt gehanteerd, lijk t echter niet op de 
analogischee methode waar Unger in zijn theorie voor pleit. De rechtsbeslissingen 
vann het Bundesverfassungsgericht worden niet door analogie bepaald, maar zij 
wordenn op grond van doel-middel en doel-doel afwegingen gemaakt. 

Hoee kan dit het beste worden gerealiseerd? De omroep moet op zo'n manier 
georganiseerdd worden, dat deze in staat is om een kritische, controlerende en inte-
grerendee functie in de maatschappij te vervullen. De omroep is net als de andere 
mediaa een belangrijke actor in het politieke proces. De politieke meningsvorming 
vann burgers is voor een groot deel gebaseerd op de informatie die de media over 
politiekee kwesties geven. De omroep heeft daardoor net als de pers een belangrijke 
democratischee functie. Om deze functie te vervullen is, zoals het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht terecht aangeeft, het ontwikkelen van een pluriforme omroep van 
groott belang. Deze pluriformiteit kan op verschillende manieren tot stand worden 
gebracht.. Ten eerste moet er voor gezorgd worden dat het aanbod van program-
ma'ss pluriform is. Dat betekent dat er door de omroep verschillende soorten 
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programma'ss worden aangeboden zoals nieuws, informatie, cultuur, amusement 
enn educatie. Daarnaast moeten de programma's qua inhoud pluriform zijn. De 
omroepp moet de vrijheid van meningsvorming bevorderen. Om deze pluriformi-
teitt te garanderen, moeten duidelijke programmavoorschriften worden opgesteld. 
Dee naleving van deze voorschriften moet door onafhankelijke toezichtsinstanties 
wordenn gecontroleerd. Ten derde moet er pluriformiteit bestaan met betrekking tot 
dee personen en groepen die door de omroep gerepresenteerd worden. Bij het ver-
strekkenn van uitzendvergunningen aan omroepzenders moet er voor gezorgd 
wordenn dat niet alleen belangrijke sociale, politieke en religieuze groeperingen, 
maarr ook minderheidsgroepen toegang krijgen tot de omroep. Om een pluriforme 
omroepp te garanderen, is het bovendien van belang dat economische concentratie 
enn cross-ownership zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarnaast is het van 
belangg dat de invloed van de overheid op de omroep zo klein mogelijk is. Ten slotte 
moetenn er duidelijke regels voor reclame en sponsering worden opgesteld. 

Err kunnen grofweg twee omroepmodellen worden onderscheiden, namelijk het 
publicpublic service model, zoals dat tot begin jaren tachtig in West-Europa bestond en 
hethet marktmodel van omroep waarbij de omroep vrijwel geheel aan de markt wordt 
overgelaten.. Voorbeelden van landen waarin de omroep volgens het marktmodel 
georganiseerdd is, zijn Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het public service 
modelmodel is steeds meer de richting van het marktmodel opgegaan. Op dit moment 
bestaatt in alle Westeuropese landen een duaal omroepbestel. Met de invoering van 
dee commerciële en particuliere omroep zijn echter verschillende gevaren ver-
bonden,, zoals een afname van de kwaliteit van de programma's, een afname van 
dee diversiteit van het programma-aanbod, commercialisering en daardoor een 
aantastingg van de onafhankelijkheid van programma's en een aantasting van de 
integrerendee functie van de omroep. Vanwege deze gevaren moet met het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht worden ingestemd dat het uit art. 5 GG een bestaans- en 
ontwikkelingsgarantiee voor de publieke omroep afleidt, en dat het aan de wetgever 
dee eis stelt dat hij duidelijke richtlijnen voor de organisatie van de particuliere om-
roepzenderss opstelt. 

77 Conclusi e 

Hett oordeel van het Bundesverfassungsgericht dat §13, lid 2, zin 1 en 2 en §45, lid 2 
LMedienGLMedienG niet met art. 5 GG verenigbaar zijn, is overtuigend. Terwijl de publieke 
omroepp door §13, lid 2, zin 1 en 2 LMedienG van de organisatie van regionale en 
lokalee omroepprogramma's wordt uitgesloten, verbiedt §45, lid 2 LMedienG de 
publiekrechtelijkee omroepzenders om Video on Demand diensten te organiseren. 
Beidee maatregelen leiden er toe dat de mogelijkheid om door middel van de 
omroepp een bijdrage aan de meningsvorming te leveren, wordt ingeperkt. Deze 
bepalingenn leiden er toe dat de particuliere omroepen wel de publicistische concur-
rentiee met de publiekrechtelijke omroep mag aangaan, maar dat omgekeerd de 
publiekrechtelijkee omroep niet in een concurrentieverhouding met de particuliere 
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omroepp kan treden. De publicistische concurrentie tussen de particuliere en de 
publiekrechtelijkee omroep moet volgens het Bundesverfassungsgericht zo worden 
vormgegevenn dat dit een stimulerend en verlevendigend effect heeft voor het totale 
programma-aanbod.. Hiervan is geen sprake wanneer de publiekrechtelijke om-
roepp van de organisatie van bepaalde programma's en diensten wordt uitgesloten. 

OokOok voor de omstreden keuze dat art. 5 GG een bestaans- en ontwikkelingsga-
rantiee voor de publieke omroepzenders omvat, geeft het Bundesverfassungsgericht 
eenn duidelijk en overtuigend argument. Uit de plicht van de publieke omroep om 
eenn basisvoorziening aan programma's te leveren, wordt een bestaans- en ontwik-
kelingsgarantiee van de publieke omroep afgeleid. Dat betekent dat de noodzakelijke 
technische,, organisatorische, personele en financiële voorwaarden om te kunnen 
functioneren,, moeten zijn vervuld en dat de publieke omroep aan nieuwe ont-
wikkelingenn op omroepgebied kan deelnemen. De richtlijn waar het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht zich door laat leiden, is dat aan de klassieke opdracht van de omroep 
omm een bijdrage aan de menings- en politieke wilsvorming te leveren, moet 
wordenn voldaan. 

Dee rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert, is de 
techniekk van de afweging. Dit blijkt duidelijk uit het vijfde omroepoordeel. In dit 
omroepoordeell  worden §13, lid 2, zin 1 en 2; §13, lid 2, zin 4 en §45, lid 2 LMedienC 
aann het evenredigheidsbeginsel getoetst. Hierbij wordt nagegaan of het ingezette 
middell  voor het bereiken van het doel geschikt en noodzakelijk is, en of middel en 
doell  in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Terwijl de bepalingen waarin de 
publiekrechtelijkee omroep van de organisatie van lokale en regionale pro-
gramma'ss en van Video on Demand diensten uitgesloten wordt, namelijk §13, lid 
2,, zin 1 en 2 en §45, lid 2 LMedienG, volgens het Bundesverfassungsgericht niet aan 
hett evenredigheidsbeginsel voldoen, is dit bij §13, lid 2, zin 4, dat commerciële 
reclamee in publiekrechtelijke regionale en lokale programma's verbiedt wel het 
geval.. Omdat dit verbod het functioneren van de publieke omroep niet direct 
beperkt,, en dit verbod daarnaast noch de uiting of verspreiding van bepaalde 
meningen,, noch het vrije meningsvormingsproces inperkt, staan middel en doel 
volgenss het Bundesverfassungsgericht bij deze bepaling in een evenredige ver-
houding.. Hoewel deze afwegingstechniek in het vijfde omroepoordeel tot overtui-
gendee conclusies leidt, is dit niet bij alle oordelen van het Bundesverfassungsgericht 
hett geval. Deze afwegingstechniek leidt in veel gevallen tot rechtswillekeur en een 
juridiseringg van de democratische politiek. Omdat in het vijfde omroepoordeel het 
politiekee recht op omroepvrijheid en niet een bepaalde materiële waarde het uit-
gangspuntt voor juridische afwegingen vormt, is dit bij het vijfde omroepoordeel 
niett het geval. 

Dee aanbevelingen die de besproken normatieve theorieën ten aanzien van 
constitutionelee rechtspraak en het constitutionele rechtsvindingsproces doen, 
wijkenn nogal af van de wijze waarop het Bundesverfassungsgericht in het concrete 
gevall  oordeelt. Anders dan Ely en Habermas voorstellen, richt het Bundesverfas-
sungsgerichtsungsgericht zich. niet uitsluitend op procedurekwesties. Ook beperkt de argumenta-
tiee van het Bundesverfassungsgericht zich niet tot een afweging van principes. In het 
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vijfdee omroepoordeel zijn ook zogenaamde beleidsargumenten van belang. De 
bevoegdheidd van het Bundesverfassungsgericht strekt dus verder dan de meeste nor-
matievee theorieën zouden toestaan. Ungers redenering dat principeargumenten 
niett gescheiden kunnen worden van vragen die met institutionele vormgeving te 
makenn hebben, is met betrekking tot het recht op omroepvrijheid zeer overtuigend. 
Aann de andere kant sluit zijn pleidooi voor het analogisch redeneren weer niet aan 
bijj  de rechtsvindingstechniek die het Bundesverfassungsgericht hanteert. 
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